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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Deze woning doet mee aan onze 
NVM Open Huis van zaterdag 9 oktober a.s., 

11.00 – 15.00 uur, meer info en deelnemers 
zie op onze site & pag. 8

Witmarsum, Mauritsstraat 
Inzetprijs € 159.500,- k.k.

Makkumer winners Jong Nederlân huldige

* v.l.n.r. Minne Zwaagstra (coach), Lennert Adema, Daniël Kleiterp, Hyltje Bosma en Kees Tjeerdema (coach)

Makkum - It keatsseizoen is sa njonkenlytsen dien 
mar yn Makkum stie der noch in resepsje op de 
wurklist. Dat betsjut dat de ponghâlder noch efkes 
ta de bûse moast. Hyltje Bosma, Lennart Adema en 
Daniël Kleiterp wûnen dit jier foar Makkum de 
98ste Jong Nederlân partij. Ofrûne freedtejûn 
waard it partoer hjir foar huldige yn de boppeseal 
fan de Prins. Foarsitter Warren v/d Veen dûkte yn 
syn taspraak de skiednis yn. Fiif kear kaam Makkum 
mei de sulveren bal “Jan Bogstra” thús. De earste 
kear wie dat yn Dronryp 1912 mei Dirk Kuipers, 
Otto Postma en Hendrikus Draaisma. En dit is no 
de sechde kear. Op it Sjûkelân yn Frjentsjer hearde 
Makkum dit jier net ta de favoriten mar keatsten dy 
deis it meast konstant. De iene reputaasje nei de 
oare gong ûnderút en Makkum belâne yn de finale 
tsjin Eanjum 5-3 en 6-4. Warren hie foar it winnende 
partoer blommen en in prachtige aksje foto. 

It wie de earste kear dat Daniël Kleiterp mei die. 
Neffens Warren is Daniël wat ritich en moat hy wat 
mear de klaai oer. It publyk frege ek al wa’t hy wie, 
se koenen him net. Mar syn opslach yn Frjentsjer 
makke yndruk lykas syn fluoresearjende sokken en 
reade skuon. Lennart en Hyltje ha al wat mear wûn. 
Hichtepunt wie yn 2004 it winnen fan de Freule-
partij yn Wommels mei Jorn Adema. Beide mannen 
ha no noch 10 jier de tiid om it saneamde  Klaverke 
Fjouwer te winnen; de Freule, Jong Nederlân, Bûns-
partij en de PC. Fansels waarden de beide coaches 
Minne Zwaagstra en Kees Tjeerdema ek nei foaren 

ta helle. Sa’n dei hat neffens de beide begelieders 
alles te krijen mei it goede gefoel en dat kinst 
ôftwinge. En soks begjint moarns mei kofje en 
appelgebak. It is gebrûklik dat de twadde priiswin-
ners ek útnoege wurde op de resepsje. It partoer fan 
Eanjum, Sip Jaap Bos, Wiebe Wessel Bos en 
Wietse Rossier krige blommen fan de foarsitter.

Boargemaster Piersma huldige foar de lêste kear as 
boargemaster it partoer út namme fan de gemeente 
Wûnseradiel en hie foar alle trije winners it ierde-
wurk tegeltsje mei it wapen fan Wûnseradiel. 
Piersma: “Makkum is in bloeiende feriening mei in 
protte talinten, goede coaches en pykt as it wêze 
moat”. It wie efkes in pynlik momint foar him doe’t 
Warren v/d Veen yn syn ynlieding de winst fan 
Makkum yn 1970 op de Jong Nederlân oanhelle. 
Piersma sels keatste doe foar Ljouwert en wie de 
tsjinstander fan Makkum yn de finale. “Dat wie 
efkes in stek ûnder wetter fan Warren”, sei Piersma. 
Yn in spannende finale 5-5 en 6-6 wûn Makkum dy 
deis. Geert Wijma, Peter van der Logt en Peter 
Rinia wienen de lêste Makkumer winners fan de 
Jong Nederlân yn 1984. Geert en Peter R. hienen in 
slúfke mei ynhâld en in boekje wêryn Peter eltse 
Makkumer slach fan alle omlopen beskreaun hat. 
Oan de ein fan de jûn kaam it winnende partoer sels 
noch oan it wurd. En omdat de kadootsjes dochs 
hinne en wer fleagen hienen Hyltje, Daniël en 
Lennart foar de twa coaches en harren froulju ek 
noch wat yn ’t fet.
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woensdag  6 oktober
Exmorra – Vanavond van 19.30 tot 22.00 uur 
geeft Marja Griede in Centrum Wilgenhoeve een 
workshop over Moeder Aarde Astrologie

donderdag  7 oktober   
Makkum – Café Restaurant De Prins 20.00 uur 
NUT departement jaarvergadering

vrijdag  8 oktober 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
sjoelen in het restaurant

dinsdag 12 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

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.

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave 
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel 
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. 
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in 
herfst/winterperiode gesloten vanaf 11 september 
tot met 2011. Vanaf die datum kunt u een telefo-
nische afspraak maken op tel. 06-49678777 om 
De Cirkel te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl

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

Zing mee avond
Makkum – Op zondagavond 10 oktober is er 
weer een “Zing-mee-avond” in de grote zaal van 
“Avondrust”. Er worden bekende geestelijke lie-
deren gezongen o.a. uit Joh. de Heer. De orgel-
begeleiding wordt verzorgd door dhr. A. Couperus. 
De toegang is vrij, de aanvang is om 19.30 uur 
en een ieder is van harte welkom. Voor meer 
info: A. Otter, tel. 0515-542126 of D. Tamminga, 
tel. 0515-231618.

Kerkdiensten   
zondag 10 oktober                
Van Doniakerk    
9.30 uur dhr. H. Molendijk, Jeugddienst

Skuzum 
11.00 uur dhr. H. Gileam, Pingjum Fryske Tsjinst, 
m.m.v. Fries Mannen Ensemble uit Sneek

R.K. kerk zaterdagavond 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal           

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum  
10.00 uur br. P. Witteveen      

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 dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

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 Dentwork, Hammole 1, Workum. 
tel. 0515-541345 
-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                                  

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

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

Info Familieberichten Agenda

Uit eigen regio

Velen hebben met ons meegeleefd tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder, beppe en dochter.
 
Hartverwarmend waren de vele woorden van 
troost, bloemen en kaarten. Het heeft ons temeer 
doen beseffen hoeveel

Tettie de Vries - Hoitinga 
 
niet alleen voor ons, maar ook voor anderen 
heeft betekend.
 
Hiervoor willen wij u hartelijk danken
 

Yme de Vries

Hero en Pieter
      
Marietje en Ate
Ilona, Sabrina en Dinand
 
Riekje
Raymond
 
Frans en Houkje
 
Frans Hoitinga

 
“De liefde is sterker als de dood” 

Wij zijn supertrots op onze prachtige zoon, 
ons lieve kleine broertje

Mees
Matthijs

Geboren op 26 september 2010 te Sneek 
om 9.19 uur

3850 gram, 51 cm

Martin & Titia, Rens, Eva en Anne
van der Kooij
De Mieden 4

8754 GV Makkum
0515-232644
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Magere Yoghurt..................................................0.79

Johma Huzerenslaatje, 140 gram...............................3 voor 1.-

Runderrookvlees, 100 gram..............nu 25 cent korting

Dubbeldrank sin/perz, 1 liter......................................79 cent

Everyday Spaghetti + pot 500 ml Pastasaus......................1.48

Elstar Appels, tas 1.5 kg.....................................................1.69

Aanbiedingen geldig van do. 7/10 t.e.m. wo. 13/10

Profiteer van 7 t/m 9 oktober
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Sucadelappen
500 gram 5,50
Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram 4,99
Vleeswarenvoordeel
100 gram Varkensrollade +
100 gram Boerenmetworst              samen    2,69
Maaltijd van de week

Lofschotel met Beenham
400 gram 4,89
Specialiteit van de week

Varkenshaas op stok
100 gram 1,85

“Israël-avonden”
Makkum – Vanavond, 6 oktober, houdt de heer A. 
v.d. Haagen uit Den Helder, de 2e van een serie 
lezingen met als onderwerp: “Israël... wat zegt de 
bijbel hierover?” Deze avond wordt gehouden in de 
Baptistenkerk, Cynthia Lenigestraat 10. Aanvang 
19.30 uur en duurt tot ± 21.30 uur. Er is gelegen-
heid tot het stellen van vragen in de pauze is er 
koffie/thee. De volgende data zijn, d.v. 3 en 24 
november, 26 januari 2011, 9 en 23 februari en 9 
maart. Mocht u willen komen, maar heeft u geen 
vervoer, belt u een van onderstaande nummers. U 
bent van harte uitgenodigd! Tot ziens!

Namens de Baptistengemeente, K. Bakker, tel. 
0515-233032 of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Collecteweek 
Brandwonden Stichting
Het belangrijkste moment van het jaar voor de 
Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. 
Van 10 tot en met 16 oktober is de collecteweek. 
Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt 
die week de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de 
Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. 
Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen 
overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van 
de inkomsten uit de collecte.

Over de Brandwonden Stichting
Jaarlijks worden duizenden mensen in het zieken-
huis opgenomen met twee- en derdegraads brand-
wonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke 
verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer 
thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij 
bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen 
met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook laten 
in de dagelijkse strijd tegen de littekens. We finan-
cieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen 
slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. 

Meer informatie over projecten van de organisatie, 
het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, 
vindt u op www.brandwondenstichting.nl
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

A F H A A L M E N U
voor  OKTOBER
 Kip Hoi Sien
 Babi Pangang
 Mini Loempia's
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Wij zijn gesloten van 11 okt. t/m 26 okt.

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 binnen-
kort de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage 
ontvangt. De acceptgiro zal over nog geen twee 
weken, op 20 oktober aanstaande, bij deze krant 
bijgevoegd zijn. Doormiddel van dit bericht wil-
len wij u alvast over onze acceptgiro informeren. 

Wij vragen u eenmaal per jaar een vrijwillige 
bijdrage voor het in stand houden en laten ver-
schijnen van de Makkumer Belboei. De krant wordt 
gelezen door ongeveer vijfduizend lezers in 
Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, 

Ferwoude, Gaast, Idsegahuizen, Kornwerder-
zand, 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.

Startact geslaagden Hallelujah als vreemde figuren 
door Makkum

Makkum - Op zaterdag 25 september j.l. fietsten 
er vreemd geklede figuren door Makkum!…. 
Getoupeerde kapsels, outfits van zo’n dertig jaar 
geleden met beenwarmers en neonkleurige 
nagellak! Waarom? Ter gelegenheid van de start 
van het seizoen hadden de leden van Hallelujah, 
jeugdkorps en drumband  een speurtocht op de 
fiets in jaren 80 stijl. Na deze leuke maar soms 
frisse tocht was het heerlijk opwarmen en eten 
bij de bbq. ’s Avonds heeft iedereen genoten van 
de jaren 80 disco in Nelleke’s Disco. Het is tra-
ditie dat op deze avond de geslaagden van het 
afgelopen jaar gehuldigd worden. 

Het afgelopen jaar waren dat er maar liefst 13!!! 

Mattie Pieters en Lobke Vlasblom slaagden voor 
dwarsfluit  Jelien de Jong, Arjan Bijlsma, Trees 
Dijkstra en Ilse Horjus behaalden het saxofoon A 
diploma. Vervolgens slaagden Nynke Kuipers 
voor waldhoorn A, Karen Dijkstra voor klarinet 
B, Martine Jansen voor dwarsfluit B , Tineke en 
Nynke de Jong voor klarinet C, Miriam Katsburg 
voor dwarsfluit C en Remke Bijlsma voor eup-
honium D. 

Inmiddels zijn de geslaagden  alweer druk bezig 
zich voor te bereiden op het federatie festival, op 
30 oktober in Parrega , en het nieuwjaarsconcert 
op 2 januari in het MFC, waar u natuurlijk van 
harte welkom bent!

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Van 38 naar 41 meter lengte: motorjacht ‘Odyssey’ bijna klaar!

*  Motorjacht ‘Odyssey’ op de ponton vanuit Makkum op weg naar Harlingen

Makkum - Vrijdagmorgen heeft het 41 meter 
lange motorjacht bij De Vries Scheepsbouw in 
Makkum de grote werfhal verlaten nadat zij een 
uitgebreide refit heeft ondergaan. Op een ponton 
werd het jacht naar Harlingen vervoerd waar het 
jacht, na een verblijf van negen maanden in de 
Makkumer hal, weer te water werd gelaten. In de 
afgelopen maanden is het jacht met drie meter 
verlengd waarbij tevens een uitklapbaar zwem-
platform werd geïnstalleerd. Daarnaast is er een 
uitgebreide schilderklus buitenom gerealiseerd en 
is het hele jacht voorzien van nieuwe teakdecken. 
Qua interieur is de salon van het brugdek in zijn 
totaliteit vergroot en vernieuwd. Ook de keuken 
is vernieuwd alsmede de bemanningsverblijven. 
Het overige interieur is gemoderniseerd. Motor-
jacht ‘Odyssey’ werd in 1989 gebouwd bij het 

moederbedrijf van De Vries in Aalsmeer en werd 
onlangs verkocht aan een nieuwe eigenaar. Deze 
nam contact op met De Vries Scheepsbouw in 
Makkum voor de door hem gewenste aanpas-
singen van het jacht. Tijdens het verrichten van 
de refitwerkzaamheden werd de opdracht flink 
uitgebreid waardoor ook de opleverdatum naar 
achteren werd verschoten. Het jacht zal eind deze 
maand weer worden opgeleverd aan de eigenaar. 

Naast dit jacht liggen en nog twee projecten in de 
grote hal. Eén betreft een nieuwbouwproject van 
88 meter. Het andere jacht betreft een refit van 
een echte klassieker genaamd Caravelle, gebouwd 
in 1964. Dit betreft een leerlingenproject waarbij het 
project tot stand komt in nauwe samenwerking 
met diverse onderwijsinstellingen in Friesland.

Foto André MinkemaFoto André Minkema

Binnenkort laatste hand gelegd aan het Makkumer Skûtsje

Makkum - Afgelopen zaterdag 2 oktober is het 
Makkumer skûtsje over de weg vervoerd naar Kooi 
Makkum om daar weer te water te gaan. Omrop 
Fryslan was aanwezig om deze te water lating 
vast te leggen en ook werden de aankomende 
schipper en de oudste eigenaar geïnterviewd.   
’s avonds werd dit uitgezonden in het programma 

Hjoed van Omrop Fryslan. Op zondagochtend is 
het skûtsje naar Multiship in Harlingen gesleept. 
Hier zal het skûtsje gestraald worden en binnen 
enkele weken zal het schip weer terug naar 
Makkum worden gesleept. Dan kan begonnen 
worden aan de laatste werkzaamheden om het 
skûtsje zeilklaar te maken.
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Peugeot 106 Automaat
Bouwjaar 1997, 1.6 benzine, Kleur rood

Nieuwe apk, Stuurbekrachtiging, Centrale 
deurvergrendeling, Open dakje, In nieuwstaat

prijs  2299,-
info@autobedrijfkamstra.nl

 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

Wist u dat...
* muziekvereniging Hallelujah 27 en 28 oktober 
 dúmkes en sûkerlaten in de aanbieding heeft 
 en dat zij deze ‘s avonds huis aan huis komen 
 aanbieden voor € 2,50 per pakje!

Kinderboekenweek
in Bibliotheek Makkum 
met Kindervoorstelling “Heksenspinsels” 

Makkum - De 56e Kinderboekenweek vindt 
plaats van woensdag 6 t.e.m zaterdag 16 oktober. 
Het thema is De Grote TekenTentoonstelling - 
beeldtaal in kinderboeken. In de bibliotheek 
Makkum worden tal van activiteiten georganiseerd. 
Zo is er tijdens de openingsuren een raadselroute 
door de bibliotheek. Vul alle antwoorden in op 
het deelnameformulier en lever dat in bij de balie. 
Misschien win jij dan wel twee kaartjes voor het 
Stripmuseum in Groningen. 

Zaterdag 9 oktober om 14.00 uur is er een vrolijke 
kindervoorstelling vol beeld en muziek, vriend-
schap, avontuur en gevoelens van drie heksjes, 
die van alles beleven in de mensenwereld. Het 
wordt gespeeld door studenten van de theater-
opleiding van de Friese Poort. De voorstelling is 
bestemd voor kinderen vanaf groep 4 en duurt 
een uur. Voor een toegangskaartje betaal je drie 
euro vijftig die zijn vooraf verkrijgbaar in de 
bibliotheek.

Oudercommissie 
BSO Makkum
Makkum - De Wet Kinderopvang verplicht elke 
kinderopvangondernemer om voor elk kinder-
centrum een Oudercommissie (OC) in te stellen. 
Ook de BSO te Makkum heeft een Oudercommissie 
(OC). De OC telt op dit moment drie leden: 
Christel Bastiaenssens (voorzitter), Richard Dol 
(secretaris) en Claudia van der Kooij. De OC 
geeft advies over onderwerpen als kwaliteit, 
openingstijden en tarifering. Daarnaast worden 
allerlei zaken met het locatiehoofd besproken 
die op dat moment spelen zoals huisvesting, 
inspectierapporten GGD, personeelsbezetting, 
activiteitenaanbod e.d. 

Alle tot nu toe ondernomen activiteiten van de 
OC zijn samengevat in een nieuwsbrief. Wilt u 
deze ontvangen? Mail dan naar ocbsomakkum@
gmail.com. Ook voor klachten/suggesties, het ont-
vangen van de notulen of het willen plaatsnemen 
in de OC kunt u naar dit adres mailen. Voorwaarde 
is wel dat uw kind gebruik maakt van de BSO.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Yn é Fuke in Makkum:
Fysiotherapie, Manuele therapie,  Sportfysiotherapie en Kinderfysiotherapie

Makkum - Sinds een jaar is Fysiotherapie Yn ‘e 
Fuke een fysiotherapeut rijker. De 31-jarige Akkelien 
Altena is vanaf september 2009 werkzaam als 
kinderfysiotherapeut in de praktijk. Naast Makkum 
werkt Akkelien ook als kinderfysiotherapeut in 
Franeker. Nadat ze in 2009 afgestudeerd was als 
kinderfysiotherapeut zei Akkelein ‘ja’ op de vraag 
van praktijkhouder Gert Jan Hellendoorn of ze ook 
interesse had om in Makkum te komen werken. 

Naast Akkelien werken er nog drie fysiothera-
peuten in de praktijk. Gert Jan Hellendoorn is 
naast praktijkhouder ook werkzaam als fysiothe-
rapeut en manueel therapeut. Hij studeerde fysio-
therapie in Amsterdam, een cursus sportfysiothe-
rapie in Papendal en manuele therapie in Brussel. 
Deze therapie is bedoeld voor mensen met klachten 
in de wervelkolom en in de gewrichten in de armen 
en benen. Vaste waarnemer in de praktijk is Joke 
Dijkstra-Zondervan, zij volgde de opleiding fysio-
therapie in Leeuwarden en deed verder de cur-
sussen incontinentie en pijnbestrijding. Jantsje 
Viëtor volgde de opleiding fysiotherapie in Groningen 
en is naast fysiotherapeut ook manueel therapeut. 
Het moge duidelijk zijn dat u in de oefen- en 
revalidatieruimte naast algemene fysiotherapie 
ook terecht kunt voor manuele therapie, sport-
fysiotherapie, bindweefselmassage en kinder-
fysiotherapie. 

Waarom Akkelien voor kinderfysiotherapie heeft 
gekozen is vrij simpel, ze houdt al van jongs af 

aan van kinderen. ‘Ze zijn eerlijk en recht voor 
hun raap.’, aldus Akkelien. Maar waarom dan 
fysiotherapie? Ze is altijd al geïnteresseerd geweest 
in de zorg. Ze is gestart met verpleegkunde, maar 
omdat ze daar haar ei niet in kwijt kon is ze 
fysiotherapie gaan studeren. Hierna volgde ze een 
specialisatie in kinderen. De kinderen die bij 
Akkelien in de praktijk komen kunnen allerhande 
klachten hebben. De leeftijd van de kinderen lopen 
tussen de nul en achttien jaar oud. Een voorbeeld 
van een klacht is een voorkeurshouding van baby’s. 
Dit is een houding waarbij kinderen driekwart van 
de tijd dezelfde kant op kijken, met als mogelijk 
gevolg dat er een afplatting ontstaat van het ach-
terhoofd (ook wel plagiocephaly genoemd) en 
dat kinderen zich niet symmetrisch ontwikkelen. 
Als kinderfysiotherapeut behandelt Akkelien dit 
door ouders te helpen de motorisch ontwikkeling 
van hun kind te stimuleren.

Voor een behandeling bij een van de fysiothera-
peuten is geen verwijsbrief van een arts of specia-
list nodig. Hierdoor kunt u sneller werken aan 
het herstel. Voor aanvang vindt er een screening 
en onderzoek plaats. Wanneer u wel een verwijs-
brief heeft ontvangen vindt er alleen een onder-
zoek plaats. Een screening geldt overigens niet als 
een behandeling, een onderzoek daarentegen wel. 
Bij veelvoorkomende verzekeringen heeft u een 
aanvullende verzekering nodig om de behandeling 
vergoed te krijgen. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www. fysiotherapiemakkum.nl

Makkum - Ronald ligt urenlang op bed. Dat zit 
zo, hij komt uit Joure en daar is weinig te beleven. 
Dus staart hij urenlang naar het plafond en laat 
zijn gedachten de vrije loop. Dit levert koffers 
vol absurdistisch materiaal op die, in combinatie 
met fysieke gebaren en Friese tongval, hem tot 
een karakter op het podium maken. Ronald heeft 
de dynamiek van een stand-upper met het avond-
vullende programma van een cabaretier. In 2007 
won Smink zowel de publieks- als de juryprijs 
op het Groninger Studenten Cabaret Festival. Het 
Dagblad van het Noorden noemde hem een ‘dorps-
komiek van het zuivere water’ en roemde hem voor 
zijn lef en timing. Volgens De Pers ‘tracteerde Smink 
het publiek op een spervuur aan grappen, gebracht 

met een brille waaraan menig “gearriveerd” klein-
kunstenaar een puntje kan zuigen’. Ondanks dat 
hij nog in première moet gaan kopte het Friesch 
Dagblad over zijn programma Bor Knok dat hij 
er nu helemaal bij hoort. ‘Hij is rap, grappig en 
vooral origineel.’ Ronald Smink maakt deel uit 
van de Comedy Explosion van het Comedy Theater 
in Amsterdam en is één van de gezichten van het 
Groningse stand-up comedycollectief De Hyena`s.

Zaterdag 16 oktober a.s. in De Prins, Kerkstraat 1, 
Makkum. Aanvang 20.30 uur. Kosten NUT- leden 
10,00 euro, niet-leden 12,50 euro. Voorverkoop 
vanaf heden bij Kantoorboekhandel Coufreur, 
www.nutmakkum.nl

Ronald Smink speelt Bor Knok, koffers vol absurdistisch materiaal

Inbraak in vijf vakantie 
woningen 
Makkum – De politie stelt een onderzoek in 
naar de inbraak in 5 vakantie woningen aan het 
Langezand op de Holle Poarte. De inbraak werd 
ontdekt door personeel van de technische dienst 
van het resort. De inbrekers zijn de woningen 
binnengekomen door een deur open te breken. 
De eigenaren zijn in kennis gesteld.

Paard en wagen te water
Pingjum – De politie heeft zaterdag geassisteerd 
bij het afhandelen van een ongeval op de Wattinga-
leane. Rond 15.40 uur was hier een paard met 
wagen door een nog onbekende oorzaak in een 
sloot gereden. De 42-jarige bestuurder en een 
37-jarige passagier raakten hierbij gewond. 
Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. 
Het paard, wat niet gewond raakte is uit de sloot 
gehaald en gestald bij boerderij.

Computer-workshops in 
Bolsward 
Bolsward/Makkum - SeniorWeb Wûnseradiel/
Bolsward zal weer i.s.m. de Openbare Bibliotheek 
te Bolsward en Makkum in de maanden oktober 
en november workshops voor de computer geven. 

Doel: 
Een bepaald thema of onderdeel van de cursussen 
te herhalen of verder uit te diepen. In principe 
kan iedereen van boven de vijftig jaar en ouder 
hieraan deelnemen, maar, men moet wel over 
kennis op minimaal niveau van de cursus 
Windows beschikken zoals die door SeniorWeb 
wordt gegeven. 

Plaats van handeling: 
bibliotheken te Bolsward, donderdag ‘s middag  
om 14.00 uur.

Data en thema’s:
21 oktober Van LP overzetten naar CD, 
18 november Mappen en mappenstructuur.
De workshops worden door docenten van 
SeniorWeb Zuidwest Friesland gegeven.

Men kan zich telefonisch of per e-mail aanmelden 
bij mevrouw Petie Tol, E-mailadres: konigjg@
hetnet.nl,: telef.: 0517-531554. 
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OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 9 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs  325.000,- k.k.

Idsegahuizum, Brekkerweg 4b

Inzetprijs  595.000,- k.k.

Jubbega, Belgische Wijk 4

Inzetprijs  110.000,- k.k.

Makkum, Kerkstraat 2e

Vraagprijs  143.500,- k.k.

Makkum, De Skilbank 18

Vraagprijs  145.000,- k.k.

Makkum, Kofstraat 2

Vraagprijs  160.000,- k.k.

Makkum, C. Lenigestraat 22

Vraagprijs  169.500,- k.k.

Makkum, De Voorn 29

Vraagprijs  225.000,- k.k.

Makkum, It String 5

Vraagprijs  235.000,- k.k.

Makkum, Kerkstraat 2a

Vraagprijs  349.500,- k.k.

Makkum, Markt 14 

Inzetprijs  301.000,- k.k.

Makkum, Scheurrak 5

Vraagprijs  330.000,- k.k.

Makkum, De Kuijl 2

Vraagprijs  96.500,- k.k.

Pingjum, G. Gratamastrjitte 8

Vraagprijs  169.950,- k.k.

Sneek, Berkenlaan 42

Inzetprijs  159.500,- k.k.

Witmarsum, Mauritsstraat 15

Vraagprijs  393.500,- k.k.

Witmarsum, De Dôle 9

Koopsom v.a.  335.000,- v.o.n.

Woudsend, De Kolk 1-5

Vraagprijs  225.500,- k.k.

IJlst, Westergoleane 51

Makkum Lemmer
Voorstraat 1 Kortestreek 21
T. 0515 - 233 664 T. 0514 - 563 637

www.kingmawal inga.n l

Bellen voor

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

Fa. JOUSTRA-BRANJE
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

Met World Servants naar Ecuador!

Exmorra - Vorig jaar schreef ik me rond deze tijd 
in voor een project van ontwikkelingsorganisatie 
World Servants. Ik wilde met eigen ogen zien hoe 
een derde wereldland eruit zag en wilde boven-
dien weten waar het geld heen ging wat ik als deel-
nemer moest bijdragen. Door middel van acties 
heb ik mijn deelnemersbijdrage bij elkaar weten te 
sparen en 9 juli jl. kon het grote avontuur beginnen. 
Samen met 35 andere Nederlanders ging ik naar 
het Zuid-Amerikaanse Ecuador om daar te helpen 
bij de bouw van een school, voorzien van een  
keuken met eetzaal, en een toiletgebouw. 

Het dorp waarin we terecht kwamen was behoor-
lijk geïsoleerd. Het bestond uit zo’n vijftig families 
en lag op een uur rijden vanaf een stad. Het bestond 
uit een woning, een kerk, een schooltje en twee 
gebouwen welke later als eetzaal en slaapzaal 
zouden dienen. De families woonden verspreid over 
een grondgebied, aangezien ze vrijwel allemaal 
boer waren en dus grote stukken land rondom hun 
woning in bezit hadden. In de drie weken dat wij 
hier gingen bouwen zouden we er een tweede 
school bijbouwen, aangezien de huidige school 
uit één lokaal bestond en deze veel te klein was 
voor de ruim vijftig schoolgaande kinderen. 

In drie weken tijd hebben we een school gebouwd, 
welke uit een lokaal, keuken en eetzaal bestond. 
Verder hebben we een toiletgebouw gemetseld, 
waarin vier toiletten komen te staan. De kinderen 
kregen bovendien een paar wipwaps en voor de 
ouderen werden er bankjes getimmerd, zodat ze 
een hangplek hadden. Hoewel het weer meezat 
(ruim 25 graden Celcius in de schaduw) was het 
ontzettend zwaar om onder andere handmatig 
cement te mixen, stenen te sjouwen en te metselen. 
Naast het bouwen hebben we ook een aantal 
keren aan de weg gewerkt, aangezien deze hoog-
nodig gerepareerd moest worden. De weg bestond 
namelijk uit een zandpad door de rivier, welke 
regelmatig onder water kwam te staan in het 
regenseizoen. Deze reparaties waren behoorlijk 
pittig en hebben de meeste vrijwilligers dan ook 
mooie spierballen opgeleverd! 

Naast bouwen werd er ook aan kinderwerk gedaan. 
De kinderen uit het dorp konden elke middag 
naar het dorp komen om te zingen, spelletjes te 
doen en te knutselen. Dit ging onder begeleiding 
van een klein groepje vrijwilligers en een tolk, 
aangezien niemand uit de groep Spaans sprak. 

Sommige kinderen moesten een uur lopen om 
aan het kinderwerk mee te kunnen doen, maar 
namen hier elke dag de moeite voor! Gelukkig 
gingen ze elke dag met een stralende glimlach naar 
huis, wat het werk absoluut de moeite waard 
maakte. Naast bouwen en kinderwerk was er ook 
tijd voor ontspanning. In onze vrije tijd zijn we 
naar het strand geweest om walvissen te zien, de 
salsa te dansen in een plaatselijke bar, stonden 
we op de evenaar en logeerden we bij de dorps-
bewoners. De dorpelingen waren erg open en 
gastvrij en hebben ons goed geholpen bij de 
bouw, het klaarmaken van eten en het hebben 
van een onvergetelijke tijd! 

Dankzij de bouw van deze school is het mogelijk 
geworden om beter onderwijs te geven, waar-
door de kinderen uit dit dorp beter opgeleid  
kunnen worden. Tegen de tijd dat ze de boeren-
bedrijven van hun ouders kunnen overnemen 
zullen ze waarschijnlijk in staat zijn beter te  
kunnen onderhandelen over goede marktprijzen, 
waardoor ze meer geld kunnen verdienen. Verder 
wordt er verwacht dat er meer mensen naar het 
dorp zullen trekken vanwege deze school, waar-
door de kans op meer toezicht en steun van de 
overheid vergroot wordt. World Servants houdt 
de komende vijf jaar toezicht op het project en 
gaat jaarlijks langs om te kijken of de samenwer-
kende organisatie zich aan de gemaakte afspraken 
houdt. De school moet namelijk door de plaat-
stelijke bevolking afgebouwd worden, zodat het 
geen cadeautje is. Door hen zelf te laten afbouwen 
hoopt World Servants dat de bevolking de school 
ook meer waardeert. Voor mij is het project 
inmiddels afgesloten, maar de samenwerking 
tussen World Servants en de plaatselijke samen-
werkende organisatie gaat dus nog vijf jaar door. 

Bij deze nogmaals mijn hartelijke dank aan ieder-
een die me gesteund heeft en dit project daarmee 
mogelijk heeft gemaakt. Ik hoop dat jullie hier-
mee een goed beeld hebben gekregen van wat ik 
gedaan heb en hoe jullie sponsorgeld is besteed! 
In de komende maanden zal ik opnieuw acties gaan 
voeren, aangezien ik besloten heb om nogmaals 
met World Servants mee te gaan. In Juli 2011 zal 
ik naar het Afrikaanse Malawi afreizen om daar 
mee te helpen bij de bouw van klaslokalen, woningen 
en toiletten. Meer informatie over beide projecten 
is te vinden op www.wordservants.nl en op 
www.jildauopreis.web-log.nl 

Exmorra,  Jildau van den Berg

eigen fotoeigen foto
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Verwendag voor mantelzorgers groot succes
‘Heerlijk om een middag eruit te zijn en te ontspannen’

eigen fotoeigen foto
*  De verschillende wethouders hebben bloemen uitgedeeld aan acht mantelzorgers die symbool 
staan voor alle mantelzorgers in de acht Friese gemeenten in de Zuidwesthoek

Sneek - Op 2 oktober organiseerden de acht 
gemeenten van Zuidwest Friesland een verwendag 
voor mantelzorgers. Bij de ROC Friese Poort in 
Sneek werden de 160 mantelzorgers in het zon-
netje gezet en konden zij deelnemen aan allerlei 
workshops en een informatiemarkt bezoeken. 
De gemeenten wilden met het organiseren van 
deze dag, waar mantelzorgers zelf konden ont-
spannen, 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 belang-
rijk in onze samenleving. Zij vinden het geven 
van de zorg meestal ‘vanzelfsprekend’, maar de 
taak kan soms toch zwaar zijn. 

In de bloemen gezet
Na de opening door mevrouw S. Kanselaar-Rinzema 
van de gemeente Wymbrits, heeft zij samen met 
de andere wethouders acht boeketten bloemen 
overhandigd aan acht mantelzorgers die symbool 
staan voor de mantelzorg in de verschillende 
gemeenten. Daarna konden de mantelzorgers de 
informatiemarkt bezoeken. Op deze markt waren 
stands van Wmo, Stipepunt (Timpaan), Thuishotel, 
Apetito, Samen verder en Stand-by daar konden 
mantelzorgers terecht voor informatie over 
‘oppas’, maaltijden en andere vormen van onder-
steuning. 

Verwennerij
Daarnaast was het een middag vol ontspanning en 
verwennerij met creatieve, persoonlijke, muzikale 
en verzorgende workshop. Van een workshop 
werken met was, een training in balans zijn, een 
les djembé tot een bezoek aan de manicure. 
Mevrouw J. van der Werf uit Bolsward bezocht 
samen met haar man de verwendag. “Een goed 
initiatief van de gemeenten. We hebben veel 
informatie gevonden bij de diverse stands en we 
hebben zojuist de workshop Vriendschap en 
Geheugentraining gevolgd. Straks gaan we nog 
wat creatiefs doen.”

Stipepunten
In Zuidwest Friesland hebben ruim 6000 mensen 
zo’n intensieve zorgtaak. Dit varieert van een 
helpende hand in de huishouding of boodschappen 
doen tot volledige verzorging of begeleiding, 24 
uur per dag. In 2009 zijn de acht gemeenten in 
Zuidwesthoek Friesland begonnen om deze groep 
meer structurele ondersteuning te bieden. Zo zijn 
er in samenwerking met Timpaan Welzijn in de 
Zuidwest gemeenten Stipepunten ingericht. De Stipe-
punten bieden ook ondersteuning voor de ‘vrijwil-
lige inzet’. Zo geven zij een overzicht van vrij-
willigerswerk, kun je er terecht voor respijtzorg en 
hulp bij vervoer. Kijk voor de adressen en telefoon-
nummers van de Stipepunten op www.stipepunt.nl.

Oosterend - Afgelopen zaterdag heeft Makkum 
tegen Covos Oosterend gespeeld. Beide teams 
zijn aan elkaar gewaagd, deze wedstrijd was er 
veel ‘gepjuk’ in het veld volgens de coach van 
Makkum, Elske Vermaning. Helaas heeft 
Makkum nog steeds geen coach dus lossen de 
dames dit zelf op. De eerste set werd gewonnen 
door de dames. In de tweede set was de stand 

24-24. Helaas was er op een cruciaal punt de bal 
in voor Makkum. De scheidsrechter gaf de bal 
uit, dit te nadele van Makkum. Covos won de 
set. De tweede en derde set werd door Makkum 
gewonnen. Covos liep voor op Makkum, maar 
Makkum wist steeds terug te komen en de wed-
strijden te winnen. De eindstand werd dan ook 
3-1 voor Makkum. 

Tweede overwinning voor de Makkummer volleybaldames
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Schutteren op Schuttersveld; Waterpoortboys - Makkum 2-2
Sneek - Op sportpark Schuttersveld te Sneek 
moest de wedstrijd tegen Waterpoortboys de eerste 
serieuze krachtmeting worden voor de verrassende 
koploper Makkum in de 3e klasse A. Het succes-
volle elftal van trainer Hylke Schrale was zater-
dagmiddag op twee plaatsen gewijzigd. Teake 
Elgersma keerde terug in het hart van de defensie 
waar hij de geblesseerde Jelle van der Velde 
verving en Menno Bijlsma werd eerst buiten het 
elftal gelaten waardoor Jan Hiemstra deze keer in 
de basis mocht starten. Verder was het afwachten 
of de huldiging van de Nationale Kampioenen op 
de vrijdagavond nog van invloed zou zijn op dit 
duel. Lennard Adema, Daniël Kleiterp en Hyltje 
Bosma wonnen voor de kaatsvereniging Makkum 
dit jaar de bondspartij de Jong Nederland. Met 
deze prestatie mogen de heren zich Nederlands 
kampioen noemen. 

Kampioen Lennard Adema ging voorop in de 
strijd en had duidelijk geen nadelige gevolgen 
van de huldiging ondervonden. De architect op 
het middenveld zette neef Jesse Adema met een 
sublieme pass vrij voor het doel van Waterpoort-
boys. Jesse Adema ronde de bal perfect af in een 
doelpunt en bracht Makkum daarmee op de 
comfortabele voorsprong in de wedstrijd 0-1. 
Makkum was tot dusver de betere ploeg en leek 
de touwtjes in handen te hebben en met name 
Jesse Adema was dreigend aanwezig in de defen-
sie van thuisploeg Waterpoortboys. Waterpoortboys 
probeerde met lange ballen naar voren het spel te 
verleggen. Een afgeslagen bal uit de verdediging 
van Makkum kwam in de tweede lijn voor de 
voeten van Robbert Minks die onberispelijk de bal 
keihard langs keeper Nota in het Makkum doel 
plaatste en de gelijkmaker hiermee aantekende 1-1.

De thee bij de spelers en de koffie bij de supporters 
was nog maar amper naar binnen gewerkt of 
Makkum stond weer voor in de wedstrijd. De 
vrije trap van Daniel Kleiterp liet Waterpoort 

doelman Jordy Heerings los waarop schutter van 
deze middag Jesse Adema zijn tweede binnen 
schoot 1-2. Makkum had de wedstrijd definitief 
in het slot kunnen gooien toen de aanvallers 
Fieke Melchers, Daniel Kleiterp en Jesse Adema 
in een overtal situatie dit moment onzorgvuldig 
uitspeelden. De wedstrijd kantelde in het voor-
deel  van de thuisploeg onderleiding van de enig 
echte overgebleven Waterpoorter Tinus Vermaning. 
Met opportune spel nam hij zijn ploeg op sleep-
touw en vooral Isau Cristavao werd een plaag 
voor de defensie van Makkum en met name voor 
Ruben van der Velde. De voorwaartsen van Makkum 
werden niet meer bereikt waarbij vooral opviel 
dat kampioen Daniel Kleiterp veel op de grasmat 
lag mogelijk door een gladde ondergrond of 
verkeerd schoeisel. Het kaatsen met de benen 
ging hem ook minder af en daar wees trainer 
Schrale hem met niet te verstane woorden ook 
nog een keer op. Keeper Theo Nota deelde in de 
malaise en greep naast een lichtelijk van richting 
veranderde inzet van Rinse Idzinga en de 2-2 
was een feit. De tot nu toe onbesproken, in dit 
verslag, leidsman uit Dokkum de heer Raap was 
al een poosje aan het schutteren op sportpark 
Schuttersveld. Het leek erop dat de Dokkumer 
scheidsrechter de tegenstander van de koploper 
werd in plaats van de Sneekers uit de Waterpoort-
stad. Deze wedstrijd werd in het voordeel van de 
arbiter beslist met een vijftal gele kaarten in het 
veld en een tweetal buiten het veld aan trainer 
Schrale en leider Nota van Makkum. Tot over-
maat werd de verder aantrekkelijke wedstrijd in 
het nadeel van Makkum beslist door een doelpunt 
van Herre van der Velde waardoor de kracht-
meting in het voordeel van Waterpoortboys werd 
beslist 3-2

Makkum staat hierdoor weer even met beide 
benen op de grond en zakt van de eerste naar de 
vierde plaats op de ranglijst achter de ploeg van 
trainer Johnny Nota.

Kampioenschap Golf Wunseradiel in Gaasterland

* De kampioenen Frank Minfils en Bea de Ruiter-
Nieber

Gaasterland - Zaterdag 2 oktober werd onder 
schitterende omstandigheden voor de de 3e keer 
gestreden om het Golfkampioenschap van Wunse-
radiel. Na een spannende strijd werd bij de dames 
de titel gewonnen door Bea de Ruiter-Nieber uit 
Pingjum, de tweede prijs was voor de oud kam-
pioene Hedwig Siebel uit Makkum. Bij de heren 

won ook een oud kampioen. Frank Monfils uit 
Kimswerd had een topdag en bleef zijn flight-
genoot Wim Dijkstra net voor, hij speelde de laatse 
negen holes in minder slagen en won daarmee de 
door Gerke Boersma, van Buitenplaats it Fliet, 
ter beschikking gestelde trofee. Er waren 23 deel-
nemers die op de fraaie baan van Golfclub 
Gaasterland 18 holes speelden daaronder was 
ook Jan Lutgendorff, een nieuw talent, die de 
aanmoedigingsprijs mee naar Makkum mocht 
nemen. De hoofdprijzen werden aangeboden 
door Restaurant Hennie van Richt, Restaurant 
cafe de Zwaan en de pizzeria Pingjum. Ook de 
Coop super-markt van der Wal, bloemist van der 
Woude, bakkerij Kluft, Zilt Mode en Hillie 
Bonnema allen uit Makkum stelden prijzen 
beschikbaar. 

De gemeentelijke herindeling zal geen reden zijn 
om te stoppen met dit golf initiatief. Wij blijven 
spelen om het kampioenschap van Wunseradiel! 
Zondag 10 oktober is er een golfwedstrijd op de 
shortgolf baan van buitenplaats it Fliet te 
Witmarsum, u kunt zich nog opgeven tot zaterdag 
golfinwitmarsum@hotmail.com

eigen fotoeigen foto

Vakantieverhalen
wedstrijd bibliotheken
Súdwest Fryslân
Makkum - De bibliotheken in Súdwest Fryslân 
organiseren een vakantieverhalenwedstrijd. 
Iedereen, leden en niet-leden, jong en oud, 
woonachtig in de regio of niet mag één of meer-
dere verhalen en gedichten insturen over de 
zomer, reizen en vakantie. De schrijvers maken 
kans om hun verhaal volgend jaar terug te zien 
in boekvorm. Een vakkundige jury zoekt name-
lijk uit alle inzendingen de beste verhalen en 
gedichten en brengt die volgend jaar uit in een 
verhalenbundel.

Het blijkt dat, waarschijnlijk mede door de 
slechte nazomer, iedereen graag nog eens terug-
denkt aan de beleefde zomerse avonturen. De 
verhalen over reizen naar Australië, China, 
Portugal en Italië stromen inmiddels binnen bij 
de bibliotheek. Dat het niet alleen ver, maar ook 
dichtbij prima vertoeven is, blijkt uit de verhalen 
over een dagje Bolsward en een fietstocht rond-
om het IJsselmeer en uit het gedicht waarin een 
ode wordt gebracht aan het strand van Makkum. 
Thrillers, romantisch werk, Friese teksten en ook 
verhalen voor en door kinderen behoren inmid-
dels tot de inzendingen.

Verhalen en gedichten, fictie en non-fictie, in het 
Fries of Nederlands van maximaal 1500 woor-
den kunnen nog tot 1 november ingestuurd wor-
den naar verhalen@bswf.nl. Daarna gaat de jury 
aan de slag en volgend jaar, voor de zomer 
brengt de bibliotheek de verhalenbundel uit. Alle 
auteurs krijgen een bewijsexemplaar toegestuurd 
en de bundels zijn te zijner tijd voor een kleine 
vergoeding verkrijgbaar in de negen bibliothe-
ken in Súdwest Fryslân. Nu dus terugblikken op 
een heerlijke vakantie en volgend jaar de zomer-
se verhalen mee in de koffer.
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Jeugd clubkampioenschappen TV Makkum
Makkum - In de week van 20 t/m 24 september 
jl. werden bij Tennisvereniging Makkum de club-
kampioenschappen voor de jeugd georganiseerd. 
Dit jaar had onze trainer Arjo hiervoor een nieuw 
aanmeldingssysteem bedacht. Uitgangspunt was, 
dat ieder jeugdlid die de tennislessen volgt, ook 
automatisch aan de clubkampioenschappen deel-
neemt. De clubkampioenschappen waren tevens 
bedoeld als afsluiting van het zomerseizoen. Kon 
of wilde men perse niet mee doen, dan moest 
men zich afmelden. Een nieuw systeem met een 
groot succes: 75 kinderen stonden op de lijst. 
Tijdens de laatste tennislessen werd vooral bij de 
jongere jeugd druk geoefend wat betreft de 
telling en het spelen van games en een set. De 
grote deelname hield wel in, dat de hele week 
alle vijf banen vanaf 16.00 uur bezet waren. Alle 
supporters werden met mooie wedstrijden 
beloond! De kinderen waren fanatiek aan het 
tennissen, het was prachtig om te zien.   

Uitslagen: Miniveld:  
jongens t/m 10 jaar meisjes t/m 10 jaar
1. Mats van Braam Iris Bootsma 
2. Flip Mulder Jildou v/d Meer

¾ veld:  
jongens t/m 10 jaar meisjes t/m 10 jaar
1. Abe Reinsma Anouk v/d Weerd
2. Mart van Ginneken Lisa Bloemsma 
3. Mel Treub

¾ veld:  
meisjes t/m 12 jaar 
1. Odessa Lindeman 
2. Annick Gerritsma
Groot veld:  
jongens t/m 12 jaar meisjes t/m 12 jaar 
1. Iwan Tjeerdema Marrit Nijboer 
2. Sem Molendijk Nynke de Zee 
3. Mark Jan v. Enkhuizen

Groot veld: 
jongens t/m 14 jaar meisjes t/m 14 jaar 
1. Remko Slootweg Amy van Palmhoven 
2. Hidde de Zee Ayla Göbel

Groot veld: 
jongens t/m 17 jaar meisjes t/m 17 jaar 
1. Ian Schouten Anna Oppedijk 
2. Mendel Molendijk  Marion Stoffels

Gezamenlijke viswedstrijd
Spannenburg/Makkum – Op zaterdagmorgen 
25 september is de zesde bekerwedstrijd gevist van 
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en HSV 
Ons Genoegen. De vislocatie was het Prinses 
Margrietkanaal bij Spannenburg. De vissers had-
den de wind in de rug en hoewel er af en toe een 
buitje viel, scheen de zon volop. De vis was over 
het hele parcours wel te vangen, maar de feeder-
hengel bleek toch de beste keuze om grote brasem 
te vangen. De uitslag was als volgt:
A-klasse: 
1. F. van Duinen  12820 gram. 
2. F. Temme  8400 gram. 
3. I. Idzenga 8260 gram. 
4. H. Nauta  7520 gram. 
5. J. de Vries 6220 gram.
6. K. Bakker  4460 gram. 
7. J.R. den Boer  2220 gram. 
8. P. Roedema  760 gram
9. B. Altena  100 gram. 
10. J. Wijbenga 0 gram. 
10. S. Kloostra  0 gram

B-klasse: 
1. G. Goudriaan  1200 gram. 
2. W. Bakker  1120 gram. 
3. J.R. de Boer  800 gram. 
4. C. Toerse  760 gram. 
5. R. de Jong  740 gram. 
6. J. vd Laag  720 gram. 
7. T. Landskroon 200 gram.
8. T. Wielinga 0 gram. 
8. J. Gerritsma  0 gram. 
8. G. Rijnsburger 0 gram.

De volgende wedstrijd is de 7e bekerwedstrijd en 
tevens de laatste wedstrijd van het zomerprogram-
ma. Deze wordt gevist op 9 oktober in het van 
Panhuyskanaal bij Makkum (Carl Fellingerbrug). 
U dient om 07.00 uur aanwezig te zijn voor de 
loting. Er wordt gevist van 08.00 - 12.00 uur. 
Voor de vissers van HSV de Voorn en HSV de 
Deinende Dobber wordt zaterdag 2 oktober de 
traditionele dagtocht-snert-vleeswedstrijd gevist 
bij Lemmer en bij Sloten. Vissers van andere HSV- 
en zijn ook welkom, zij betalen iets meer inleg. 
Opgave z.s.m. via telefoonnummer 058 2519531.
 

Damclub Makkum
 
14-09-2010
A. Wiersma   - C.E. Kooistra     0-2
G. Mensonides  - I. Werkhoven      2-0
G. Mensonides  - G. Zijlstra       0-2
A.J. v. Schaick  - S. Tilstra        2-0

21-09-2010
A.J. v. Schaick  - G. Mensonides     2-0
H. van As      - G. Mensonides     2-0
I. Werkhoven  - Joh. Rinia        1-1
C.E. Kooistra  - B. Tilstra        0-2
S. Tilstra       - A. Wiersma       2-0

28-09-2010
S. Tilstra    - C.E. Kooistra     2-0
B. Tilstra     - G. Zijlstra       2-0
H. van As     - I. Werkhoven      2-0
H. van As     - Sj. Mensonides    2-0
A. Wiersma   - Joh. Rinia     1-1

Laatste outdoor wedstrijd Harich Pony’s

Koudum 19 september
Marieke Ypma met Falco kwam hier uit in de 
klase L2. In de 1e proef reed zij een winstpunt 
met 186 punten.

Harich 25 september
Marieke kwama hier ook uit in de klasse L2. In 
de 1e proef won zij de 4e prijs met 185 punten en 
in de 2e proef ook de 4e prijs met 186 punten, 
samen goed voor 2 winstpunten. Wiepkje Fennema 
met Lypkje van Bommelsteyn reed een winst-
punt in de klase B.

Oenkerk 2 oktober
Annemarie Wietsma kwam hier met Samyra v/d 

Binnenvelder aan de start in de klasse M1. In de 
1e proef won zij de 4e prijs met 180 punten 1 
winstpunt. 

Emmeloord 3 oktober
Juliën Beersma ging hier heen met Nabuco om uit 
te komen in de klase Z2. In de 1e proef won hij de 
7e prijs met 211 punten en in de 2e proef de 4e prijs 
met 213 punten,samen goed voor 2 winstpunten.

Dronrijp 3 oktober
Susanne Huurman kwam hier aan de start met 
Rymke v/d Greidpleats in de klasse L2. In de 1e 
proef reed zij 192 punten bijelkaar en in de 2e 
proef 190 punten

PSV de Halsbânruters Pingjum

Harich - Zaterdag 2 oktober werd de laatste 
buitenwedstrijd voor pony’s in Harich verreden, 
hierbij waren de Waardruiters goed vertegen-
woordigd. Traditiegetrouw werd aan het eind van 
de middag de wedstrijd afgesloten met de cross.
 
Dressuur:
Catagorie B-D/E pony’s: 
Hier startte Eline de Boer met Dion 181 punten 
en Sophie Postma met Julita, een mooie proef 
194 punten en een 3e prijs.

Catagorie L1-C pony’s: 
Hier startte Sybrich Wijnsma met Silverdream, 
beide proeven werden beloond met 183 punten. 
Bij de klasse D/E pony’s startte Anna Strikwerda 
met Tamonda, eerste proef 180 punten en de 
tweede proef 192 punten en een 3e prijs.

Catagorie L2-A/B ponys: 
Hier startte Gerbrich Bosma met Silverstone, 
eerste proef 185 punten en de tweede proef 183 

punten, ook Yara de Vries startte L2 met Speedy, 
eerste proef 189 punten en een 1e prijs en de 
tweede proef 185 punten.
 
B-springen: 
Met 4 strafpunten en een stijl van 47,5 punten 
konden Sybrich Wijnsma en Silverdream een 
winstpunt bijtellen. Iris Hoekstra met Nacara 
reden een foutloos parcours met een stijl van 51 
punten, 2 winstpunten en een 4e prijs.

L-springen: 
Voor Lydia van Emmen met Celon een foutloos 
parcours, in een tijd van 24,93, goed voor een 1e prijs.
 
Cross:
Hierbij startte Daphne, Iris, Anna, Eline, Sybrich, 
Yara, Sophie en Lydia met hun pony’s. Het streven 
was de afstand om en nabij de 5 minuten te rijden. 
Hierbij hadden Yara en Speedy een tijd van 5 min. 
20 sec en een 3e prijs en voor Lydia en Celon 
een tijd van 5 min. 0,2 sec!! en een 1e prijs.
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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

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Twirre tweede in Londen

Makkum - Het was alweer 10 jaar geleden dat 
de roeiers uit Makkum aan Great River Race 
hadden deelgenomen en dus de hoogste tijd om 
afgelopen donderdag een nachtelijke oversteek 
naar Engeland te maken. De ferry bracht het team 
van Hoek van Holland naar Harwich waarna de 
rest van de vrijdag in het teken van ‘sight seeing’ 
en voorbereiding voor de wedstrijd stond. Op 
zaterdag lagen maar liefst 339 boten ten oosten 
van de Tower Bridge te wachten voor de start van 
de bijna 38 kilometer lange wedstrijd. In groepen 
van 7 werd er om de minuut gestart en iets na enen 
begon de Twirre met een mixed team als 185e 
aan de race. In totaal moesten er 28 bruggen 
worden gepasseerd en dat was gelet op de sterke 
stroom en de vele scheepvaart soms nog een 
hachelijk avontuur. 

Bij het sloeproeien in Nederland is de weerstand 
van alle boten met behulp van een sleepproef 
bepaald en wordt de uitslag op handicap altijd 
achteraf berekend. Hier maakte de organisatie 
gebruik van een handicapformule met een 
beperkter aantal parameters. Dit resulteerde in 
de startlijst waarin de handicap al was verwerkt. 
Het team dat als eerste finishte was tevens winnaar 
en dus was het belangrijk iedereen in te halen en 
niemand voor te laten gaan. Deze opdracht hadden 
de roeiers goed begrepen en met 32 lange slagen 

per minuut werd de ene na de andere boot inge-
haald. Geholpen door de vloedstroom knalde de 
sloep – die voor de hoofdsponsor Flinter was 
omgedoopt tot FlinterTwirre – met zo’n 14 km/u 
de Thames op richting Kingston upon Thames. 
Helaas moest in het laatste deel van de race een 
viertal boten voorbij worden gelaten. Tegen de 
lichte drakenboten met een veel grotere beman-
ning en ranke gigs was geen kruid gewassen. 
Oog voor de prachtige omgeving was er nauwe-
lijks, maar de verplicht mee te nemen passagier 
fotografeerde en filmde er lustig op los. Voor het 
behalen van een goede eindklassering en de kwali-
ficatie ‘eerste Nederlandse boot’ moest de Anthony 
van Hoboken uit Rotterdam worden opgelopen. 
De Rotterdammers wisten de frequente aanvallen 
helaas telkens te pareren en op de finish bedroeg 
na 2u36m50s te hebben geroeid de achterstand 
13 seconden. Het team moest genoegen nemen 
met een tweede plaats in haar klasse en werd 15e 
overall. Gelet op de hoeveelheid trainingsarbeid 
zowaar een prachtige prestatie. 

Tijdens een gezellig roeiersbal in Kingston blikten 
de acht heren en twee dames tevreden terug op een 
uniek evenement. Op zaterdag 6 november vindt 
in Muiden de laatste wedstrijd van het seizoen 
plaats; daar zal de Twirre nog strijden voor de 
derde plaats in het NK. 

eigen fotoeigen foto
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V.V. Makkum
zaterdag 9 oktober
Makkum 1    - Mulier 1   15.00 uur
Makkum 2       - DWP 2        12.30 uur
Leeuwarder/zwal. 7 - Makkum 3   13.15 uur
YVC 4          - Makkum 4    14.30 uur

Sneek/wit/zwart A2 - Makkum A1    14.30 uur
Oudega/HJSC B1   - Makkum B1   11.15 uur
Makkum DA1      - Arum DA1     14.00 uur
Makkum C1       - Oosterlittens C1   10.45 uur
Makkum C2      - Langweer C1G   9.00 uur
Makkum MC1   - Joure MC1       10.30 uur
Makkum D1      - JV Bolsward D1   12.30 uur
Oeverzwaluwen D2 - Makkum D2 9.00 uur
Makkum E1       - Oudehaske E1  9.00 uur
YVC E2            - Makkum E2   10.00 uur
Makkum E3    - De Walde E2   10.15 uur
Akkrum E3     - Makkum E4    10.15 uur
Makkum F1       - Scharneg. F1  9.15 uur

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

Voetbalprogramma

Colofon

Woensdag 22 september in Witmarsum, omgeving 
It Fliet, een bruinrode brillendoos met daarin een op 
mijn ogen aangepaste zonnebril. Voor mij onmisbaar 
voor een ander niets waard. Voor de eerlijke vinder 
wacht een beloning, tel. 0515-232073

Op 26 sept. verloren wij een baby schoentje van Shoesme. 
Kleur: zilver, met 2 witte banen, en een rode opdruk aan 
de zijkant. Verloren op/rondom het kaatsveld richting 
de sluis. Wij willen hem graag terug, want nu loopt 
het wat ongemakkelijk!  (0515-233104)

VERLOREN

Zoekertje
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2 winterjassen maat S kleur 1x zilver 1x wit, in 
goede staat pr.n.o.t.k. tel. 06-51266936

Meisjesfiets wielmaat 24x1.90 € 20.-; Skelers € 10.-; 
Polos/knie/elleboog beschermers (nieuw) € 15.-, 
tel. 0517-531732

Fitnis Power Triller als nieuw voor afslanken met 
afstandsbediening en handleidingboek € 45.-, tel. 
0517-531324

Weekendhulp voor schoonmaakklusjes, bv huishou-
ding, leeftijd 24 jr., tel. 06-51266936

Wie heeft voor mij een breipatroon van een Friese 
muts. Tel. 0515 / 231687

TE KOOP

AANGEBODEN

GEVRAAGD

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648 of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

De Makkumer Belboei

verschijnt ook hier....
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