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Reinder Jan Postma zingt in Una Voce Particolare
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Exmorra - Achtentwintig jaar geleden werd de nieuwe
stal van Reinder Jan Postma gebouwd tussen Exmorra
en Bolsward. De ruilverkaveling was daartoe het
instrument bij uitstek. Reinder (54) is de derde
generatie op het familiebedrijf en zijn opvolging is
inmiddels gewaarborgd. De voordeur zwaait open:
“Ik moat eefkes nei de stâl ta. In ko wol net út de
melkbox wei”. Vier jaar melkt hij nu met een melkrobot en is lyrisch over het systeem. De robot
identificeert de koe aan de hand van een chip in de
halsband en zoekt daarna de gegevens op in de
computer. De koe krijgt de juiste hoeveelheid krachtvoer toebedeeld en de robot begint met het melkproces. Mocht een koe om één of andere reden niet
gemolken worden dan gaat het hekje open en mag
ze het later nog eens keer proberen. Boer Reinder
geeft de recalcitrante vierpoter een klap op haar kont
en ze vertrekt uit de melkbox. De volgende dient zich
al weer aan. In de stal draait op de achtergrond
klassieke muziek.
Sinds jaar en dag is Reinder Jan Postma liefhebber
van opera en musicals. In diverse koren is hij actief
waarvan de laatste vijf jaar ook bij de Makkumer
zanggroep “Samar”. Maandagmiddag wordt er van
15.30 tot 17.30 uur gerepeteerd in de Baptistenkerk
te Makkum. “De robot soarget thús wol foar it melken,
no?” Naast nog een lidmaatschap bij de Bolswarder
Oratoriumvereniging neemt Reinder graag deel aan
projectkoren. Bij het eerstvolgende project van het
Noordelijk a-capellakoor o.l.v. Luuk Tuinder hoopt
hij weer auditie te mogen doen. Zijn voorkeur gaat
uit naar een dubbelkwartet. Ook bij concerten van
muziekverenigingen wordt Reinder veel gevraagd.
In 1992 zong hij Anatevka uit de musical “Fiddler
on the roof”. In Allingawier werd toen ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van “Concordia”
Exmorra een muziekconcours in 19e eeuwse stijl
georganiseerd. Reinder krijgt zangles van Femke de
Boer uit Leeuwarden. Zijn favoriete tv programma is
“Una Voce Particolare” dat sinds 2005 op bevlogen

wijze gepresenteerd wordt door Ernst Daniël Smid.
“By in programma as Idols wurdst ôfkreake en hjir
wurdst op in krease wize oan ‘e kant setten.” Hij heeft
er lang tegen aangehikt om zich aan te melden.
Maar, niet geschoten is altijd mis, en in februari 2009
stuurde hij zijn curriculum vitae naar Hilversum.
Een jaar later mocht hij auditie doen. Van de 280
deelnemers werden er 35 geselecteerd door 4 juryleden: Bo Vermeulen, Ernst Daniël Smid, Sigrid
van der Linden en de producer van “Una Voce
Particolare”. Met begeleiding van een pianist zong
Reinder delen uit 3 klassieke werken waaronder
een aria uit de opera “Die Zauberflöte” van Wolfgang
Amadeus Mozart. De pianist had Reinder al toegefluisterd dat ze daar belangstelling voor hadden.
Drie dagen later kreeg hij te horen dat hij door was.
Daarna begonnen de repetities in Landsmeer met
het l’Orchestra Particolare o.l.v. dirigent Jan Stulen.
“It is geweldich om as amateur mei sa’n orkest te
sjongen. De repetysje gong frij flot en nei 10 minuten
stie ik wer bûtendoar. Dat moast ek wol want der wienen noch 34 kandidaten. Dêrnei moasten de kostúms
oanmetten wurde. En dat waard dien troch Jacqueline
Manders, de dochter fan Dorus (Tom Manders). Sy
makket alle kostúms foar it programma”.
Intussen zijn de opnames van het programma achter
de rug. Het is voor Reinder Jan een fantastische
ervaring geweest. “Nei de kapper, nei de smink,
kostúm passe en dan sjonge. It is allegearre nij en it
like wol ien grut feest. Der giet ek wolris wat mis
by de opnames mar dêr sjochtst op de telefysjes
neat fan werom”. Reinder zingt als hoge priester
Sarastro uit “Die Zauberflöte” de basaria “In diesen
heil’gen Hallen”. In 2 dagen werden de opnames
gemaakt voor 7 afleveringen. De uitslag is bekend
maar Reinder heeft zwijgplicht. Aanstaande zaterdag
25 september om 20.15 uur op Ned. 2 is de tweede
aflevering van Una Voce Particolare waarin Reiner
Jan Postma zijn televisie debuut maakt.
Sjirk Wijbenga

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

Makkum, Kofstraat 2

Leuke, ruime, goed onderhouden en zonnige
eindwoning in woonwijk nabij centrum, zonnige tuin O
met achterom, deels dubbel glas, 307 m² eigen grond.

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 26 september
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. J.v.d.Burgh, Heerenveen
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. P.B.Bergsma-Overdiep dienst te Bolsward

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).

Familieberichten
Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren,
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze herinneringen.
Rustig is van ons heengegaan,
onze lieve mem en beppe

Mintje Bouma - de Boer
* 4 oktober 1929
Menaldum

 17 september 2010
Sneek

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

Sinds 1 augustus 2009
weduwe van Feddy Bouma.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk Dentwork, Hammole 1, Workum.
tel. 0515-541345
-Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Sietze en Silvia
Marc

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
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Graag willen wij iedereen bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en
attenties die wij hebben ontvangen
naar aanleiding van ons huwelijk
op 10-09-’10.
Leendert en Rianne Kooistra
Makkum, september 2010

Fettje Hinke in liefdevolle herinnering
De begrafenis heeft vandaag, woensdag 22
september plaatsgevonden te Makkum.
Correspondentieadres: Achterdijkje 22
8754 EP Makkum
Wy krigen 17 septimber l.l. it drôvige berjocht dat

Mintje Bouma - de Boer
ferstoarn is.
Sietze, Sivia en Marc winskje wij in protte sterkte ta.
Lisa, Nynke, Sytze, Sjoerd, Anita, Hilde, Nikki,
Margreet, Grietje Ine, Sjoke, Reino, Nyk en Pieter.
Makkum, septimber 2010

Nei in lange tiid fan soarch en striid
is ferstoarn ús âld buorfrau

Mintsje Bouma-de Boer
Mvr. Oostenveld
Fam. G v/d Meer
Fam. de Jong

Kusje voor onze lieve meid en kleine zusje!

Agenda
vrijdag 24 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route
exposities. Er is een geheel nieuwe collectie
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien
van Harmen Timmer en is de collectie van Ykje
de Jong te bezichtigen.
Bolsward – Bibliotheek expositie van een groep
amateur schilders uit Rijs van Galerie “Immer
op Reys” van 18 schilderijen, uitgevoerd in acryl
en krijt. Gedurende de hele maand september is
tijdens de openingstijden van de bibliotheek het
werk van Meinte Vierstra en Baukje VierstraDooper, Imie Graafsma, Wim van Lavieren en
Syb de Jager te bezichtigen. Contactpersoon is:
Syb de Jager, tel. 0515-574529
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/
opgave via Stichting “it Preamke” tel. 0515232222
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in
herfst/winterperiode gesloten vanaf 11 september
tot met 2011. Vanaf die datum kunt u een telefonische afspraak maken op tel. 06-49678777 om
De Cirkel te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl
Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizententoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend mei t/m september maandagmiddag
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.0017.00 uur, Dorpsstraat 29
Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met
zilver te werken. De workshop is voor iedereen
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 www.
edelsmederij-elske.nl
Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden,
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl
Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega
en Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen
13.00-15.00 uur, bij wind malend te zien

Miki-Cato
Geboren op 18 september 2010
in Amsterdam.
Cor-Jorna, Cindy-Smid-Jorna
Niels en Evi

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Fusiekrant Súdwest Fryslân
De inwoners van de fusiegemeenten Bolsward,
Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel
hebben vorige week de Fusiekrant ontvangen.
De Fusiekrant wordt als bijlage bij de Workumer
Friso, het Bolswards Nieuwsblad en het Sneker
Nieuwsblad huis-aan-huis bezorgd. De krant
heeft een oplage van 45.000 stuks.
In deze Fusiekrant worden de inwoners van
Súdwest Fryslân geïnformeerd over hun nieuwe
gemeente en het fusietraject. Inwoners vinden
informatie over de dienstverlening vanaf 1 januari 2011 en lezen over het Gysbert Japicxhûs in
Bolsward. Ook de verkiezingen voor de nieuwe
gemeente die op 24 november dit jaar plaatsvinden komen aan bod. Schrijver Meindert
Bijlsma vertelt over zijn mooiste plekje in de
nieuwe gemeente.
Na deze editie van de Fusiekrant verschijnt er
laten dit jaar nog één. Ook deze editie wordt
huis-aan-huis bezorgd.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Vruchten Yoghurt, 1 liter.............................1.59
Mona Vla Duo, 2x 150 gram......................................99

Zangavond
Makkum – Zondagavond a.s. is er weer onze 1e
zangavond voor het winterseizoen in de Baptistenkerk. Deze avond begint om 19.30 uur en we
hopen weer fijn te zingen, uit Joh. de Heer en de
opwekkingsliederen. Onder leiding van br. A.
Couperus uit Hemelum. Er is deze avond medewerking van de zanggroep “Praise Him” uit Workum
o.l.v. Theo v.d. Logt. Br. D. Tamminga houdt een
korte overdenking naar aanleiding van het Bijbelgedeelte, over de gelijkenis van de verloren
zoon. Het thema is “God komt je tegemoet”.

Schouderham......................................25

cent

cent per pakje

Unox Gelderse Rookworst, 275 gram
Nu met GRATIS 500 gram Zuurkool
Hak Rode Kool met Appeltjes, pot 370 ml................69

cent

Wij nodigen u allen van harte uit in ons kerkgebouw aan de C. Lenigestraat 10.
Zangcommissie
Baptisten Gemeente Workum/Makkum.

Profiteer van 23 t/m 25 september
van dit smakelijke voordeel

Aanbiedingen geldig van do. 23/9 t.e.m. wo. 29/9

Ontdek de Hollandse Keuken
samen met uw slager
Cordon Blue Rollade

Prei Balletjes Schotel

100 gram ..................................

400 gram ................................

Boerenpummel Salade

Balletje Anders

250 gram ..................................

iedere 4e gratis ................

Zuiderzee Salade

Hachee Karbonade

1,99
1,99

150 gram ................................

2,49

4,89

4=3
1,45

100 gramm ..............................
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Geld voor verbouw bibliotheek Makkum
Witmarsum - Tijdens de commissie vergadering
middelen en welzijn kwam de verbouw van de
bibliotheek aan de orde. Het gebouw aan de Kerkstraat Makkum is eigendom van de bibliotheek
en met de verhuizing van Hallelujah naar het
MFC staat de achterste ruimte nu leeg en moet
aangepast worden aan de huidige eisen en zal
dan een extra ruimte geven aan kantoor en
opslagruimte, het realiseren van een Historisch
informatiepunt, een makkelijk lezen plein (leesbevordering) uitbreiding leesruimte, senoirweb
en klassikaal ruilen. Een ieder die geregeld de
bibliotheek bezoekt en dat zijn er velen, zal meteen denken, dat is geen overbodige luxe.
Het totale verbouw project gaat € 260.000,- excl.
BTW kosten en er wordt van de gemeente
gevraagd om een bedrag van € 100.000,- bij te
dragen. In verband met de komende bezuinigingen is het niet mogelijk dit bedrag zelf te laten
financieren. Vandaar de vraag aan de gemeente.

De PvdA is in eerste instantie van mening dat er
jaarlijks al een subsidie gegeven wordt en vindt
eigenlijk dat het een zaak van de bibliotheek is.
De FNP heeft een andere mening. Door het opheffen van de bibliobussen zijn er meer mensen
die de bibliotheek bezoeken en het is toch wel
erg belangrijk dat er een goede bibliotheek is en
blijft. De wethouder geeft uitleg over de subsidie
en zo ook iemand van de bibliotheek, uiteindelijk blijkt dat iedereen de bibliotheek graag wil
behouden en liefst zo goed mogelijk van opzet.
Naast de uitleen van boeken etc. heeft de bibliotheek ook veel andere dingen die ze organiseert
en die annex zijn met de lezende inwoners van
Wûnseradiel. En wat de eventuele bezuinigingen
die er aan komen betreft, er wordt wel degelijk
over nagedacht hoe die opgevangen moeten
worden. Het lijkt er op dat de verbouw van de
bibliotheek van start kan gaan en behouden blijft
voor Makkum en omgeving.

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

Het frictiekostenbudget
Witmarsum - De gemeenten die samen werken
aan de herindeling ontvangen gedurende vier jaar
van het rijk een bijdrage ten behoeve van de herindeling. De gemeenten is nu gevraagd middelen
voor te, zodat een aantal werkzaamheden daadwerkelijk aangepakt kunnen worden. De huidige
gemeenteraden hebben al ingestemd met het
voorfinancieren van € 823.000 voor opleidingen
en ontwikkeling in 2010 en € 1.850.000,- voor

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
de post investeringen en implementatie ICT.
Aanvullend wordt gevraagd in te stemmen met
Huisvesting, Werving en selectie medewerkers
en onvoorzien van 2010. Voor de gemeente
Wûnseradiel is dit bedrag € 195.218,- Als dit
geld niet beschikbaar gesteld wordt kan er geen
vliegende start gemaakt worden. Burgemeester
Piersma wordt gevraagd of dit alles is zijn antwoord is, met de kennis van nu zou dit ja zijn”.

Gemeenten organiseren verwendag voor mantelzorgers
Op zaterdagmiddag 2 oktober organiseren de acht
gemeenten van Zuidwest Friesland een verwendag
voor mantelzorgers. Er worden 150 mantelzorgers
verwacht en in het zonnetje gezet. Zij kunnen
deelnemen aan allerlei workshops en een informatiemarkt bezoeken. De gemeenten willen met
het organiseren van deze middag, waar mantelzorgers zelf kunnen ontspannen, hun waardering
uitspreken voor het werk van de mantelzorgers.
Mantelzorgers geven vaak lange tijd meer dan de
‘gewone’ zorg aan iemand in hun directe omgeving en zijn belangrijk in onze samenleving. Zij
vinden het geven van de zorg meestal ‘vanzelfsprekend’, maar de taak kan soms toch zwaar zijn.
Informatiemarkt en workshops
Op de verwendag is een informatiemarkt met
diverse stands zoals Thuishotel, Stipepunten
(Timpaan), Humanitas en Ouderenwerk. Daarnaast zijn er tal van workshops waar de mantelzorgers aan mee kunnen doen. Er kan bijvoorbeeld
een schilderij gemaakt worden of ze kunnen
deelnemen aan een geheugentraining. Ook wordt
er kleuradvies op maat of een stoelmassage
gegeven. Een bezoek aan de manicure, pedicure
en visagiste behoort ook tot de mogelijkheden.

Tussendoor is er tijd om naar muziek te luisteren
of om onderling ervaringen uit te wisselen.
Aanmelden
Mantelzorgers kunnen zich aanmelden door te
surfen naar www.stipepunt.nl en daar de aanmeldbutton aan te klikken of te bellen met het
centrale loket Stipepunten Zuidwest Friesland,
tel. 0515-421313. Het aantal plaatsen is beperkt
dus weer er snel bij.
Stipepunten
Bij de verschillende Stipepunten in de gemeenten
kunnen mantelzorgers terecht voor informatie,
advies, emotionele ondersteuning, praktische hulp,
contact met andere mantelzorgers, vervangende
mantelzorg, educatie en een luisterend oor. Deze
ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers
en is gratis. Een verwijzing is niet nodig. Voor
meer informatie surf naar www.stipepunt.nl.
Uit onderzoek is bekend dat circa 3, 75 miljoen
mensen in Nederland waarvan ruim 6000 mensen
in de Zuidwesthoek zo’n intensieve zorgtaak
hebben. Dit varieert van een helpende hand in de
huishouding of boodschappen doen tot volledige
verzorging of begeleiding, 24 uur per dag.

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
 Kun Pao Kai

Jubileumconcert OVB
Bolsward – Oratorium Vereniging Bolsward
viert zaterdag 25 september a.s. haar 65-jarig
jubileum, o.l.v. Pauli Yap. “To celebrate this day”
met werken van o.a. Purcell, Bach en Mendelssohn.
Premiére ‘Hear it wetter, Hear de geast’. Jubileumwerk in opdracht gecomponeerd voor de OVB

 Babi Pangang
op tekst van Aggie van der Meer, door Hoite
Pruiksma. M.m.v. Hoite Pruiksma (harmonium),
Klaas de Haan (carillon). Broerekerk in Bolsward,
aanvang 17.00 uur – einde 17.30 uur, vrij entree.
Meer informatie op www.ovb-bolsward.nl

 Kerry Ko
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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Mag de Makkumer Belboei ook dit jaar op u rekenen?

Makkum - De ‘r’ is weer in de maand en dat
betekent bij de Makkumer Belboei dat u binnenkort de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage
ontvangt. De acceptgiro zal over nog geen zes
weken, op 20 oktober aanstaande, bij deze krant
bijgevoegd zijn. Doormiddel van dit bericht willen wij u alvast over onze acceptgiro informeren.
Wij vragen u eenmaal per jaar een vrijwillige
bijdrage voor het in stand houden en laten verschijnen van de Makkumer Belboei. De krant wordt
gelezen door ongeveer vijfduizend lezers in
Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra,

Ferwoude, Gaast, Idsegahuizen, Kornwerderzand, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard,
Witmarsum, Wons en Zurich. Mede door uw gift
kan de Makkumer Belboei al 26 jaar bestaan, maar
we hopen nog veel langer te mogen bestaan.
Elk jaar reageert u spontaan op deze actie, ook
dit jaar hopen wij weer op uw bijdrage te mogen
rekenen. Voor eventuele vragen kunt u altijd
terecht bij onze administratieve medewerker,
mevrouw Corrie Koornstra,
Botterstraat 40, 8754 AD Makkum,
tel: 0515 231778.

“Zondvloed”, zinderende muzikale tragikomedie
op najaarstournee
Witmarsum - Dit najaar volgt nog een 10-tal
voorstellingen, waaronder een voorstelling in de
Koepelkerk te Witmarsum op vrijdag 15 oktober
a.s. om 20.00 uur. Zondvloed is een spannend
muziektheaterstuk gespeeld door Gerda Holzhaus
en Bob Driessen (saxofoon), muzikaal ondersteund door het Antonin Quintet.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Zondvloed is een duet voor twee spelers, waarin
angst voor het leven aan de rand van de zee centraal staat. Manmoedige pogingen tot dijkenbouw
steken al eeuwen schril af tegen de werkelijke
kracht van de oprukkende zee. Een boerin zoekt
bij een zware storm dekking in de dorpskerk achter
de zeedijk. Haar man geeft daar juist op dat
moment een concert met muzikanten uit het dorp.
Als de lokale weerman oproept te vluchten, realiseert de man zich dat de boerin haar boerderij
en dorp nooit zal verlaten. De storm wakkert aan;
de stilte krijgt meer en meer lawaai. Het wordt
buigen of barsten; maar geldt dat ook voor de dijk?
Gerda Holzhaus (theatermaker/regisseur) en Bob

Driessen (saxofonist/componist); bekend van o.a.
Willem Breuker Kollektief en De Volharding)
vormen de artistieke kern van Stichting Theamus.
Vanuit hun artistieke broedplaats Westewyn in
Pingjum kijken ze uit op de Waddenzeedijk.
Daar borrelen fantasieën en speculaties over
overstromingen op en raken ze geïnspireerd door
de berichten over hoe Nederland de toekomst
“klimaatrobuust” te lijf moet gaan. Is het Noorden
veilig achter de dijken bij een stormvloed? Met
het project Zondvloed wil Theamus aansluiten
bij wat er leeft in Fryslân over dit onderwerp, en
mensen nieuwsgierig maken naar de achterliggende motieven en emoties.
Zondvloed zal voornamelijk gespeeld worden in
kerken in het Noorden van het land. Theamus
werkt hierin samen met de Stichting Alde Fryske
Tsjerken. Zondvloed maakt onderdeel uit van het
jubileumprogramma van de stichting in het kader
van het veertigjarig bestaan in 2010. Voor alle
speeldata en meer informatie zie ook: www.
theamus.nl www.aldefrysketsjerken.nl

Pianoles door CvK & Ritmyk nu ook in Makkum
Makkum - Het Centrum voor Kunsten en Ritmyk
is dit cursusjaar voornemens om pianoles aan te
bieden in Makkum. Deze cursus wordt wekelijks
of twee wekelijks gegeven, en is voor zowel
beginners als gevorderden. Pianoles biedt vele
mogelijkheden voor jong en oud: van Pop en
Jazz tot Lichte Muziek en Klassiek. Men kan aan
de slag met leuke en mooie muziek, leren noten

lezen, akkoorden leren, meespelen met CD, etc.
Ook het spelen in een ensemble (of band) als
pianist behoort tot de mogelijkheden. Naast het
halen van diploma’s kan het lesprogramma ook
worden aangepast aan bepaalde wensen van
leerlingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met CvK & Ritmyk, info@ritmyk.nl.
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Collecte KWF Kankerfonds
Pingjum – De collecte voor het KWF Kankerfonds heeft € 350,13 opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk dank!

kleding-inzamelactie
van Mensen in Nood
Zaterdag 25 september

Witmarsum - Van maandag 22 t/m vrijdag 26
september, De Muonts 14. Franeker Kleijenburghplein van 9.00 tot 12.00 uur. Harlingen Spoorstraat van 9.00 tot 12.00 uur.
Vrijwilligers uit eigen omgeving zamelen dan
weer graag uw kleding in, graag verpakt in dichte
plastic zakken of goed dichtgebonden dozen. U
kunt kleding inleveren, dekens, gordijnen, schoenen
(bijelkaar gebonden), maar ook kunt u in
gescheiden verpakking brillen, hoorapparaten en
print-cartridges inleveren. Voor dit laatste geldt:
goed apart verpakt, en even apart afgeven aan
een van de vrijwilligers. Als u zelf niet kunt
brengen: eerst even vragen bij een goede buur of
een familielid, in noodgevallen kunt u bellen of
mailen.
In Franeker: menseninnoodfraneker@hetnet.nl
tel. 0517-396355 of 392765.
In Harlingen: g.i.ploeg@hotmail.com
tel. 0517-414864.
In Witmarsum: Fam. Huisman, 0517-531483.
Als u niet in de gelegenheid bent om op de inzameldag te brengen, kunt u in Harlingen en Franeker
de kleding ook deponeren in de container bij de
R.K. Kerk en in Witmarsum aan de De Muonts
14. De Kledingactie Mensen in Nood zamelt al
meer dan 40 jaar kleding in en is hiermee de
oudste charitatieve kledinginzamelaar van
Nederland. Bij de kledinginzameling wordt zij
ondersteund door honderden vrijwilligers. De
ingezamelde kleding wordt o.a. verkocht aan
sorteerbedrijven. Met het geld dat de verkoop
oplevert worden de noodhulpprojecten van
Mensen in Nood gefinancierd.

Sneek - Thuishotel organiseert op woensdagavond 6 oktober as. een interactieve workshop
over de overgang. De avond wordt verzorgd
door een verpleegkundig overgangsconsulent.
Zij gaat in op klachten en vragen met betrekking
tot de verschijnselen die kunnen optreden tijdens
de overgang. Ook is er veel ruimte voor het stellen
van uw persoonlijke vragen en ontvangt u tips.
Gebleken is dat 70% van de vrouwen die in de
overgang zitten hier last van ondervinden. De
overgangsconsulent is speciaal opgeleid om
vrouwen te adviseren zodat de klachten in deze
periode tot een minimum beperkt blijft.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel: 0515 461 234, of mailen naar
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland.

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Workshop:
Alles over de overgang

Vw golf 1400 16v

airco, elektrische ramen, centrale
deurvergrendeling, ABS, stuurbekrachting.
Kilometerstand 99756, Bouwjaar: 2000

prijs  3999,-

info@autobedrijfkamstra.nl
Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Restauratie van de kerk en toren te Cornwerd

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

UNIL SMEERMIDDELEN

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM

Cornwerd - Als u dit leest hoop ik, namens de
bestuursleden van de Stichting kerk en Toren te
Cornwerd, dat het heerlijk nazomer weer is, met
weinig wind en regen. Want dit laatste hebben
we veel gehad, waardoor de restaurateurs zich vele
ontberingen moesten getroosten. Neem nu de
leidekkers, die bezig waren de spits van nieuwe
leien te voorzien. Men is blijkbaar wel wat gewend,
want men werkte stug door, ondanks stormachtige wind. Het resultaat is, dat de spits praktisch
klaar is, met vernieuwde leien en luiken, waardoor
ook de vlag gemakkelijker kan worden uitgestoken.
Een pracht staaltje van vakmanschap is in de toren
tentoongesteld. Als je ziet hoe zware balken
deels worden vernieuwd en ingepast in de constructie, dan verdient aannemer Gerben Kuperus
en zijn mensen een groot compliment. Een tegenvaller is het vele stucwerk aan de toren. De vele
(zandstenen) zachte natuursteen lijsten en ornamenten moeten opnieuw worden gestukadoord.
Dit kost veel tijd en extra geld. Ook de schilder
zal zijn werk nog moeten afmaken. Nog veel werk
te doen om voor de herfst de toren uit de steigers
te krijgen. Door herstel van de klokophanging,
ontroesten en vernieuwen is de klok tijdelijk buiten
gebruik. Ook hier is vakmanschap meester werk.
Financiën:
Onze opgezette financiële actie heeft succes. Vele
inwoners van Cornwerd en oud Cornwerders en
ook Makkumers willen graag hun steentje bijdragen

aan deze omvangrijke restauratie. Met elke bijdrage zijn we ingenomen, want ook hier geldt
dat vele kleine bedragen, toch een aardig bedrag
oplevert. Ook de Gemeente Wûnseradiel onderstreept met hun extra bijdrage van € 10.900,-, het
belang van deze restauratie. Landschappelijk
zijn kerk en toren immers een sieraard in onze
leefomgeving. De aangeschreven fondsen en
stichtingen moeten eerst na de vakantie nog even
op adem komen. Vergaderingen zijn in de eerstkomende maanden gepland en zal men zich
buigen over onze aanvragen. Spontaan heeft zich
reeds een eerste fonds gemeld met een bijdrage
van € 10.000,- ,proficiat! Het tekort bedroeg ca.
€ 60.000,- + het nog te verwachten meerwerk,
zodat we nog geen zekerheid hebben, dat we de
eindstreek ongeschonden halen. Het blijft derhalve spannend. Uw bijdrage op bankrekening
nummer 1141.94.963 t.n.v. de Stichting Kerk en
Toren Cornwerd, is derhalve meer dan welkom!
Op dit moment is de kerk nog redelijk toegankelijk.
Of ook de Kerstnachtdienst in Cornwerd kan
doorgaan is nog niet geheel duidelijk. De aannemer heeft te kennen gegeven, na herstel toren,
een adempauze in te lassen. Als verwarming intact
is, het orgel kan spelen en vloer en zitbanken
niet zijn opgebroken, dan staat er niets in de weg
om deze dienst te houden.
Stichting Kerk en Toren Cornwerd,
W. Postma penn.

* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

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

Ook voldoende voor cbs De Reinbôge
Tjerkwerd - Op 16 september is de cbs “De
Reinbôge” door de inspectie “groen” is bevonden en gaat daarmee van de lijst zeer zwakke
scholen af. Er waren juist weer twee scholen
bijgekomen waardoor het saldo op 8 zeer zwakke scholen in Friesland stond. Eerder waren er
26 Zeer Zwakke Scholen in onze provincie,
maar mede door inzet van de Provincie Frylân
middels de Nota Boppeslach is dit aantal teruggelopen.

Doordat CBS “De Reinbôge” van de lijst af gaat
en door de inspectie “overtuigend groen” is verklaard blijven er 7 Zeer Zwakke Scholen over.
Ook de Reinbôge is een Boppeslachschool en
maakt een bijzondere Boppeslach door o.l.v. een
“nieuwe” directeur met een deels nieuwe teamsamenstelling de school in één jaar van Zeer
Zwak weer op groen te brengen, dit in een jaar
waarin de school gerenoveerd en uitgebouwd
wordt tot brede school.
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Open theaterlessen kids
in Bolsward
Bolsward - Het Centrum voor de Kunsten &
Ritmyk organiseert op vrijdag 24 september in
Bolsward twee open lessen van de afdeling Theater.
Van 15.30 tot 16.30 uur is er een open les
Algemene Theatrale Vorming en van 16.30 –
17.45 uur is er een open les Theatermaken. De
cursussen worden vervolgens wekelijks gegeven
op dezelfde tijden door docente Suzanne de
Boer. De cursussen vinden plaats in de locatie
Ritmyk, Marnecollege, Gypert Japicxlaan 25,
Bolsward. De cursussen duren 30 weken.
Algemene Theatrale Vorming is voor kinderen
van 4-7 jaar. Voor deze allerkleinsten staat de
vrijheid van spelen voorop. “En dan was jij…”
Plezier en vrijheid in het doen alsof je een ander
bent, is heerlijk. Er wordt veel gewerkt met
beweging, muziek en het uibeelden van verhalen.
Met de gekste onderwerpen, vanuit verschillende
invalshoeken. Dans, spel en muziek en vooral
veel fantasie omvatten het leren spelen in de
ruimste zin van het woord.
De cursus theatermaken is bedoeld voor kinderen
van 8 -10 jaar. Toneelspelen kan op verschillende
manieren: met alleen je gezicht, je handen of het
hele lichaam kun je duidelijk maken wie je bent
en hoe je je voelt. Soms worden verkleedkleren,
poppen of andere attributen gebruikt.
Voor meer informatie kijk op www.cvksneek.nl
of bel/mail voor de nieuwe brochure: 0515-431400
info@cvksneek.nl

Mitsubishi Colt 1.3i Invite plus
zwart,5drs,airco
r-cd,el ramen
cpv+afst bediening
52 dkm bj 2008

uniGar Horjus

 10445,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 12950,-

Citroen Picasso 1.8,a/c-ecc,r-cd,97dkm

2004

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 11895,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 4850,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 11450,-

Ford Focus Wagon TDDi,zilver,airco,LM

2001

verkocht!

Ford Focus 1.6TDCi,zilver,a/c,92dkm

2007

€ 11350,-

Peugeot 206 diesel,3drs,st.bekr,cpv,apk

1999

verkocht!

Peugeot 207 1.4i,zwart,5drs,a/c, 23dkm

2007

€ 10895,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh

1999

verkocht!

Mits.Colt 1.3 Invite+,5drs,airco,52dkm

2008

€ 10445,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk

1996

€ 1495,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm

2004

€ 9950,-

Citroen C3 1.4i,airco,cruise,63dkm

11-2007

€ 9945,-

Grijs kenteken:

Hyundai Getz 1.4-16v,5drs,airco, 18dkm

2007

verkocht!

VW Transporter TDI,Dubb.Cabine,LWB,trekhaak

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,cruise,84dkm

2004

€ 8995,-

Cruisecontrol,el.ramen/spiegels, 66dkm

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318

2003

€ 8950,-

verkocht!
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Zondag 19 september 2010 Startzondag gemeente Gaast/Ferwoude
Gaast/Ferwoude - Het is een goede gewoonte,
dat kerkenraadsleden na het beëindigen van hun
ambtstermijn de organisatie van de Startzondag in
handen hebben. Zo ook de Startzondag van 2010.
Met nog enkele vrijwilligers is er een programma
voor de dag gemaakt. Om tien uur ’s ochtends
worden de gemeenteleden verwelkomd in het
dorpshuis De Fûke in Gaast voor gezamenlijk
koffiedrinken. Een ieder heeft een baksteen meegenomen om samen symbolisch een kerkgebouw te bouwen. Het dak en de kerktoren worden geplaatst. Zo bouwen we samen aan de kerk.
Daarna is er een Bijbelse wandeltocht door het
dorp. De bijbelse kennis wordt op de proef
gesteld. De gemeenteleden worden in groepen
verdeeld en hebben als opdracht, om aan de hand
van een routebeschrijving bijbelverhalen, die
door andere gemeenteleden worden verbeeld, op
te speuren. Vanuit de dorpshuis de Fûke wordt
de Bijbelverhalentocht gestart en voert langs een
twaalftal tafrelen. Via de terechtstelling van Jezus,
komen we bij Ezau, die zijn Eerst Geboorterecht aan zijn broer Jakob verkoopt in ruil voor
een kop linzensoep. Daarna komen we Zacheüs
in de boom tegen, die Jezus wil zien en vinden
we de mand met “vijf broden en twee vissen”.
Het volgende verhaal verbeeldt de gruwelijke
geschiedenis van Absolom, die met zijn lange
haren in een boom wordt opgehangen. Dan
klinkt het gebulder van Goliath, die het gevecht
aangaat met David. Dit bijbelverhaal heeft een

hedendaags tintje gekregen. David verslaat
Goliath met een kaatsbal. Vervolgens worden
lege kratten bier gestapeld door een enthousiaste
groep jonge mensen. De toren wordt hoger en
hoger. Als de bouwende mensen elkaar niet meer
kunnen verstaan, doordat ieder een andere taal
gaat spreken, valt de toren in elkaar. In een tuin
vinden we een tafel met wijn, brood en druiven.
Dit ‘stilleven’ vertolkt het Laatste Avondmaal.
Ontroerend is het verhaal van de kleine Mozes in
het biezen mandje in het water. Twee meisjes, de
zusjes van Mozes, letten op, dat hij geen gevaar
loopt. Bij de dijk loopt een vrouw te roepen om
haar zoon. Ze is hem kwijtgeraakt, toen ze op de
terugreis vanuit Jeruzalem naar huis vertrokken.
“En het is zo’n beste jongen”. Je raadt het al, het
is Maria, die haar twaalfjarige zoon Jezus zoekt.
Jezus staat echter bij de schriftgeleerden en onderwijst hen. Bovenop de zeedijk aan het IJsselmeer,
zien we de verbeelding van het bijbelverhaal, dat
Jezus op het water liep. Het laatste verhaal vertelt
ons de geschiedenis van Rachab, die in de stad
Jericho een rood koord uit haar raam heeft hangen.
Oude Bijbelverhalen met een hedendaags tintje.
Terug in het dorpshuis wordt er met elkaar gegeten. De Startzondag wordt afgesloten met een
gezamenlijke kerkdienst, onder leiding van onze
predikante ds. G. Rol, met als thema: Samen
geloven. We kunnen terugzien op een prachtige,
goed georganiseerde dag waar jong en oud aan
meedeed.

PSV de Halsbânruters
Cornwerd - Zaterdag 4 september ging Muriël
stienstra naar Sonnega om mee te doen aan het
Pieter Stuyvesant Concours. Zij kwam met kantjes
Bundy uit in de klasse L1 cat. D. In de 1e proef
won zij de 4e prijs met 194 prijs en in de 2e proef
de 1e prijs met 199 punten samen goed voor 3
winstpunten. Met Rozenlaan’s Daisy kwam zij
uit in de klasse M2 cat.E. In de 1e proef in de 2e
proef won zij de 1e prijs met 215 en 194 punten
wat haar 3 winstpunten opleverde.
Bij de paarden ging Annemarie Wietsma naar
Sonnega met Schelte-Evert K. Zij kwam uit in
de klasse M2. In de 1e proef won zij de 1e prijs
met 186 punten 1 winstpunt en in de 2e proef
een winstpunt met 181 punten. Zij won ook nog
een zak Musli voor haar paard voor de hoogste
score in de M2.
Dit weekend werd er ook gereden in Cornwerd.
Bij de pony’s behaalde Andrea Vlug met Sybregje
in de 1e en de 2e proef een winstpunt met 181 en

180 punten. Bij de paarden reed Susanne Huurman
met Rymkje v/d Greidpleats in de klasse L2 een
goede 2e proef met 186 punten goed voor de 1e
prijs. Susanne heeft nu haar punten bij elkaar om
in de klasse M1 uit te komen. Ook Nynke
Steigenga met Wancy kwam uit in de klasse L2
en won de 2e prijs met 185 punten 1 winstpunt.
Melissa Cnossen kwam met Muscadet uit in het
L springen en ging foutloos rond wat haar de 1e
prijs opleverde. Krista Koomen kwam met
Nuzelma uit in de klasse Z1. in beide proeven
won zij de 1e prijs met de megascore van 212 en
223 punten goed voor 3 winstpunten.In het B
springen kwam Esther Adema uit met Amalia en
werd 3e met Arizona werd zij 1e in het B springen.
Bobbie Ydema ging met Artist naar Ermelo om mee
te doen aan de Nederlandse kampioenschappen
de Hippiade in Ermelo. Onder prachtige weersomstandigheden reed zij een winstpunt in de
klasse L2 met 60.67%.
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Goud voor Nederlandse dames muurkaatsen in Valencia

eigen foto

Tijdens het Europees Kampioenschap kaatsen in
Valencia hebben twee dames uit Friesland de titel
op het onderdeel muurkaatsen gewonnen. Het is
voor het eerst in de historie dat er voor dames
ook een onderdeel op het EK is georganiseerd.
Marike Beckers uit Witmarsum en Miranda
Scheffer uit Menaldum verdedigden in Massamagrell op 10 september jl de oranje kleuren. In
de poulewedstrijden is gewonnen van Engeland
(2-1), Italië (2-0) en Spanje (2-0). Spanje had voor
de poulewedstrijd een B-team opgesteld, maar
voor de finale werden de twee beste speelsters
ingezet: de zusters Ana Belen en Maria Jose Gil.
De finale Spanje-Nederland was enorm spannend.

De eerste set werd gewonnen door de Spaanse
dames met 8-11. De Nederlandse dames knokten
zich in de tweede set terug en wonnen met 11-4.
Er moest een beslissende derde set worden gespeeld.
In een kolkend nieuw one wall muurkaatsstadion,
vol gepassioneerde Spanjaarden bleven Marike
en Miranda koel en speelden geconcentreerd en
gedurfd. De wedstrijd werd in de derde set
gewonnen met 7-3. Een unieke prestatie! ‘Super!’,
jubelde Miranda na afloop enthousiast. ‘Het is
zo onwerkelijk, hier droom ik alleen maar van’.
‘Heerlijk’, zei Marike, ‘het publiek was uitzinnig,
maar wel voor Spanje, prachtig dat we dit hebben
gewonnen!’’

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

HRC de Steenen Man Partij – pearke keatsen
Zurich - Zondag 19 september werd in Zurich
de Steenen Man Partij gekaatst. Het was een gok
om de partij zo laat in het seizoen te houden en
helaas was het weer slecht. Door een paar afzeggingen werd uiteindelijk met 26 paren gekaatst
in de A, B en C klasse. De wedstrijd verliep
rustig en er werd spannend gekaatst. De prijzen
werden uitgereikt in Hotel de Steenen Man. De
uitslagen en foto’s zijn ook te zien op www.
kvzurich.nl
Uitslagen A klasse:
1. Anke Winkel. Dylan Drent.
2. Nynke Brandsma. Reinder Huisman.

B klasse Winnaarsronde:
1. Nancy Boomstra Rene Sybesma.
2. Sandra Smeding. Eddy Sjollema.
3. Irma Folkertsma. Michel Nesse.
4. Nynke Leijenaar. Hendirk Brandsma.
B klasse Herkansingsronde:
1. Gretha Waterlander. Owb Pomthong
2. Astrid v/d Pol. Riemer Wiltenburg.
3. Wilma Bergmans. Andries Osinga.
4. Sabrina v/d Werf. Ruurd Tilstra
C klasse:
1. Jessica Sanders. Dennis Leistra.
2. Angelique Buma. Yde Stegenga.

Uitslagen van De Waardruiters
Zaterdag 18 september ging Eline de Boer met
haar 2 welsh pony’s naar Kootwijk om deel te
nemen aan de Wlesh Sportdag. Met Amerins
Synthia deed zij mee bij de A/B/C pony’s voor
de titel Allround Sportpony, dit bestond uit 3
onderdelen; keuring aan de hand/dressuurproef/
springen. Bij de keuring waren zij 3e, met de
dressuur 1e en springen een 6e plaats wat hun
een uiteindelijke 5e plaats in het eindklassement
opleverde. Met Heidehof’s Dion reed ze bij de
Klasse NWR, bij de keuring een 6e plaats, bij de
dressuur 2e en springen 10e, goed voor een 11e
plaats in het eindklassement.
Zaterdag 18 september werd er ook een kringwedstrijd in Koudum verreden, hierbij kwamen

de pony’s aan de start.
Yara de Vries startte met Speedy eerst bij het
springen, BB voor B-pony’s, 1 weigering maar
bij het B-springen foutloos rond en een stijl van
52 punten wat deze combinatie de 1e prijs opleverde. Later die ochtend startte ze bij de dressuur
in de klasse L2 voor A/B-pony’s, de eerste proef
184 punten en een 2e prijs en de tweede proef
173 punten en een 3e prijs. In dezelfde klasse
startte ook Gerbrig Bosma met Silverstone, eerste proef 181 punten en een 3e prijs. Voor het
eerst na de FK startte Daphne de Vries met
Fallingasate Dewi in de klasse M1, de eerste
proef wat onwennig, 176 punten en de tweede
proef 183 punten en een 3e prijs.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nico Morien v.o.f.

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
PAREREN
ONZICHTBAAR RE

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 25 september
Makkum 1
Nijland 2
Makkum 3
Makkum 4

- Creil 1
- Makkum 2
- WWS 2
- Bolswardia 4

15.00 uur
12.45 uur
12.45 uur
14.30 uur

Tzum DA1
RES A1
ONS/Top B2
Workum C1
VWC C2
DWP MC1
Makkum D1
Makkum D2
Joure E2
ONS Sneek E3
Makkum E3
Makkum E4
Makkum F1
Scharneg F2
Workum F6

- Makkum DA1
- Makkum A1
- Makkum B1
- Makkum C1
- Makkum C2
- Makkum MC1
- Sneek w/z D1
- Mulier D1
- Makkum E1
- Makkum E2
- CVVO E6
- GAVC E5
- Heeg F1
- Makkum F2
- Makkum F3

15.00 uur
14.30 uur
16.05 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.10 uur
10.45 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.15 uur
9.00 uur
9.15 uur
10.00 uur
11.00 uur

Sporthal
Volleybal programma
vrijdag 24 september
20.15 uur Makkum MA 1 - Staveren A 1 jo JA 1
20.15 uur Makkum mix MC 1 - Punt Ut MC 1
20.30 uur Makkum DS 1 - Stânfries (IJ) DS 2
21.30 uur Makkum DS 2 - BEO 2 DS 1
21.30 uur Wisky 1 HS 1 - Vc Bolsward HS 2

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

Spectaculaire seizoensafsluiter KV Trye yn Ien

gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Konijnen/Cavia Kooi, gebruikt maar ziet er prima
uit, 80x45x42 € 12,50; Houder scheerkoppen
Aesculap voor hondentondeuzescheerkoppen,
nieuw € 16,-; Voetenkopje Aesculap(honden)
nieuw € 30,-; Blauw honden mandje 45 cm, is
wat op gekauwd, misschien handig voor een
pupje € 5,-, tel. 06-27374840
Fietszitje voor vóórop de fiets € 5.-; 2 x
Ossekopstuur voor de fiets á € 5.- per stuk, tel.
0515-232433 of 06-43110620
Eikenhouten consoles, b 9 cmx h 40 cm x steunkant 22 cm, mooi voor eventueel steun onder een
bar ofzo € 45,-; Auping spiraal(geen lattenbodem
dus) 90 x 200 € 25,-, tel. 06-27374840
Oud hoekstoeltje,zitting niet zo mooi, doe een
leuk bod en hij/zij is voor jou of kom kijken;
Kruisbeeld 64 x 37 met Console hout L 24 x B
18 x H 20 cm, doe een leuk bod of kom even kijken
dan weet je waarover het gaat, tel. 06-27374840
GEVRAAGD

Herfst-/winterkleding gevraagd voor de kledingverkoop van de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod,
op woensdag 29 september van 19.00-21.00 uur in
het MFC. Kleding kunt u tot uiterlijk 25 september
inleveren bij de peuterspeelzaal of u kunt contact
opnemen met Gretha 233515 of Angela 232965.
GRATIS AF TE HALEN

Inkt Cartridge canon-BCI-21 drie stuks, fam
Laan, Vallaat 32, tel. 0515- 232614
Stoeptegels, tel. 06-51913961

Vakantie regeling
Makkum – De maand september kunt U alle
nieuws/verslagen, familieberichten en berichten
bestemd voor de redactie bezorgen bij mevr.
Truus Rienstra, Kofstraat 3, tel. 0515-231648,
e-mail: rienstra@ziggo.nl.
Acquisiteur Theo Adema is niet bereikbaar t/m 17
september, e-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Gaest/Ferwalde – Een lijst van 24 kaatsers. Keurig
verdeeld in 12 Heren 12 Dames. Een prachtig affiche
voor de “de Schrans” slotpartij van KV “Trye Yn Ien”.
De mooie 12-12 opgave lijst was voor het bestuur
afgelopen zaterdag een mooie gelegenheid om de,
door slagerij “de Schrans” Leeuwarden/Gaast gesponsorde parti,j op te delen in een Dames en Heren
klasse. Aan het einde van het seizoen zou je kunnen
denken dat de meeste kaatsers al wel verlangen
naar het winterskoft, maar in Gaast stak vrijwel
iedereen in bloedvorm. Het resulteerde dan ook in
een prachtig kaatsspectakel waar serieus om de
hoogste eer en de kransen werd gestreden.
In de heren poule was de hoogste eer en de bijbehorende kransen weggelegd voor het partuur van
Auke Geert Ybema, Wiebren Stellingwerf en Hielke
Oosterhuis. In de eerste omloop wonnen zij van het
partuur Jan Stellingwerf, Melle de Boer en Gerard
v d Wal. Jan Stellingwerf c.s. bouwde een voorsprong
op van 2-5 2-6, maar Auke Geert c.s. hielden het
hooft koel. Zij sloegen de kaats voorbij, en met twee
kwea opslagen van v d Wal kwam de 3-5 aan de
telegraaf. Met een formidabele boppeslag pakten
Ybema c.s. ook het 9e bordje. Het partuur Ybema
kaatse geweldig door, met de kop d’r bij, en bruisten
over Stellingwerf c.s. heen. Winst Ybema c.s. 5-5 6-2.
In de tweede omloop stonden Abe Rignalda, Herre
Stegenga en Jacob de Groot in de krite. Ook hier
moest een achterstand in eersten worden weggewerkt door Ybema c.s. Abe en Herre waren best op
dreef in het perk en met de foarbest opslager Jacob
de Groot was er 1-3 voorsprong aan de telegraaf.
Net als in de eerste omloop wekte de eersten achterstand extra krachten op bij Ybema en zijn maten.
Wiebren en Auke Geert poetsten de plaat aan de
opslag, en in het perk heersten Hielke en Auke
Geert. 5-3 6-4 werd de uiteindelijke verdiende
winst voor Ybema c.s. Met deze twee winstpartijen
op zak wachte in de derde omloop een zware klus.
Sierd Henk Stellingwerf, Theo Stellingwerf en Gerben
Kuperus waren hun grote opponent. Sierd Henk c.s.
hadden de voorgaande omlopen al bewezen een
serieuze titelkandidaat te zijn. Winst in de eerste
omloop tegen het partuur Ringnalda c.s. was al
zwaar bevochten, maar de wetenschap dat verlies
in de eerste omloop het uitzicht op de titel tot een
minimum zou beperken maakte veel los. Het sterke
perk van Sierd Henk en Theo en met de save foarbest op van Gerben waren te machtig voor Abe c.s,
die vooral in het perk veel druk uitoefenden op
Sierd Henk c.s. 5-4 6-6 winst voor Sierd Henk c.s.
In de tweede omloop stond een ontmoeting tegen
Jan Stellingwerf c.s. op de lijst. 1-5 6-6, winst Sierd
Henk c.s. De derde omloop werd een ware thriller.
Auke Geert c.s. 14 eersten voor, contra Sierd Henk
14 eersten voor. Het werd een “finale” waarin de
borden om en om aan de telegraaf kwamen te hangen.
Telkens een eerst voorsprong voor de gebroeders
Stellingwerf met Gerben Kuperus. Auke Geert,
Wiebren en Hielke pakten echter iedere keer het
aansluitende bordje. Enigszins getergd dat er niet
een gaatje kon worden geslagen werd de druk op Auke
Geert c.s. met enig verbaal nog wat opgevoerd. Echter

eigen foto
Auke Geert en zijn maten behielden de rust en
beheersing en pakten met verve de partijwinst 5-5 6-2.
In de dames poule bleken in de eerste omloop de
parturen zeer aan elkaar gewaagt te zijn. Johanna
Kooistra, Sanna Stellingwerf en Wietske Buma
streden tegen Froukje Oostenveld, Tiny Hiemstra
en Annet van der Stap om de eerste 7 punten. Twee
parturen waarin ieder prachtig kon kaatsen op de
plek waar ze het sterkst was. Johanna en Froukje op
en uit, Sanna en Tiny uitslag en tussenspel en Wietske
en Annet oplag en tussenspel. Een alles aan de hang
was het resultaat van deze prachtige partij. Sanna
kon de uitslag van Froukje prachtig retourneren tot
een niet te grote kaats die daarop voorbij werd
geslagen door Johanna. 5-5 6-6 de winst voor
Johanna c.s. In de partij Joukje Hoekstra, Marieke
de Vries en Akkelys Hiemstra tegen Brenda Drayer,
Trijntje Hoekstra en Fokelien v.d. Bos was het ook
akelig spannend. 5-5 aan de telegraaf geeft aan dat
ook hier de parturen aan elkaar gewaagt waren en
er weinig aan elkaar werd toegegeven. Het perk
Brenda en Trijntje maakte in het laatste eerst het
verschil. 5-5 2-6 winst voor Brenda c.s. De tweede
omloop gaf aan dat de winst voor de parturen
Johanna c.s. en Brenda c.s. geen toevalstreffer was.
Het partuur Johanna c.s.pakte een overtuigende
winst op Joukje c.s. 5-3 6-4. Ook het partuur Brenda
c.s. wist deze omloop een overtuigende winst te
boeken op Froukje c.s. 3-5 0-6. Warbij moet aangetekend dat de meeste punten werden behaald in
het tussenspel. Ook bij de dames was er een treffen
van twee sterkste parturen met elk 14 eersten voor
in de derde omloop “finale”. Te weten het partuur
Johanna Kooistra c.s. en van Brenda Drayer c.s. Een
sterk begin van deze finale voor het partuur Brenda
c.s. door veel prachtig retourwerk tot achter de
voorlijn bracht voor hen de 3-2 voorsprong aan de
telegraaf. Bij Brenda c.s werden daarna de krachten
wat minder aan de opslag en een paar communicatie
fouten in het perk werden ook door Johanna opgemerkt. Johanna werd de nieuwe voorinse geruggensteund door Sanna. Dit met steeds beter tussenspel
van het gehele partuur was voldoende om af te
rekenen met hun tegenstanders. Overtuigende winst
voor Johanna c.s. 5-3 6-2.
Na afloop bleef het nog lang gezellig op de Boppeslach. Er was gezorgd voor een heerlijk warm buffet,
en de heren Liudger Bekkema en Meindert van der
Kooi zorgden met hun muziek voor een erg gezellige sfeer.
Uitslag heren:
1e Auke Geert Ybema, Wiebren Stellingwerf
en Hielke Oostrehuis
2e Sierd Henk Stellingwerf, Theo Stellingwerf
en Gerben Kuperus
Uitslag dames:
1e Johanna Kooistra, Sanna Stellingwerf
en Wietske Buma
2e Brenda Drayer, Trijntje Hoekstra
en Fokelien v.d. Bos

