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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Gemoderniseerde, knusse woonboerderij met 
perceel weiland, totaal 6.647 m² eigen grond en 

vrij uitzicht over de landerijen naar IJsselmeerdijk.
Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Idsegahuizum, Dorpsweg 15

Verkenners Burdine nemen afscheid van hun Hop

Makkum - Aan alle goede dingen moet eens een 
eind komen. Hopman Simon Tromp heeft besloten 
dat het na 25 jaar leidinggeven tijd was om het 
stokje door te geven aan een nieuwe lichting leiding-
gevenden. Natuurlijk kan de scouting zoiets niet 
ongemerkt voorbij laten gaan, en er werd door 
de hele groep een leuk afscheidsfeestje bedacht 
en georganiseerd. Het begon er mee dat Hopman 
niet zelf naar het gebouw kwam, maar werd 
opgehaald. Dit werd gedaan door de vader van 
één van de leden die in een auto van Rijks-
waterstaat voor kwam rijden. Achter op deze 
auto was een groot bord met de volgende licht-
gevende tekst erop: De laatste keer Hopman 
Tromp. In deze auto heeft Hopman een rondje 
door het dorp gereden en daarna werd hij bij het 
scoutinggebouw afgeleverd. Daar liep hij door 
een erehaag van scouts met fakkels die allemaal 
een saluut aan hem brachten. Binnen in het 
gebouw was de zaal versierd, stonden de tafels 
gedekt, en was er een mooie troon voor hem 
gepionierd. Hopman heeft voor de laatste keer 
de opkomst geopend en direct daarna kon hij 
(samen met de rest van de groep) genieten van 

een maaltijd die de kinderen voor hem hadden 
gekookt. Aan het eind van de maaltijd kreeg 
Hopman een paar cadeautjes van de groep: een 
klein stukje chocola van 2,5 kilo en een groot 
schilderij gemaakt door alle scouts samen. Hop 
had zelf ook een cadeautje voor zijn opvolger: 
de groene bakslinten  die horen bij de functie van 
teamleider. Het toetje bestond uit een lekker stuk 
oranjekoek (bedankt Hop!) en daarna marshmal-
lows die boven een gezellig vuurtje in de vuur-
tonnen opgewarmd werden.

Aan het eind kon Hopman Tromp voor de aller-
laatste keer de vlag laten strijken. Die vlag bleek 
voorzien te zijn van alle namen van de leden van 
de groep en natuurlijk kon hij de vlag mee naar 
huis nemen. Gelukkig is Hopman nog niet hele-
maal gestopt bij de groep. Hij is nog actief 
betrokken bij de verbouwing van het gebouw aan 
de Gedempte Putten. Ook is hij nog voorzitter 
van het stichtingsbestuur. 

Er rest nu nog maar één belangrijk ding om 
tegen Hopman te zeggen: Bedankt Hop!

Bedankje

Wij willen een ieder bedanken voor hun vrije gift, die wij van velen van u mochten ontvangen, 
om daarmee te laten zien dat het bezorgen van de Belboei op prijs gesteld wordt door jullie.
Wij zullen ook in 2011 weer ons uiterste best doen om de Belboei op tijd te bezorgen.

Dineke, Rita, Ytje
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woensdag 26 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust
diavoorstelling door dhr. Westerhof (winter), 
15.00 uur in het restaurant

vrijdag 28 januari 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
Sjoelen in het restaurant

Makkum – MFC 20.00 uur 
Theatershow “Efkes de sinnen fersette” met Teake 
van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijkstra

zaterdag 29 januari
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 17) 20.00 uur 
Bingoavond voor leden en niet-leden van 
Buurtvereniging ‘Trije yn ien’

dinsdag 1 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust Klaverjassen 
14.00 uur in het restaurant

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de 
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke 
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en 
schilderijen. 

Jousterpermolen – Tussen Parrega en Tjerkwerd 
geopend elke woensdag van 13.00-15.00 uur. Bij 
wind malend te zien

Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden, 
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit 
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel. 0515-579323 
www.gerritwijngaarden.nl

Kerkdiensten   
zondag 30 januari                 

K.C. “Het Anker” 
9.30 uur ds. J. van Olffen 

R.K. kerk  
9.30 uur pastor G. Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
9.30 br. J. de Vries, Zwolle 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Harlingen 
10.00 uur World Fellowship Day
          

            

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

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

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 / b.g.g. 06-20441818   

Info Familieberichten Agenda

Uit eigen regio

Sieb van Dijk - Jellema
Har libben wie in weardefol aventoer.

Wy binne tankber foar jo meilibjen by it 
ferstjerren fan ús mem, beppe en âlde beppe.

Famylje van Dijk

Makkum, jannewaris 2011

27-01-2011

Op deze bijzonder dag, 
een klein gebaar..    

Pake Theunis 65 jaar!!!!   
Van harte gefeliciteerd!!!!

Na een onvergetelijke tijd 
in zijn geboorteland,

zijn wij op 19 januari 2011 
thuisgekomen met onze zoon

Clive Junior
Geboren op 27 februari 2006

in Naïrobi te Kenia.

Jacob en Margriet v/d Weerdt
Gedempte Putten 4
8754 EH Makkum

0515-232932
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Eko Boerenland Yoghurt of Vla, 1 liter..............1.69
Bij aankoop van 1 pak, 1 pak halvolle melk Gratis!

Cornedbeef..............................per pakje 25 cent korting

Unox Frankfurters, blik à 570 gram...........................voor 1.99

van de Warme Bakker:
zak Vloerbroodjes................................................5+1 gratis

Osborne Sherry Medium Dry, 75 cl.............................nu 4.95

Koffieroom, 20 cups à 10 gram.........................voor 59 cent

Everyday Koffie Roodmerk, 500 gram.....................voor 2.99

Aanbiedingen geldig van do. 27/1 t.e.m. wo. 2/2

Profiteer van 27 t/m 29 januari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Hacheepakket
500 gram gekruid hacheevlees + gratis 500 gram uienringen 5,50
Varkensvleesvoordeel

Schouderkarbonade
100 gram 0,99
Vleeswarenvoordeel
Bacon - Gebraden Kipfilet - Snijworst - 
Boerenschouderham - Achterham of Rosbief 

Wintervoordeel

Hacheekarbonade
100 gram 1,45

gratis
3e ons (goedkoopste)

elke 2e bak

halve 
prijs

Maaltijd van de week

Hutspot, Zuurkool of Boerenkool
7,50 per kg

ATTENTIE
Aanleveren advertenties voor plaatsing 
in de Makkumer Belboei.

In het colofon staat het elke week vermeld, waar-
schijnlijk wordt dit niet gelezen. Er is sinds enige 
tijd een wijziging gekomen in het aanleveren van 
advertenties voor plaatsing in de Makkumer Belboei.

Voor alle duidelijkheid:  
Familie-advertenties: 
(geboorte, overlijden, huwelijk, dankbetuigingen) 
aanleveren bij Andries Quarré.

Alle overige advertenties: 
(dus ook verenigingen!!) 
aanleveren bij Theo Adema.
Bovenstaande gaat over advertenties.  

Kopij: 
tips, nieuwsberichten, ingezonden stukken, enz. 
aanleveren bij Andries Quarré. (zie ook colofon).

Zoekertjes:
Aanleveren bij Truus Rienstra
(zie vermelding geplaatst boven de zoekertjes)

* Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze  
 Dijkstra optreden met hun nieuwe show “Efkes 
 de sinnen fersette”

* het gezelschap treedt op vrijdag 28 januari op om 
 20.00 uur in MFC Maggenheim Makkum

* kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij slagerij Brattinga 
 Makkum, voor meer informatie zie: 
 www.mfcmaggenheim.nl

* Ons aller bekende Frits opgenomen is in het zieken-
 huis, hij heeft galkanker en is ten dode opge-
 schreven bericht ons Jack Breed, post zal hij op 
 prijs stellen zijn adres is: Frits Petit dit de la Roche, 
 Kastanjelaan 1, Gebouw E  8441 NC Heerenveen.

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

A F H A A L M E N U
voor  JANUARI
 Babi Pangang
 Kun Pao Lai
 Mini Loempia´s
 Witte rijst

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

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                  

Diamanten huwelijk echtpaar Spoelstra-Adema

Witmarsum - Het echtpaar Bertus Spoelstra en 
Enkjen Adema werden op hun diamanten huwelijks-
dag verrast met een bezoek door burgemeester 
Haye Apotheker van de nieuwe gemeente Súd-
west Fryslân. Het was de eerste maal dat burge-
meester Apotheker in zijn nieuwe functie een 
60-jarig huwelijkspaar de gelukwensen kwam 
aanbieden namens het gemeentebestuur, vergezeld 
gaand van een groot boeket bloemen. Het echtpaar 
Spoelstra-Adema zijn beiden 83 jaar. Het echtpaar 
heeft 2 zoons en 2 dochters gekregen en vijf klein-
kinderen en twee achterkleinkinderen. De man is 
een geboren Harlinger zijn vrouw is geboren en 
getogen in Witmarsum. Gelukwensen voor het 
diamanten huwelijkspaar waren er ook van H.M. 
de Koningin en de Commissaris van de Koningen 
in Friesland. En daarnaast nog vele bloemen en 
felicitatie kaarten.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet ruim zestig 
jaar geleden zo vroeg burgemeester Apotheker. 

Daar hoefde het echtpaar niet lang over na te 
denken, bij mij achter op de fiets zegt Spoelstra.  
We waren naar een dansavond in Bolsward 
geweest, ik was op de fiets zegt Bertus maar 
voor Enkjen reed er zo laat geen bus meer naar 
Witmarsum. Ik zei spring maar achterop op de 
fiets, zo gezegd zo gedaan en daarmee begon het 
allemaal beamen beiden. Spoelstra heeft vrijwel 
over de hele wereld gezworven hij was baggeraar 
en voor langere tijd van huis. Vier en twintig uur 
per dag aan boord zegt Bertus en mijn vrouw 
zorgde voor het gezin in Witmarsum. Het grootste 
gedeelte vertoefde ik voor mijn werk in Afrika. 
En daar was veel ziekte, als ik dan weer  thuis 
was geweest, dan nam ik medicijnen mee uit 
Witmarsum voor de zieke kinderen en mensen 
daar in Afrika. In 1944 is Spoelstra in de oorlog 
nog ondergedoken geweest bij een familie van 
Malsen in Makkum. En zo vult één van de kin-
deren aan, pa was ook lid van de postduiven-
vereniging ‘Fol Moed’ in Makkum. 

Witmarsum - Op zondag 30 januari organiseert 
de Stichting Doopsgezinde Monumenten in 
Friesland (SDMF) op bescheiden wijze een her-
denking in Witmarsum. Dit naar aanleiding van 
het feit dat Menno Simons – destijds pastoor en 
kapelaan in Witmarsum en Pingjum - 475 jaar 
geleden (in januari 1536) het Pausdom verliet, 
met andere woorden de (katholieke) kerk van 
Rome. Bovendien is het deze maand ook 450 
jaar geleden dat Menno Simons - die ook in 
Witmarsum was geboren - in de omgeving van 
Bad Oldesloe in Duitsland is overleden.

Om 14.00 uur worden deelnemers aan de her-
denking verwacht bij de Vermaning in Witmarsum 
(Menno Simonsstraat). Vandaar gaat de groep al 
wandelend naar het monument en het contouren-

kerkje aan It Fliet nabij Witmarsum (een afstand 
van ruim 1 kilometer). Bij het contourenkerkje 
en monument zal een activiteit plaatsvinden, waar-
mee men als Doopsgezinden een verbinding willen 
leggen tussen verleden en heden en tussen de 
geboorte- en sterfplek van deze doperse leider. 
De activiteit van de 30e januari zal in de zomer 
een vervolg krijgen in zowel Witmarsum als Bad 
Oldesloe. Na afloop is er de mogelijkheid om in 
de Vermaning in Witmarsum onder het genot 
van een kop koffie of thee nog even na te praten 
over de rol van Menno Simons destijds en de rol 
van de doopsgezinden in Nederland en wereld-
wijd in de 21e eeuw. De Stichting Doopsgezinde 
Monumenten in Friesland nodigt iedereen uit om 
dit bij te wonen.

Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Kapsalon Kreatief aan de Markt in Makkum heeft een winnaar! 

Makkum - Vorig jaar nam Kapsalon Kreatief deel 
aan een actie van de Gezamenlijke Nederlandse 
Kappers, waarbij door middel van een kaarten-
actie de klanten werden uitgenodigd om eens 
wat vaker in de spiegel van de kapper te kijken. 
Na een behandeling ontvingen zij een kaart waar-
mee zij via een unieke code kans maakten op één 
van de 3  hoofdprijzen van 1 jaar gratis naar de 
kapper óf één van de 20 kappersbonnen t.w.v.  
€ 100,00. Nu mogen de enthousiaste eigenaren 
Bas en Paulina één van hun klanten gelukkig 
maken: Jannet van Bloemendonck heeft één van 
de 20 waardebonnen van € 100,00 gewonnen! In 
de gezellige kapsalon aan de Markt mocht Paulina 

de waardebon persoonlijk aan Jannet overhandi-
gen, die aangenaam verrast was dat zij in de 
prijzen was gevallen. 
Kapsalon Kreatief is al jaren een begrip in 
Makkum en omstreken en in de zomerperiode 
weten ook veel “bootjesmensen” die Makkum 
aandoen, hun weg te vinden naar de salon. Vakman-
schap, een gezellige sfeer en persoonlijke aan-
dacht zijn kwaliteiten die Paulina en Bas, samen 
met hun trouwe kracht Akke, op het lijf zijn 
geschreven. Hun dag is pas goed als de klant 
tevreden en met een passend kapsel de salon 
verlaat. Zij zijn tenslotte het visitekaartje van 
Kapsalon Kreatief!

Start Voorverkoop Septemberpop Goes Après-ski

PSV de Halsbânruters Pingjum

Workum – Zaterdag 26 februari is het weer zo ver, 
de 8e editie van septemberpop Goes Après-ski. 
Op deze editie van septemberpop goes apres ski 
betreden de volgende artiesten het podium: Crazy 
Dj Team, de Party Animals en de Dikdakkers.
De kaartverkoop voor deze knots gekke feest-
avond gaat vanaf 1 Februari van start. De kaarten 

zijn verkrijgbaar in Workum bij Sigarenmagazijn 
van der Velde, en in Bolsward bij Miedema`s 
Lunchroom. Dit feest vind plaats op de Stedspôlle 
in Workum,  aanvang 21.00 uur. In natuurlijk de 
verwarmde feesttent. See you.

Info kijk op www.septemberpop.nl

Harich 9 januari
Lucie Boelens kwam hier aan de start met Alana 
in de klasse L1 en reed een goede proef wat haar 
199 punten opleverde goed voor 2 winstpunten.

Sonnega 23 januari
Tonny Leeuwen nam hier deel in het M springen 
klasssiek cat.D met Copacbana en won de 3e prijs. 
Met Dante won Tonny in het Z/ZZ cat.D de 1e 

prijs. Ook won zij de 1e prijs in het Z/ZZ klassiek 
direct op tijd met Dante.De 2e prijs ging in deze 
categorie naar Daphne Leeuwen met Odessa.

Berkhout 23 januari
Krista Koomen kwam hier uit met Nuzelma in 
de klasse Z2. In de 1e proef en in de 2e proef 
won zij de 1e prijs met 208 en 211 punten samen 
goed voor 2 winstpunten.

Sneek - Thuishotel organiseert op dinsdagavond 
8 februari as. in Sneek 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 over-
gang. 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 overgangs-
consulent 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 0515-461234, of mailen naar 
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van 
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Workshop Alles over de overgang
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De laatste actie week!! Koop in januari nog een occasion 
bij garage Horjus en win het aankoopbedrag terug! 

Kijk voor de Occasionactie en voorwaarden op AutoTrack.nl.

Suzuki Swift 1.3i
Shogun, 5drs, Airco, 
lm velgen, Radio-cd,
el ramen, Cpv+afst bediening
45 dkm  bj 2008

 10945,-
uniGar Horjus

Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754GK Makkum

Tel 0515-231318, verkoop@garagehorjus.nl                                         
www.garagehorjus.nl

Win ook je aankoopbedrag terug!!

Aldfaers Erf 
“Dat is iets voor mij”
Allingawier – Aldfaers erf is een cultuurhistorische 
route in de dorpen Allingawier, Exmorra met 
nieuw in Allingawier de speel- kinderboerderij. 
Wilt u ons helpen met het ontvangen van de vele 
bezoekers die onze route jaarlijks bezoeken en 
hun een onvergetelijke dag bezorgen. Je werkt 
samen met andere enthousiaste (vrijwillige) 
medewerkers. In Allingawier vind je de boerderij, 
bakkerij, smederij, schilderplaats, speel- kinder-
boerderij, de Allingastate en in Exmorra het 
grutterswinkeltje annex dorpsschooltje. 
Denkt u: “Dat is iets voor mij”, neem dan contact 
op met mevrouw Boom van Stichting Aldfaers 
Erf, tel. 0515-231631 of jp@aldfaerserf.nl

Lotgenoten na verlies 
van een dierbare
Makkum – Humanitas Zuidwest Friesland start 
bij voldoende deelname in maart een lotgenoten-
groep. De groep is bedoeld voor mensen die een 
dierbare hebben verloren. Na het verlies van een 
partner, maar ook na het verlies van een kind, 
een ouder of een broer of zus kan men er behoefte 
aan hebben met lotgenoten over de ervaringen te 
praten. Dat kan in de lotgenotengroep. De groep 
bestaat uit zes tot acht personen, die onder lei-
ding van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar 
komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken 
over de gevoelens en emoties die met een verlies 
gepaard gaan en hoe dit te verwerken. Het is juist 
de onderlinge herkenning die veel steun kan 
geven aan de deelnemers van de groep. De intake-
gesprekken zullen in februari plaatsvinden. Ook 
is het mogelijk individuele ondersteuning aan te 
vragen.
Meer informatie over de gespreksgroep en opgave 
via mevr. Gé Nijp, tel. 0514-565869.

’’Actie kerkenwerk” Makkum
Makkum – Over drietal maanden dan is het al 
weer zo ver. De jaarlijkse rommelmarkt zaterdag 
14 mei. Er staat al weer heel wat opgeslagen bij 
de familie Brouwer in Cornwerd. Heeft u nog 
spullen laat het ons weten even een telefoontje 
naar Titia van der Heide - tel. 0515-232834- en 
het wordt geregeld. Elk jaar gaat een gedeelte van 
de opbrengst naar een goed doel zo ook dit jaar, 
verder is de opbrengst voor plaatselijk eigen 
kerkenwerk.
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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

Vogelwacht Makkum interviewt Henry Spruyt 
‘Natuurfilmer van de Makkumer waard’

Henry Spruyt is een gedreven natuurman die dage-
lijks op of nabij de Makkumer waarden te vinden 
is. Dit al sinds de jaren ’70. Vogelwacht Makkum 
organiseert vrijdag 4 februari 2011 in Hotel de 
Prins de première van zijn nieuwe natuurfilm over 
de waarden. Om de man en het werk achter deze 
mooie film beter te leren kennen volgt hieronder 
een interview met Henry Spruyt. Deze week én 
volgende week worden interessante vragen in deze 
krant door hem beantwoord. 

Waarmee film je de opnamen?
Veertig jaar geleden filmde ik met Super-8 daarna 
VHS video wat al snel opgevolgd werd door Super 
VHS.  Daarna deed het digitale tijdperk zijn intrede 
en stapte ik over op DVD en nu film ik al een paar 
jaar met HDV op tape. Ik film altijd wel op goed 
amateur materiaal. Het draait bij natuur filmen meer 
om het geduld dan de kwaliteit van de camera. 

Hoeveel uur totaal film heb je geschoten?
Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb negen Super-8 films, 
een tiental video banden van 3 uur en een zestigtal 
DV bandjes van een uur in de kast staan. Dit zijn de 
gemonteerde beelden. De ruwe beelden komen 
overeen met weken film! Het betreffen allemaal 
natuurfilms van de waarden met twee uitzonderingen. 
Een over de eendenkooien van Piaam en de ander 
gaat over Hessel Bouma de natuurboer te Skuzum. 
De (meeste) films zijn te huur in de Bibliotheek 
Makkum (red.)

Mag jij alleen de beelden filmen op de waard?
Voor het filmen op de waard heb ik een speciale 
vergunning van It Fryske Gea. In de zeventiger 
jaren had ik ook nog een vergunning van de 
gemeente Wûnseradiel en Workum. Maar nu alles 
in het beheer is bij It Fryske Gea hoeft dit laatste 
niet meer. Er zijn indertijd goede afspraken gemaakt 
over het fotograferen en filmen op de waarden 
waarbij de Dhr. Rienk van Dekken een grote rol 
heeft gespeeld. It Gea en ik kennen elkaar goed en 
werken waar dat nodig is goed samen. TV Friesland 
doet wel eens een beroep op ons. 

Grijp je wel eens in bij schrijnende scènes 
tijdens het filmen?
Nee, dat doe ik nooit ik laat de natuur zijn gang gaan. 
Jaarlijks maak ik wel iets mee wat ik met ingrijpen 

had kunnen voorkomen. De natuur is vaak in onze 
ogen hard het is eten of gegeten worden. Ook in 
deze nieuwe film zijn beelden verwerkt die ver-
moedelijk voor vele in aanzien niet als prettig 
overkomen. Een Visarend neem ik ook geen vis af 
omdat ik het voor de vis zielig vindt. Maar het 
neemt niet weg dat je vanuit je schuilhut dingen 
waarneemt waarvan je voor je zelf toch de ballans 
opmaakt van wat als ik ingegrepen had.

Hoe krijg je de vogels zo dichtbij voor de lens?
De meeste opnamen worden vanuit een schuilhut 
opgenomen. De vogels zijn daar aan gewend want 
deze staat het hele jaar op de zelfde plaats. Je ver-
stoort dan niets en de vogels leg je in hun natuur-
lijke houding vast. Tegelijkertijd kun je heel goed 
vogels inventariseren. Zo heb ik in al die jaren al 
243 verschillende vogelsoorten(!) op de waard waar-
genomen. Maar er zijn natuurlijk ook opnamen 
gemaakt tijdens de vele wandelingen op de Waard 
denk daarbij maar aan de reeën die in deze film in 
beeld komen.

Wat is je mooiste natuurfilm?
Iedere natuurfilm heeft bij het uitkomen grote edu-
catieve waarden want hij geef dat gene weer wat er 
zich op dat moment in de natuur afspeelt. Hij is 
gemaakt met eigentijdse middelen en laat dat gene 
zien waar een ander geen weet van heeft of onbewust 
aan voorbij gaat. Op een veel later tijdstip krijgt het 
zijn waarde omdat je daarmee het verloop van de 
vogelwereld kunt vergelijken en de algemene 
natuurontwikkeling zoals vormgeving van het 
natuurgebied. Dus hiermee gezegd is deze nieuwe 
film nu de mooiste natuurfilm.

Volgende week het tweede deel van het interview 
waarin Henry onder andere terugkijkt op de afgelopen 
40 jaar en de veranderingen die de Makkumer 
waarden onderging. In de film die 4 februari in 
première gaat is het jaar 2009 – 2010 het hele jaar 
door gefilmd. De kijker begint en eindigt met de 
winters van dat jaar en wordt daartussen verrast 
door schitterende beelden van alle jaargetijden. 
Houd deze vrijdagavond alvast vrij! Aanvang vanaf 
19.30 uur.

Vogelwacht Makkum eo.

eigen fotoeigen foto
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Geef de kleintjes van India een warm welkom ‘Brei een mutsje’

Witmarsum - “Brei voor India” is onderdeel van 
onze campagne “Stop Kindersterfte!”. Elke 3 
seconden sterft een kind jonger dan 5 jaar. Alleen 
al vandaag zullen 25.000 kinderen overlijden. 
Met een eenvoudige maatregel is te zorgen dat 
pasgeboren baby`s niet onderkoeld raken als de 
temperatuur `s nachts flink daalt. Daarmee voor-

komen we dat ze verkouden worden of long-
ontsteking oplopen ‘Brei een mutsje’. Deze 
oproep heeft de bewoners van Aylva State geraakt. 
De afgelopen periode hebben de dames van de 
handwerkclub van Aylva State 170 mutsje gebreid 
voor dit project. Op woensdag 19 januari werd het 
laatste mutsje in elkaar gezet en in de doos gedaan.

eigen fotoeigen foto

SoulVoice – De wijsheid en kracht van jouw stem
Exmorra - Op vrijdag 28 januari geeft Marinet 
Koeman van 19.30 tot 22.00 uur in Centrum 
Wilgenhoeve te Exmorra een introductieworkshop 
over de SoulVoice methode. De SoulVoice methode, 
afkomstig uit Nieuw Zeeland, is een nieuwe 
manier om je authentieke stem te vinden. Zij 
inspireert je om in contact te komen met jezelf 
en expressie te geven aan je kracht om tot ver-
betering van kwaliteit van leven te komen. We 
zijn het contact met onze ziel in het lichaam 
verloren, we zitten te veel in ons hoofd. We zij 
niet in contact met onze volledige innerlijke 
flow vanuit onze buik en maken daardoor geen 
gebruik van al onze mogelijkheden. De stem 
komt uit ons hart en onze buik. De diepte van 
waar we vandaan komen, onze talenten en 
potenties. De roep die in onze stem ligt brengt 
ons terug in contact met ons doel, onze eigen 
unieke weg en roeping en helpt ons op een bij-
zondere manier onze pijnen te bevrijden en ons 
leven te veranderen. SoulVoice™ teacher Marinet 
Koeman voelt zich geroepen, om de wereld 
bewuster te maken van het enorme potentieel 

van de menselijke stem en reist door Nederland 
om workshops en lezingen te geven. Haar lessen 
gaan voorbij aan wat je dacht dat mogelijk is uit 
te drukken en te helen met de stem. Wie hier 
meer van wil weten, kan meedoen aan de twee-
daagse workshop op 5 en 6 maart a.s. 

Voor meer informatie: 
Centrum Wilgenhoeve
telefoon 0515 575169
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 26 januari 2011

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Ingezonden

Column
Makkumer ziel ten grave?

Makkum in verval of met opgeheven hoofd??

Niet zo lang geleden, zittend op het bankje aan 
de haven, uitkijkend over het mooie bevroren 
Makkumerdiep genietend van de vrieskou en de 
langzaam ondergaande zon boven de Noord-
waard, zat er naast mij een oude grijsaard star voor 
zich uit te kijken. Mooi hè, was mijn opmerking 
waarna hij mij aankeek en zei, meneer, op zo’n 
een dag wil ik ten grave gedragen worden. 
Enigszins van mijn stuk gebracht vroeg ik hem 
vanwaar deze gedachtegang omdat ik vond dat 
hij er nog kwiek uitzag.

Hij antwoordde mij, beleving meneer, winkel-
beleving. Wat is er gebeurd met Makkum. Waar 
zijn ze gebleven de winkeltjes waar het gezellig 
was en waar er nog gesproken werd over de 
zaken van de dag zonder voortgeduwd te worden 
door de massa met van die grote boodschappen-
karren. Haast meneer, haast, daar gaan we aan 
ten onder. Toen ik winkelier was kende je de 
klanten. Er was een binding en voor iedereen een 
vriendelijk woord. Maar nu meneer, boodschappen 
op de band en doorlopen en vooral niets vragen. 
Haast meneer, haast.

Grote bedrijven meneer, zetten niet alleen de toon 
in de dorpen maar helpen de kleine onderneming 
ten grave. Deze tendens is al lange tijd gaande 
op het platteland meneer vertelde de grijsaard 
mij. Het gros van de kleine ondernemers bestaat 
uit hardwerkende stumpers die met werknemer-
schap een stuk beter af zouden zijn. Zij sloven 
zich vaak uit voor een minimumloon, zonder 

verlof, oude lulledagen of ander bescherming van 
een CAO. De neringdoende is de proletariaat 
van de nieuwe tijd.

Toerisme meneer, is het toverwoord voor Makkum 
als je het mag geloven. Alleen als er geen winkel-
beleving meer is in het dorp zal deze toerist het 
dorp de rug toekeren en zijn beleving elders 
gaan zoeken waardoor het ten grave dragen van 
de ziel in een versneld tempo dichterbij komt. 
De beleidsmakers meneer, zijn doof voor de 
overbewinkeling en regeren alleen maar met groot-
heidswaanzin omdat de buren dit ook hebben. 
Een slager, een warme bakker, een boekwinkel 
en nog een aantal waardevolle winkeltjes meneer, 
allemaal op de nominatie om te verdwijnen als 
de Makkumer bevolking haar waardering voor 
deze ondernemers niet weet te keren. Winkel-
beleving meneer, winkelbeleving.

Met een diepe zucht stapte de oude grijsaard op, 
liep hoofdschuddend weg en verdween in de 
inmiddels opgekomen mistflarden. Wat kan het 
weer snel verslechteren dacht ik bij mezelf en 
ging naar huis om bij  het vuur van de snorrende 
houtkachel na te denken over het verhaal van de 
grijsaard maar bovenal om te zoeken naar een 
zonnestraaltje in zijn verhaal.

Wat is de  moraal van dit verhaal zult u denken, 
vult u dat zelf maar in.

Observator. (naam bij de redactie bekend)

Makkum - Op de voorpagina van de Makkumer 
Belboei 1372 van 12 januari 2011 stond een kort 
bericht onder het Kopje: Makkum in verval. Het 
bericht was niet ondertekend, zodat ik de conclusie 
heb getrokken dat het een redactioneel stuk was. 
Dat het artikel een nogal moedeloze uitstraling 
heeft, is duidelijk; zie de laatste zin: “Makkum 
slaap zacht.” 

De vraag kwam bij mij op hoe de redactie van 
onze geliefde Belboei dit stuk heeft kunnen plaatsen 
en dan ook nog op de eerste pagina. De redactie 
treedt op, neem ik aan, namens de Ondernemers 
Vereniging Makkum  en ik kan mij niet voorstellen 
dat na het sluiten van de supermarkt Van de Wal 
de houding van deze vereniging past bij de boven 
genoemde moedeloze uitstraling. Dat de redactie 
van De Belboei aandacht besteed aan het sluiten 
van een voor het dorp belangrijke winkel is 
duidelijk, maar niet op deze wijze. Men had in 
kunnen gaan op het verdriet van het moeten
 missen van de supermarkt voor ondernemer en 
klanten, op maatschappelijke en economische 

factoren, waaruit had kunnen blijken dat het 
sluiten van de supermarkt in het oude centrum 
misschien onoverkomelijk zou zijn geweest. 
Daarop had men kunnen aansluiten dat er vol-
doende veerkracht (of niet?) bij de ondernemers 
aanwezig is om verder te gaan op de open-
gevallen plaatsen in ons dorp met de problemen 
die daarbij aan de orde zijn. In ieder geval dat 
men bezig is met het ontwikkelen van plannen 
en het enthousiasmeren van de bewoners van 
Makkum om juist zoveel mogelijk te winkelen 
in eigen dorp. Het genoemde artikel plaatst de 
Ondernemers Vereniging Makkum in een hoek 
waar zij hoogstwaarschijnlijk  niet wil zitten en 
horen: de slaaphoek. Zij hoort trots thuis in de 
ondernemershoek.

Pier Posthuma de Boer 

Naschrift redactie: Het artikel ‘Makkum in verval’ 
MB 1372 is niet afkomstig van de redactie, maar 
is binnengekomen voor plaatsing via de OVM, 
en hoefde/mocht niet ondertekend worden.
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Makkum na rust langs CVVO
Lemmer - Na een rustperiode van 2 maanden won 
het eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum 
afgelopen zaterdag zijn eerste wedstrijd na de 
winterstop in Lemmer van CVVO.  Na rust boog 
de ploeg van trainer Hylke Schrale een 1-0 achter-
stand om in een 1-3 overwinning. Voorafgaande 
aan de wedstrijd bedroeg het verschil tussen de 
nummers 7 en 11  op de ranglijst slechts 3 punten. 
Winst voor Makkum zou betekenen dat het een gat 
zou slaan met de onderkant van de middenmoot 
en de derde plaats weer in het vizier zou komen. 
De meegereisde supporters uit Makkum waren 
vooraf redelijk positief gestemd. Dit niet in de 
laatste plaats door het vertoonde spel in de laatste 
oefenwedstrijd op dinsdagavond tegen zondag 
tweedeklasser Wolvega. Met name de eerste helft 
speelde Makkum op het eigen kunstgrasveld 
heel aardig combinatievoetbal wat leidde tot een 
vijftal uitgespeelde kansen waarvan er 2 werden 
benut. Pas in de tweede helft van de wedstrijd, 
op het moment dat er flink werd gewisseld, werd 
Makkum door de paarshemden uit Wolvega uit-
eindelijk naar een 2-4 nederlaag gespeeld. 

In vergelijking met de laatste wedstrijden voor de 
winterstop zijn er door trainer Schrale een aantal 
wijzigingen in de basisopstelling doorgevoerd. 
Behalve dat enkele langdurig geblesseerden weer 
van de partij zijn heeft de verdediging van Makkum 
een kleine metamorfose ondergaan. Laatste man 
Jelle van der Velde is verhuisd naar de rechts-
backpositie terwijl het centrale verdedigingsduo 
zowel in de wedstrijd tegen Wolvega als zaterdag 
tegen CVVO bestond uit aanvoerder Piter Genee 
en Jan Hiemstra. Dat bleek in de eerste helft tegen 
de Lemsters geen onverdeeld succes. Rechtsback 
Van der Velde moest duidelijk wennen aan zijn 
nieuwe positie en grossierde de eerste 45 minuten 
in foutieve passes terwijl laatste man Hiemstra 
met veel teveel ruimte in zijn rug speelde. 
Omdat ook de middenvelders van Makkum geen 
grip op de wedstrijd konden krijgen was de 
thuisploeg, zonder goed te voetballen, voor rust 
een stuk dreigender dan de bezoekers. Al in de 
tweede minuut van de wedstrijd leidde het ris-
kante verdedigen van Makkum tot een vroege 
voorsprong voor de thuisclub. De eerste de beste 
lange bal over de op de middenlijn staande 

defensie van Makkum was een prooi voor de 
rechtsbuiten van CVVO. Deze bediende spits 
Haarman die simpel de 1-0 kon binnenschieten. 
Het bleek achteraf 1 van de schaarse hoogtepunten 
van een zeer matige eerste helft. CVVO was 
voor de thee nog enkele malen dreigend terwijl 
Makkum aan de andere kant wel druk probeerde 
te zetten maar daar maar zelden in slaagde. 

Dat voetbal soms een vreemd spelletje is bleek 
de eerste 25 minuten na rust. Waar Makkum de 
eerste helft niet of nauwelijks gevaarlijk was 
geweest kreeg het, frank en vrij en met veel 
beleving voetballend, in die periode liefst 7 
opgelegde kansen. Binnen een kwartier was de 
achterstand omgebogen in een voorsprong. Eerst 
was het Van der Velde die liet zien wel degelijk 
een prima trap in de voeten te hebben en met een 
schitterende pass Menno Bijlsma vrij voor de 
keeper zette die alleen maar tegen de bal aan 
hoefde te lopen: 1-1. Zowel voor als na de gelijk-
maker kreeg Makkum kans op kans waarbij met 
name de gevaarlijkste aanvaller van de middag, 
Jesse Adema, net niet zorgvuldig genoeg was in 
de afronding. De revanche van Adema mocht er 
echter zijn. Na de mooiste aanval van de middag 
speelde hij zijn man uit, behield het overzicht en 
bediende goudhaantje Bijlsma die weer op de 
goede plaats stond en simpel kon afronden. 
Omdat Makkum door het missen van alle kansen 
de wedstrijd niet al in een vroeg stadium besliste 
bleef de thuisclub in de wedstrijd en ging het met 
veel enthousiasme op zoek naar de gelijkmaker. 
Daarin slaagde het, hoewel het nog enkele kansjes 
kreeg, niet. Aan de andere kant duurde het erg 
lang voordat Makkum de wedstrijd definitief in 
het slot gooide. Uiteindelijk was het Feike Melchers 
die de meegereisde supporters vlak voor tijd 
voor de derde keer liet juichen door attent te 
reageren op een lange pass van achteruit en 
beheerst de 1-3 eindstand op het scorebord zette. 

Door de overwinning is Makkum Nijland gepas-
seerd op de ranglijst en staat het nu zesde met 
slechts een puntje achterstand op de nummer 3, 
Waterpoort Boys. Aanstaande zaterdag speelt 
Makkum in Bolsward de derby tegen Bolswardia 
dat zaterdag met 1-5 won van QVC.  

Gymnastiek Vereniging Sparta Arum bestaat 90 jaar!!!

Arum - Op 18 januari 1921 werd in Arum de 
Gymnastiek Vereniging Sparta opgericht door de 
heer Chef de Jong. Deze maand precies 90 jaar 
geleden. GV Sparta is door de jaren heen een 
bloeiende vereniging gebleken die activiteiten 
biedt voor zowel senior heren en 2 senior dames-
groepen, 3 jeugdgroepen recreatiegymnastiek, een 

turngroep, 3 jeugdgroepen Fun-Dance en een Yoga 
groep. 

Het 90-jarig bestaan van de vereniging zal worden 
gevierd met een spetterende Jubileum Show. Op 
zaterdag 29 januari a.s. om 16.00 uur in de gym-
zaal van Arum zullen de eigen leden allemaal in 
actie komen en voeren ze de show: “Een reis 
rond de wereld met Sparta Travel en Air Chef de 
Jong” op. De zaal is open vanaf 15.30 uur. Het 
beloofd een schitterende uitvoering te worden 
waarbij de verschillende groepen een reis rond de 
wereld maken en laten zien dat sportief bezig zijn 
niet alleen gezond is, maar vooral ook erg leuk! 
Familie, dorpsgenoten en alle andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom om de reis mee te 
maken, en de show te komen bekijken. Dus graag 
tot ziens op zaterdag 29 januari om 16.00 uur in 
Arum!
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V.V. Makkum
zaterdag 29 januari
14.30 uur Bolswardia 1 - Makkum 1 
12.00 uur Makkum 2 - Leeuw.zwaluwen 2
10.00 uur Makkum B1 - LSC B2

NeVoBo
vrijdag 28 januari
- 20.15 uur 
 Makkum DS 4 - Staveren DS 3
- 21.30 uur 
 Makkum 1 HS 1 - Bob Team Mazda 1 HS 1

1ste en 2de prijs 
voor Miranda Venema
Pingjum - Miranda Venema uit Pingjum ging 
zondag 23 januari j.l. naar een dressuur-
wedstrijd in Koudum met de Friese dekhengsten 
Take 455 en Tsjalbert 460. Ze kwam met beide 
dekhengsten uit in de L2 dressuur. Ze kwamen 
elk met maar liefst 2 winstpunten per proef 
thuis. Tsjalbert 460 won de 1e prijs met 204 
punten en Take 455 werd 2e met 201 punten.

TE KOOP

Van der Weijstrjitte 3
EXMORRA

Keurig onderhouden 
gezinswoning met 3 

slaapkamers, zonnige 
tuin en berging.

Vraagprijs:
€ 152.500,00 k.k.

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

MFC Maggenheim

Colofon
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Paardrij-jasje TK mt.176 the glemoran collection 
vr.p. € 25.-, tel. 06-48722361

Nieuwe Amerikaanse shopper fiets, brede achter-
band ±10 cm € 150.-; Droger € 50.-, tel. 06-19876628

Opklapbare en verrijdbare tennistafel 152x275 cm. 
ziet eruit als nieuw weinig gebruikt € 40,-, tel. 
06-30715064
 
Toyota Starlet, 1998, 138.000 km, kleur groen, 
benzine, in goede staat, nieuwe APK bij prijs in, 
voor info en prijs tel. 06-38743074

Muurkachel Pelgrim Roma-26 33 k.w. € 25.-, 
tel. 0515-232268

Babybadje bébé-jou, inclusief standaard en luier-
emmer € 12,50; Babybox hout met lade, inclu-
sief boxkleed € 15.-; Kinderstoel hout € 15.-; 
eventueel in één koop, dan totaalprijs van € 40.-, 
tel. 0517-641303

Tv merk Finlux 67 cm € 15.-, tel. 06-26170556

(Engels) sprekende Schaakcomputer, merk Fidelity, 
rating 2100, schaakt sterk en zeer instructief. 
Slechts € 50.-, tel. 0515-231940
 

Voor piano- orgel of keyboardles bel 0515-
427865 Makkum

Woonruimte gezocht in Makkum e.o. voor 
getrouwd stel (27&28 jr. oud). Periode: min.3, 
max. 12 maanden, tel. 06-12126566 

Aangelopen 16/01 jonge cyperse kat, (zwart 
grijs) witte sokjes en witte onderkin, naar ver-
wachting 4 tot 5 maand oud, tel. 06-51191718

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

AANGEBODEN

AANGELOPEN

GEZOCHT

Zoekertje
25e Open Makkumer Wintertrimloop

v.l.n.r. Mattie Quarré, Janet Oostenveld, Karin Bruinsma en Jannie Nadema.
Foto: Simone NademaFoto: Simone Nadema

Makkum – Er verschenen 45 dames aan de start, 
op de foto gaan vier dames van de Makkumer 

Loopgroep hand in hand over de finish. Deze 
senioren-dames deden mee aan de 10 kilometer. 

Doornspijk - Op zaterdag 22 januari was het na 
een winterstop van bijna twee maanden weer zover 
dat de Zuiderzeepadwandelaars begonnen aan hun 
11e etappe. De route liep deze keer van Doornspijk 
naar Kampen Zuid over 26 kilometer. Na een lange 
rit via Kampen (auto achterlaten), station Kampen 
(met de bus), station Zwolle (trein) en toen met de bus 
naar Doornspijk werd met een zacht motregentje 
aan de tocht begonnen. Via de meer dan 700 jaar 
oude Kerkdijk liepen we Doornspijk uit en terwijl 
de paraplu al was opgeborgen bereikte ons groepje 
van zeven deelnemers deze keer al snel de plek 
waar ooit de St. Ludgeruskerk heeft gestaan. In 
1825 is deze kerk door de ook in Friesland bekende 
stormvloed verwoest. Op de plek waar die kerk 
heeft gestaan heeft men de contouren ervan met 
klinkers weergegeven, zodat deze plek een blijvende 
herinnering is geworden. 

Over een prachtig dijkje dat ooit het achterliggende 
land tegen de Zuiderzee moest beschermen liepen 
we naar Elburg. Elburg is èèn van die hoogtepunten 
van deze LAW die de tocht zo mooi laten zijn. Wie 
van historie en oude gebouwen houdt kan hier z’n 
hart ophalen; imposante beschermingsmuren, prachtige 
smalle straatjes, stoere torens en plaveisel van kinder-
hoofdjes doet de bezoeker wanen in tijden dat er nog 
met ossen karren met verse vis door de straten werden 
vervoerd. Nu wordt het stadje helaas ontsiert door 
blinkende auto’s en her en der neergesmeten fietsen. 
Gelukkig overheerste de schoonheid van dit alles 
en die sfeer troffen we ook aan in restaurant ‘t Olde 
Regthuys waar we genoten van ons koffie uurtje 
met allerlei heerlijkheden erbij. 

Toen we hier na een pauze van drie kwartier (die 
we eigenlijk nog niet hadden verdiend) vandaan 
kwamen, was de ochtend voor het grootste gedeelte 
al bijna om, terwijl wij nog meer dan  20 kilometer 
voor de boeg hadden. Dus werd Elburg achter ons 
gelaten en ploeterden we door een weiland met 
schapen om via vijf mooie witte bruggetjes bij het 
lelijke dorp Oostendorp uit te komen. Sorry voor de 

Oostendorpers, maar de indruk die het dorp ons gaf 
was echt iets van een wanhopig pogen er iets van te 
maken terwijl het echt niet gelukt was; lelijke nieuwe 
woningen en gebouwen in kleuren die vloeken met 
welke omgeving in Nederland dan ook. Gelukkig 
mochten we verder en of het Oostendorp was dat er 
schuldig aan was, maar vlak daarna raakten we, 
zonder dat we het in de gaten hadden, de weg kwijt; 
dit terwijl drie van de zeven met een routeboekje in 
de hand liepen. Natuurlijk kreeg Willem weer de 
schuld (waarschijnlijk de breedste rug) en moest hij 
het ook maar oplossen; dit lukte niet alleen, maar in 
gezamenlijkheid en met hulp van een aardige bewoon-
ster die niet kon kaartlezen en ook geen leesbril had 
kwamen we toch weer op de route. Later bleek, dat 
we toevallig vlak bij een ander deel van de route 
waren geweest. Nu kwamen we langs Huize Morren, 
een kasteelachtig gebouw van bijzondere schoonheid. 

Het vervolg van de route zou zich openbaren als 
een kale vlakte met hier en daar een boerderij op 
een soort van Terpen, hier Belten genaamd terwijl 
men in Groningen zulke verhogingen Wierden noemt. 
Was de Winterdijk al lang en saai, de Groote 
Woldweg welke via Kerkdorp (zonder kerk!) naar 
Noordeinde (met wel een heel fraaie kerk) liep was 
helemaal lang, recht en kaal. De enige variatie was 
het langs razende verkeer dat veel harder dan de 
toegestane 60 km reed. Het bijzonderste wat we 
toen zagen waren twee grote zilvereigers en voor 
de rest moesten we het doen met vergezichten, gras 
en sloten. Intussen was in de verte Kampen te zien, 
maar het duurde nog meer dan een uur, dat we een 
tunneltje onder de nieuwe spoorverbinding Zwolle 
- Lelystad bereikten. We zaten toen al op bijna 26 km 
en omdat we op dat punt nog 2,5 moesten, konden 
we vaststellen, dat we toch meer dan 2 km hadden 
fout gelopen. 

Om vier uur werd de auto aan het begin van Kampen 
bereikt en dit is ook het punt, waar we op vrijdag 
18 februari beginnen aan onze 12e etappe van Kampen 
naar Genemuiden.

Verdwaald op Zuiderzeepad omgeving Oostendorp

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

bel 0515 - 23 16 48
of 0515 - 23 16 87
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