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Deelnemer NVM Open Huis 
Zaterdag 1 oktober a.s. 11.00-15.00 uur

Geheel gemoderniseerde hoekwoning 
o.a. 4 slaapkamers, tuin ZW, 245 m² grond.

Vraagprijs € 192.000,- k.k.

Makkum, De Finne 9

Nut-departement Makkum presenteert programma 
voor 200-jarig bestaan                           door judith van lavieren

Tweehonderd jaar geleden, op 11 december 1811, 
kwam op de Voorstraat 1 te Makkum het eerste bestuur 
van het Nut bij elkaar. Onder het genot van een lange 
Goudse pijp richtten zij het NUT-departement 
Makkum op. Afgelopen woensdag 21 september nam 
het huidige bestuur in gepaste kleding plaats achter 
de bestuurstafel. Een bezoekje aan hoedenverhuur 
VanNuyen had er voor gezorgd dat ook de hoofd-
deksels in stijl waren. Anno 2011 bestaat het bestuur 
uit Aart Cornelissen, Fokje Lutgendorff, Fenny van 
der Belt, Martin van der Kooij, Sonja Walinga, Minne 
Poelsma en Aty Roodenburg. Ter gelegenheid van 
de onthulling van het programma voor het jubileum-
weekend van 10 en 11 december 2011 had het Nut 
had ook alle oud-bestuursleden uitgenodigd.

Om half 9 was het gezellig druk in de bovenzaal 
van de Prins. Voorzitter Aart Cornelissen opende de 
jaarlijkse ledenvergadering met een brief van juf-
frouw Bierman, waarin zij schreef over de dans-
avonden in de vroege jaren zestig. Dit bracht bij 
diverse aanwezigen warme herinneringen naar 
boven. Voor de pauze was er vooral aandacht voor 
het afgelopen jaar en werden de diverse jaarverslagen 
doorgenomen. Fokje Lutgendorff was aftredend. 
Zij werd bedankt met bloemen en een boek en  wordt 
opgevolgd door Wietske Visser. 

Na de pauze werd de blik op de toekomst gericht. Door 
middel van een flitsende powerpoint-presentatie, 
gemaakt door de dochter van Aart, Anne Cornelissen, 
maakte het bestuur zijn plannen voor het jubileum-
weekend bekend. Op vrijdag 9 december wordt gestart 
met Nelleke Mulder Image & Styling. Zaterdag-
middag 10 december is er een kindervoorstelling 
van Baukje Fennema, de oudere jeugd kan meedoen 
aan een workshop breakdance van E-vent Enter-

tainment. Op zondagmiddag 11 december worden 
er in diverse panden in het centrum van Makkum 
huiskamerconcerten gehouden. Tevens is er een 
concert in de huiskamer van Nynke Jaarsma in Wons. 
De dames van Los!, Souldada, Ronald Smink, Rop 
Janze en Charlie Dee zijn hiervoor gecontracteerd. 
Een mix van cabaret, zang en muziek waaruit men 
zelf een keuze kan maken. Na afloop van de huis-
kamerconcerten is het de bedoeling dat men naar de 
Prins gaat. Na een demonstratie van de tijdens de 
workshop geleerde breakdance breekt daar het eind-
feest los. In de zaal werd enthousiast gereageerd: 
Voor alle leeftijden en smaken wat wils! Begin 
november zit er in de Makkumer Belboei een flyer 
met een uitgebreide beschrijving van het jubileum-
programma van het Nut Makkum. Bovendien zal 
daarin worden uitgelegd hoe u zich kunt opgeven 
voor de verschillende activiteiten. 

Op een uitstapje naar Wons na, hoeft u als Makkumer 
tijdens het jubileumweekend het dorp niet uit om 
een feestelijk, muzikaal, cultureel en gezellig weekend 
te hebben! Meer informatie over het NUT is te vinden 
op de website: www.nutmakkum.nl. 

Tijdens de rondvraag kwamen veel herinneringen 
aan vroeger naar boven, bv van bestuursleden die 
de informatie over het NUT al fietsend van deur tot 
deur door Makkum verspreidden (Tegenwoordig 
hoeft het bestuur niet meer op de pedalen: men kan 
zich via de site op de nieuwsbrief abonneren…) 
Daarnaast werden herinneringen aan de beregezel-
lige Makkumer Avonden opgehaald. Dit waren een 
soort bonte avonden met Makkumers in de hoofd-
rol. Tot slot bood het bestuur de aanwezigen nog 
een borreltje aan, waarna men vol voorpret over het 
jubileumweekend huiswaarts ging.
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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).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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 Wiersma Praktijk 
Telefoon: 0515-332418 / Prive: 332501
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

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

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Huisartsenlab./Trombosedienst
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om 
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 uur                               

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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, Ds.L. Touwenlaan 13a
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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

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
vrijdag 30 september
Tjerkwerd - De Hekserij en De Greideblom
19.00 -21.00 uur 
                          
Skuzum - Kalverjassen aanvang: 20.00 uur

zaterdag 1 oktober
Tjerkwerd - De Hekserij en De Greideblom
10.00-17.00 uur

Makkum - Oud Papier ophalen Hallelujah en  
Flevosanghers

Dinsdag 4 oktober
Klaverjassen, 14.00 uur in de Túnkeamer

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Makkum-K.C.hetAnker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. van Ollfen
Organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum-R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde-Hijwegen
 
Workum-Baptistengem, 9.30 uur
Voorganger: br. A. v/d Hagen, Den Helder

* de danslessen in de Gekroonde Roskam van
 Witmarsum binnenkort weer gaan beginnen??

* Voor beginners en gevorderden, voor jong en oud!

* Voor meer informatie kunt u kijken op de web-
 site van Danscentrum M&M. (www.dcmm.nl)

Wij als buren staan stil bij het overlijden van 
onze buurvrouw

F.M. van Son – Nahan
Wij wensen haar zonen en partners sterkte in 
hun verdriet.

Liesbeth Leo en Marga
Nely Hilda, Tim en Lisa
Rein-Peter en Reino Yke en Mirjam
Stefan en Addie Riet
Richard en Willeke Mevr. Elzinga
Freddy en Sjoukje Wietske
Sander en Anneke Ronnie en Ellen
Anne en Zwaantje Piet
Sijbren en Christel En kinderen

 Makkum, september 2011

Oud papier
Makkum - Zaterdag 1 oktober wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Zing Mee
 
Zondag is de "Zing mee avond" in restaurant 
"Waerdsicht" van Woonzorgcentrum Avondrust. 
Er worden bekende Geestelijke liederen gezongen 
o.a. uit de Joh. de Heer bundel. Orgelbegeleiding 
wordt verzorgd door de Hr. A Couperus. De toe-
gang is gratis en de aanvang is om 19.30 uur. 
Een ieder is van haste welkom. 

Info: A Otter 0515-542126 
of D Tamminga 0515-231618

Nieuwe expositie in 
Makkumer bibliotheek
Makkum – De komende weken is er in de biblio-
theek van Makkum een expositie van schilderijen 
te zien van oud-Makkumer Frans Visser. De 
expositie is te bezichtigen tijdens de openings-
uren van de bibliotheek. Frans Visser is geboren 
en getogen in Makkum en daardoor opgegroeid 
bij water én met visserij. In 1962 begon hij bij de 
Rijkswaterstaat Dienstkring Afsluitdijk te werken, 
waarna hij met zijn vrouw Ansje Tjeerdema ver-
huisde naar Den Oever. Pas na zijn pensioen in 
2002 begon Visser met schilderen. Zijn onder-
werpen hebben meestal met water, schepen en 
kusten te maken, maar ook landschappen en stil-
levens hebben zijn interesse.

Mag ik deze dans van U?
De gemeente Súdwest Fryslân en Stichting 
Ouderenwerk Bolsward organiseren samen een 
dansfeest op woensdag 5 oktober in Ons Gebouw 
in Bolsward. Het blijkt namelijk dat veel senioren 
erg graag stijldansen maar dat er bijna nooit 
meer gelegenheid is om dit te doen. Daarnaast is 
dansen een prima manier van bewegen. We zijn 
daarom ook erg blij dat we, ook in het kader van 
de dag van de ouderen, deze dansmiddag mogen 
organiseren. Iedereen die dansen leuk vind is 
van harte welkom! De middag start om 14.30 uur 
en de dansschool DCMM zal samen met u even 
de danspassen (waar nodig) opfrissen. Na de koffie 
kunt u dan naar hartenlust de dansvloer op. Er 
wordt deze middag geen entree gevraagd. 

Voor meer info of opgeven: 
Stichting Ouderenwerk Bolsward, te. 576507 
of ouderenwerk25@zonnet.nl.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Unox Knaks, blikje à 400 gram..............................1+1 gratis
Witte Kadetten........................................................5+1 gratis
Honig Mie + Honig Mix voor Bami.......................samen 1.69

Everyday Spirelli Macaroni, 500 gram...............................0.69
Everyday Pastasaus, 500 ml................................................0.89
Vers Gehakt, 250 gram................................................voor 1.25
                                                                           samen 2.83

Gieser Wildeman Stoofperen, 1 kilo.............................99 cent
Leverkaas.....................................per pakje 25 cent korting

Bij aankoop van een kilo kaas naar keuze
Flashing Rubber Ball Gratis

Aanbiedingen geldig van do. 29/9 t.e.m. wo. 5/10

Profiteer van 22 t/m 24 september
van dit smakelijke voordeel

Maandag
Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen

Dinsdag
Verse Worst, lekkere kwaliteit, lage prijs

Woensdag
Als vanouds....Gehaktdag

Donderdag t/m Zaterdag
Diverse aanbiedingen en lekkere aanbiedingen

Expositie Lysbert Laansma 
in de Nynke Pleats 

Piaam - In de Nynke Pleats te Piaam zijn van 
zondag 2 tot zondag 30 oktober schilderijen te 
bewonderen van de Sneker kunstenares Lysbert 
Laansma. Laansma begon met schilderen toen 
ze als creativiteitsbegeleidster werkzaam was in 
de ouderenzorg in Buitenpost. In de jaren daarna 
ontwikkelde zij haar schildertalent verder door 
het volgen van cursussen en workshops bij onder 
andere Wieger Huizenga, Doet Boersma en Beb 
Mulder. In het afgelopen jaar volgde zij lessen 
bij Jan Adamse in Sneek. In de loop der jaren 
ontwkkelde Lysbert haar eigen stijl, waarbij zij 
er voor koos om te schilderen met acrylverf.  Haar 
onderwerpen zijn voornamelijk landschappen en 
bloemen en in mindere mate menselijke figuren, 
dit alles in een zeer sobere stijl. Zij wordt vooral 
geïnspireerd door de landschappen in Fryslân en 
op de Waddeneilanden. Zij streeft geen exacte 
weergave van de werkelijkheid na, maar zoekt 
vooral de expressie van haar eigen beleving. Soms 
leidt dit naar een abstractere vormgeving. Perfectie 
en techniek zijn van ondergeschikt belang. Haar 
manier van schilderen getuigt van enthousiasme 
en gedrevenheid en is doortrokken van actie en 
impulsiviteit. Op deze manier weet zij de dynamiek 
van  het landschap in frisse, heldere kleurvlakken 
tot haar recht te laten komen. Sommige schilde-
rijen ademen door hun ,leegte’ een grote rust uit.

Lysbert Laansma-Strikwerda exposeert regelmatig 
onder andere in Sneek (Galerie 1901 en Antonius-
ziekenhuis), Heerenveen, (de Wijnhoeve), Metsla-
wier, (Galerie Ge-art), Joure (Bibliotheek) en in 
het Súdergemaal te Nij Beets. De expositie is te 
bezichtigen tijdens de openingsuren van restau-
rant De Nynke Pleats. 

eigen fotoeigen foto
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

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

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

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

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

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

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

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.

In Memoriam - Walter Altena          (29 juni 1930 - 10 september 2011)

Walter Altena is 10 september j.l. overleden. 
Walter Altena (Walter Bazar) was iemand die 
precies wist wie waar woonde in Makkum, wat 
hij of zij zoal gekocht had, of er schulden waren, 
of hoe je hij of zij moest benaderen in de winkel.

Walter Altena werd in Makkum in 1930 geboren 
al jongste zoon in een gezin van 3 broers en 1 
zuster. Omdat zijn vader Paulus schipper was, 
wat een gevaarlijk beroep was, kreeg zijn moeder 
een winkel als huwelijks cadeau van een oom uit 
Amsterdam. Zo kon ze het gezin onderhouden 
mocht er iets ergs gebeuren op zee. Dat winkeltje 
heette “Bazar de Tijd”, beter bekend als de Bazar. 
Walter nam de Bazar in 1955 over van zijn moeder. 
Tijdens die overname was de winkel niet groter 
dan een kleine woonkamer. Al snel volgden aller-

lei uitbreidingen. In 1972 werd Markt 14 ook 
gekocht en de winkel werd fors uitgebreid. Voor-
al op zaterdagen, als de Koninklijke Tichelaar 
gesloten was, kwamen er zeer regelmatig mensen 
naar de winkel die om Makkumer aardewerk 
vroegen.

Walter Altena vraagt in 1967 aan Gerrit Altena 
(die geen directe familie van elkaar zijn) om een 
fabriek in aardewerk te beginnen. Gerrit Altena 
liep al enige tijd rond met plannen om voor zich-
zelf te beginnen. Achter en boven de winkel 
begonnen de eerste experimenten. Snel daarna 
waren er een drietal mensen bij het bedrijf 
betrokken: Gerrit Altena, Walter Altena en 
Wybren Krooyenga. De naam van het bedrijfje 
werd veranderd van Altena & Altena of Altena 
Aardewerk in Altena & Krooyenga. Als mede-
eigenaar neemt Walter Altena het financieel-
zakelijke voor zijn rekening en hij doet de boek-
houding. In het begin zijn er verschillende 
thuismedewerkers in dienst. Er wordt een pandje 
gehuurd op de Zeedijk waar het bedrijf vorm 
begint te krijgen. Omdat het bedrijf meer ruimte 
nodig had, werd in januari 1970 een voormalige 
manifacturenwinkel in de Bleekstraat gekocht. 
In de zeventiger jaren is het bedrijf op haar 
maximale grootte, het kent 16 personeelsleden. 
Daarna begint het Makkumer aardewerk uit de 
mode te raken, en neemt de omvang van het 
bedrijf af. Uiteindelijk zal Walter Altena zich in 
1993 uit het aardewerkfabriek terug trekken.

In 1997 wordt ook de winkel verkocht en verhuizen 
Walter en Kitty naar het Vallaat om van hun 
oude dag te genieten. Walter kreeg steeds meer 
last van zijn longziekte. Waaraan hij uiteindelijk 
is overleden.

Mag de Makkumer Belboei ook in 2011 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 enkele weken, 
woensdag 19 oktober aanstaande, bij de krant 
gevoegd worden. Doormiddel van dit bericht 
willen wij u hierover alvast 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 in Allingawier, Arum, Cornwerd, 
Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Idsegahuizen, 
Kornwerderzand, Makkum, Parrega, Piaam, 
Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich. 

Er liggen tevens exemplaren bij de Gemeente-
loketten van onze nieuwe Gemeente Súdwest 
Fryslân en er zijn diverse postabonnees in den 
lande, die de krant toegezonden krijgen. Ook is er 
nog de website: www.makkumerbelboei.nl waar-
op de krant te lezen is. Mede door uw gift kan de 
Makkumer Belboei al 27 jaar bestaan en we 
hopen dat dit nog vele jaren mag voortduren. Elk 
jaar reageert u spontaan op deze actie en ook dit 
jaar hopen wij weer op uw bijdrage te mogen 
rekenen. 

Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij 
Corrie Koornstra, Botterstraat 40, 8754 AD Makkum, 
tel. 0515 231778.
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Vruchtbare werksessie ‘Makkum als toegangspoort’    door Jetze Genee

‘Werksessies met betrokken Makkum’ was de 
subtitel van de presentatie die afgelopen dinsdag-
avond in de Prins te Makkum werd verzorgd. De 
werkgroep Masterplan Makkum bestaande uit 
Provincie Fryslân, het Fries Merenprojectteam 
en de gemeente Súdwest-Fryslân kon vanavond 
inderdaad rekenen op betrokken Makkum. Ruim 
90 personen waren aanwezig om mee te denken 
over de toekomst van ons dorp.

Masterplan Makkum is een gezamenlijk initiatief 
dat moet zorgen voor een optimalisatie van het 
dorp Makkum en de doorgang van toeristen naar 
de rest van de provincie. Hiervoor is een budget 
van twee miljoen euro beschikbaar. Judith Porsius 
van de provincie legt uit: “Makkum is één van 
de zeven toegangspoorten om Fryslân binnen te 
komen. Het Fries Merenproject werkt aan meer 
toeristen en aan meer omzet door het toerisme in 
Fryslân. Hierin zien wij voor Makkum als toe-
gangspoort over het water een belangrijke rol 
weg gelegd”. 

Door de financiële middelen te garanderen is 
ook de gemeente Súdwest-Fryslân gestimuleerd 
om samen te zorgen voor een solide en praktisch 
plan. De werkgroep kiest heel bewust voor de 
inmenging van de bewoners in de planvorming. 
“Dit plan is meer dan werkgelegenheid alleen en 
meer dan toerisme alleen’. ‘Wij willen niet alleen 
de burgers bij dit project betrekken, maar ook de 
ideeën uit de bevolking integreren in de plannen’. 
‘Dat is niet alleen goed, maar ook heel erg leuk om 
te doen!” aldus een enthousiaste wethouder Offinga. 

Om de initiatieven uit de aanwezigen te stroom-
lijnen werden 10 werkgroepen samengesteld en 
kreeg iedere tafel een tekening om de acties op 
aan te geven. In het voortraject zijn de sterke en 
zwakke punten van Makkum benoemd. Hieruit 
ontstaan de onderstaande sfeerbeelden waar de 
aanwezigen over kunnen filosoferen en discus-
siëren: schilderachtig (dorpskern), vakantiegevoel 
(toerisme)en industrieel. Een tweede serie betrof 
vrijbuiten (Middenwaard), rust en ruimte (buiten-

gebied) en ongerept (Makkumerwaard).

Na een rondgang langs diverse tafels valt op dat 
de aanwezigen een gezonde mix van belangen 
probeert te behartigen. Per tafel blijkt het ook 
niet zo gemakkelijk om samen tot een geschikt 
idee te komen. Waar een deel het eens is over een 
nieuw parkeerterrein, blijkt een ander de directe 
buurman te worden van dit parkeerterrein. 
Ruimtelijk ordenen en het iedereen naar de zin 
maken is nog niet zo gemakkelijk! “Dit is precies 
waar wij als gemeente dagelijks mee te maken 
krijgen. Daarom zijn dit soort werksessies zo 
goed om te houden” aldus wethouder Offinga, die 
ondanks afspraken met zijn vrouw tot het einde 
aanwezig bleef. 

Uit de werksessies volgt een prioritering van de 
genoteerde acties. Een voorlopige selectie leert dat 
een autoluw centrum, een wandelpad buitendijks 
richting Workum en een betere vaarverbinding 
door Dijksvaart en Zijlroede het meest genoemd 
zijn. Ingenieursbureau Arcadis gaat samen met 
de werkgroep de resultaten uitwerken en komt 
eind oktober terug in Makkum om een tweede 
inspraakronde met betrokken Makkum te orga-
niseren. De gemeente en Het Friese Merenproject 
willen in december de plannen uitwerken tot een 
concreet uitvoeringsplan. 

Judith Porsius: ‘Tijdens de tweede inspraakavond 
kunnen we aangeven waar we mee door willen 
gaan richting een uitvoeringsprogramma en waar 
we niet mee willen doorgaan’. “Door dit toe te 
lichten verwachten wij meer begrip voor de af-
weging onder de aanwezigen te krijgen.” Overigens 
worden alle ideeën bewaard en doorgegeven aan 
de partijen waar deze het beste thuis horen. 
Plaatselijk belang, de ondernemersvereniging, 
Vereniging van bedrijven, de vogelwacht en de 
sportverenigingen kunnen alvast de ideeënbus 
open houden! Zo is de uitkomst van deze avond 
in alle gevallen nuttig en zien wij uit naar de 2e 
ronde eind oktober in Makkum.

Cheque van 250 euro van Eiwerpen voor Fûgelwacht Makkum
Makkum - Het Open Nederlands Kampioenschap 
Eiwerpen heeft, dank zij de gulle medewerking 
van een serie sponsors, een positief resultaat op-
geleverd. Daardoor kon één van de doelstellingen 
van het evenement – een gift aan een goed doel – 
worden gerealiseerd. De voorzitter van de Stichting 
Open NK Eiwerpen, Frans van  Egmond, over-
handigde onlangs een cheque van € 250 aan 
bestuurslid van de Fûgelwacht Makkum, Anne 
Oostenveld. De laatste toonde zich bijzonder 
verguld met de geste. “Het geld zal worden 
gebruikt voor de financiering van een reeks van 
activiteiten in het kader van het 50-jarig bestaan 
van de Fûgelwacht in het voorjaar van 2012,” 
aldus Oostenveld. Met een leeftijd van een halve 
eeuw is de natuurvereniging zeker niet de oudste 
in haar soort. De Bond van Friese Wachten dateert 
al van 1948 en in de jaren daarna zijn veel lokale 
verenigingen lid geworden van deze overkoepel-
ende organisatie. Makkum wilde in die tijd 
vooral zelfstandig blijven en besloot pas later toe 
te treden. Momenteel zijn 117 vogelwachten lid 
van de Friese Bond.

De daadwerkelijke organisatie van het NK Ei- 
werpen was in handen van de Vereniging Us Stek. 
Het evenement trok meer dan duizend mensen 
naar Makkum, reden genoeg om er een jaarlijks 
festijn van te maken. Voor 2012 is reeds de datum 
van 7 juli vastgelegd. Dan zal worden getracht 
een zo groot mogelijk bedrage bijeen te brengen 
voor Sailability, een organisatie die zich ten doel 
stelt watersport voor fysiek gehandicapten 
mogelijk te maken. Eiwerpen is een snel groei-
ende sport aan het worden, niet in de laatste 
plaats vanwege de successen van lokale helden. 
Een paar weken voor het Open NK werden 
Andries Smink en Willem Rienstra in Swaton 
[Engeland] wereldkampioen en eind oktober 
zullen zij proberen die lijn van overwinningen 
voort te zetten tijdens het Open Ierse 
Kampioenschap.

De Fûgelwacht Makkum organiseert op 21 oktober 
2012 in samenwerking met de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen, departement Makkum, 
een educatieve dag voor kinderen.

Makkum flagget 
foar de Fryske taal
Sechtich jier ferlyn op 16 novimber wie it Kneppel-
freed. We ha der al earder oer skreaun yn de Belboei. 
Makkum docht mei oan it flagjen foar de Fryske 
taal, ien fan de projekten dy’t úttocht binne troch 
de Ried fan Fryske Beweging. De opjeftes rûgelje 
aardich troch mar der kinne noch wol in oantal 
by. It soe moai wêze as der fanôf  24 oktober o/m 
16 novimber yn alle Makkumer (winkel)strjitten 
in oantal flaggen wapperje mei de tekst “Tusken 
dyk en peallen” fan Wibren Altena. Der binne gjin 
kosten oan ferbûn en de flagge mei as oantinken 
hâlden wurde.

Skilje of mail eefkes nei:
sjirkwijbenga@solcon.nl - til. 0515-232623

Fitness Makkum een Succes!
Beach Resort Lifestyle kan terugkijken op een 
geslaagde open dag voor de fitness en fysio-
therapie. Zaterdag 10 september kwamen velen 
een kijkje nemen in het moderne sportcentrum 
dat gelegen is op het Beach Resort Bungalowpark. 
Veel belangstelling ging uit naar de introductie 
van spinning. Dit leidde er toe dat het aanbod van 
de lessen direct moest worden uitgebreid naar 2 
fietsuren op maandag- en donderdagavond. Inmid-
dels hebben ook de eerste klanten plaats kunnen 
nemen in het magnesiumbad. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat magnesium een heil-
zame werking heeft op onder andere aandoeningen 
als fybromyalgie en reuma. Ook problemen waar-
bij vermoeidheid een rol speelt reageren goed op 
magnesium. Heeft u de open dag gemist? U kan 
vrijblijvend binnenlopen voor informatie of eens 
een proefles volgen. Bellen kan natuurlijk ook 
op nummer 0515-231551. Beach Resort Lifestyle 
heeft een gevarieerd aanbod: fitness, fysiotherapie, 
magesiumbad, spinning, lifestyle programma 
gericht op gezond eten en trainen.

CVA-Café 
op dinsdag 4 oktober 2011
Op dinsdag 4 oktober as. wordt het CVA-café 
gehouden, van 15.00 tot 16.30 uur in Zorg-
boulevard Sneek, op het terrein van het Antonius 
Ziekenhuis. Het CVA-café is een ontmoetings-
plek voor mensen die getroffen zijn door een 
beroerte (CVA), hun partner, familie en vrienden. 
Tijdens deze informele bijeenkomst kunnen 
mensen elkaar ontmoeten en praten over de situatie 
waarin ze terecht zijn gekomen na het doormaken 
van een beroerte.

Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is 
gratis. Het CVA-café wordt elke eerste dinsdag 
van de maand gehouden. Het CVA café is een 
initiatief van het Antonius Ziekenhuis en de 
patiënten vereniging Samen Verder.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Ook dit jaar weer, 
haal ik voor u de wespennesten neer!!

We s p e n at o r
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL  SNEEK
06-283 19 267

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel 

kleine als grote groepen

Geopend op: woensdag, 
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur 
zaterdag & zondag vanaf 11 uur

(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

In Het ZonneHuis bruist het van de activiteiten dit najaar
Deze zomer is het ZonneHuis versterkt met de 
komst van Els Van den Nouwenland en Guy 
Cotemans. Naast de praktijk van massage en 
rebalancing® van Kees Wagenaar en de praktijk 
voor zielswerk en energie van Annemarie Kok, 
start Els in Het ZonneHuis met haar praktijk 
voor psychotherapie en massage en zet Guy het 
project Eetbare Tuinen op de kaart.  Dit najaar 
starten er 3 jaartrainingen die we graag bij een 
ieder onder de aandacht willen brengen. Daarnaast 
worden er nog diverse dagworkshops gegeven en 
kun je in Het ZonneHuis terecht voor individuele 
trajecten. 

De Jaartrainingen: Nieuw: Jaartraject 
Permacultuur/Eetbare Tuinen: 
In dit jaartraject kun je op een praktische manier 
leren hoe je een eetbare tuin ontwerpt, opstart en 
bijhoudt. De praktijk wordt ondersteund met een 
theoretisch gedeelte. Je doorloopt gedurende dit 
jaar alle seizoenen in de tuin en de daarbij beho-
rende werkzaamheden en aandachtspunten die 
erbij horen. Ervaar het. Na deze jaartraining kun 
je perfect thuis aan de slag om een eetbare oase te 
creëren en landschappen te ontwerpen. Guy Cote-
mans begeleidt de weekenden. Het jaartraject 
wordt afgesloten met een weekend over bewaar-
technieken, door Els en Annemarie. Het eerste 
weekend is op 8 en 9 oktober. De weekenden 
zijn ook los te volgen. 

Nieuw: Jaartraining Zweethutceremonie
Deze training heeft als middelpunt de zweethut en 
gaat over het ontdekken van je kracht en je (zelf)
vertrouwen. Heel belangrijke aspecten binnen 
een zweethutceremonie zijn het werken met het 
vuur en het water. In de weekenden is hiervoor 
dan ook veel aandacht. Daarnaast worden er aller-
lei andere activiteiten georganiseerd die horen 
bij een zweethutceremonie. Er is gekozen voor 
een traject van 9 maanden omdat de zweethut 
symbool staat voor de baarmoeder. Als je uit de 
hut komt, kun je dat ervaren als opnieuw geboren 
worden. De begeleiding van deze jaartraining is 

in handen van Koos Hemstra, Ishi Crosbi en 
Annemien de Winter. Op 8 oktober wordt er een 
introductiezweethut georganiseerd. De jaartraining 
start in het weekend van 11-13 november.

Verdiepende Massageweekenden: 
Contact maken met je hart in je handen
In oktober is de nieuwe start van de ervarings-
gerichte training, waarin massage, meditatie, adem, 
lichaamswerk, ontspannen bewegen en dans 
centraal staan. In deze training leer je contact te 
maken vanuit de Rebalancing®visie. Rebalancing 
is een ontdekkingsreis in hoe je vrijer en zelf-
bewuster in het leven kunt staan. Het is gericht 
op ontspanning en ruimte, waarbij massage een 
middel is. Aanraking, massage, kan je helpen weer 
contact te maken met je lichaam en je leren er 
naar te luisteren. De begeleiding is in handen 
van Kees Wagenaar en Fer Groot. Het eerste 
weekend is van 28 tot 30 oktober. 

Nieuw: Individuele trajecten
Er even tussenuit….en meer!
Heb je zin er eventjes op uit te gaan, heb je 
behoefte aan tijd voor jezelf, en wil je net dat 
beetje meer via een stukje begeleiding, massage, 
sauna…..of helemaal op maat ingevuld voor jou? 
Dan kan een paar dagen verblijf in Het Zonne-
Huis iets voor jou zijn. Dit kan een weekend zijn 
of enkele dagen door de week. Samen met de 
begeleiders van Het ZonneHuis stel je een pro-
gramma op maat samen. Je kunt gebruik maken 
van de verschillende mogelijkheden die Het 
ZonneHuis biedt, zoals massage, rebalancing, 
psychotherapie, in de tuin werken of een energie-
sessie. Tussen de geplande activiteiten is er vol-
doende ruimte om vakantie te vieren en te genie-
ten van de mooie omgeving, wandelen, fietsen, 
kanovaren…

Ben je nieuwsgierig geworden, kijk dan eens op 
de website van Het ZonneHuis. www.hetzonne-
huis.nl of mail naar hetzonnehuis@zonnet.nl. 
Telfoon: 0515-233567

Op zondag 2 oktober tussen 15.00 tot 17.00 uur 
vindt er weer een klankconcert plaats in Centrum 
Wilgenhoeve te Exmorra. 

Even helemaal niets moeten, lekker op een matje 
liggen en je laten verwennen door allerlei klanken. 
Toon en geluid zorgen als het ware voor een 
klankmassage van lichaam en geest. Zij kunnen 
je zelfgenezend vermogen stimuleren en voor een 
diepe, weldadige ontspanning zorgen. Een bij-
zondere ervaring! Over de hele wereld, in alle 
culturen, gebruiken mensen klanktrillingen om de 
energie van het lichaam in harmonie te brengen. 

De Tibetanen gebruiken van oudsher klankschalen 
en gongs. De Sjamanen van Amerika gebruiken 
ratels, trommels en fluiten. Wij maken bij onze 
klankconcerten gebruik van klankschalen, gongs, 
trommels, ratels, belletjes, zang, fluiten en een groot 
aantal instrumenten met verrassende geluiden. 
En soms ook een didgeridoo. 

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl 
(i.v.m. de beperkte ruimte graag tevoren opgeven)

Klankconcert in Centrum Wilgenhoeve

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Na de zomervakantie is Charlotte Draaijers in 
Makkum gestart met het geven van kinderyoga.
Sinds 2000 woont Charlotte met haar gezin op 
Slotmakersstraat 23. Vorig jaar werd het charter-
zeilschip Rival van Charlotte en haar man Kees 
verkocht. Kees ging aan het werk op hun nieuwe 
garnalenkotter en voor Charlotte was het ook tijd 
voor iets nieuws. Door haar eigen positieve 
ervaringen met yoga kwam ze op het idee om de 
opleiding voor kinderyoga-docente te gaan volgen. 
Vorig jaar dook ze met haar neus in de studie-
boeken en reisde ze enkele weekenden af naar 
Almere om daar lessen te volgen. 

En met succes, ze slaagde en mag zich nu kinder-
yoga-docente noemen. Daarna is ze met veel 
enthousiasme verdergegaan: er is een mooie folder 
en site gemaakt (met tweelingdochters Isabel en 
Rosalie als echte yoga-fotomodellen) en voor de 
zomervakantie werden al enkele proeflessen 

gegeven. In hun woning  werd bovendien een 
ruimte gerealiseerd om de lessen te geven. Deze 
kreeg de naam De Vlindertuin

Kinderyoga wordt in verhaalvorm aangeboden. 
Na een warming-up volgen naast yoga-oefeningen 
tevens adem- en concentratie-oefeningen. Maar ook 
spel, zang, dans of het maken van een tekening 
over het thema komen aan de orde. Er wordt 
afgesloten met een kringgesprek. Kinderyoga is 
goed voor houding en motoriek, maar ook voor  
zelfvertrouwen en creativiteit. De lessen die 
Charlotte geeft zijn bedoeld voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar, er zitten maximaal 6 kinderen in een 
groep. 

Informatie over de lessen is te vinden op  de site 
van De Vlindertuin: www.kinderyogamakkum.nl. 
Het motto van Charlotte is: Kinderyoga is leuk, 
speels en beweeglijk!

Kinderyoga in Makkum

Tsjakko’s visbakkerij

Per 2 oktober stoppen 
wij met onze viskraam.
We willen alle klanten 
enorm bedanken voor 
de afgelopen jaren.

De viskraam wordt 
overgenomen door 

Dirk & Marjan

Workshops Thuishotel
Informatiebijeenkomsten Borstvoeding
Op woensdagavond 5 oktober as. starten de 
informatiebijeenkomsten Borstvoeding in Sneek. 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zwangere 
vrouwen en hun partners. Straks, als het kindje 
geboren is, is het even wennen met de baby. Het 
geven van borstvoeding hoort hier ook bij. Jezelf 
voorbereiden op het geven van borstvoeding geeft 
veel ondersteuning en zelfvertrouwen als het een-
maal zover is. De volgende onderwerpen komen 
aan de orde: diverse manieren om de baby aan te 
leggen, hoe vaak per dag leg je aan, wat zijn voor- 
en nadelen van het geven van borstvoeding, het 
belang van rust en ontspanning, lichamelijk con-
tact met de baby, stuwing, borstvoeding kolven, 
bewaren van borstvoeding en teruggaan naar de 
werkkring. Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u bellen met Thuishotel: 0515-461234, of 
mailen: info@thuishotel.nl  of neem een kijkje 
op onze website: www.thuishotel.nl

Workshop Osteoporose in Sneek
Thuishotel organiseert samen met Liv Voeding- 
& leefstijladvies op 24 oktober as. in Sneek een 
workshop over Osteoporose. Tijdens deze work-
shop geeft een diëtiste informatie over alles wat 
te maken heeft met botontkalking oftewel osteo-
porose. Tevens geeft zij tal van tips waarmee men 
de gezondheid kan bevorderen. Botontkalking is 
een verzwakking van de botten. Men kan het proces 
remmen door zelf een aantal maatregelen te tref-
fen, zoals het slikken van calcium en vitamine D, 
gezonde voeding, buiten bewegen door te fietsen, 
te wandelen of te zwemmen. Hierdoor verbetert 
de conditie van de botten. Niemand ontkomt aan 
osteoporose; het is een normaal verschijnsel bij het 
ouder worden. Vrouwen zijn extra kwetsbaar in 
de overgang door veranderingen in de hormoon-
huishouding. Botontkalking treft ook mannen maar 
dan op een latere leeftijd.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen 
met Thuishotel 0515-461234, of mailen naar 
info@thuishotel.nl.

Workshop Gezond en fit ouder worden
Thuishotel organiseert op donderdagavond 27 okto-
ber as. in Bolsward een workshop over gezond 
en fit ouder worden. Tijdens deze workshop geeft 
een diëtiste van Liv Voeding- & leefstijladvies 
informatie over gezonde voeding tijdens het ouder 
worden. Onderwerpen zijn onder andere bewust 
omgaan met gezondheid en welzijn, gevarieerde 
en gezonde voeding, conditieverbetering en 
bewegen. Daarnaast is er ruimte voor vragen. De 
diëtiste zal tijdens deze workshop tal van tips 
geven waarmee de gezondheid bevorderd kan 
worden. Tijdens het ouder worden verandert er 
veel in het lichaam. Daardoor kunnen klachten 
ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een slechte 
stoelgang (obstipatie) of suikerziekte. Men kan 
daar dan zelf veel aan doen. Juist op oudere leef-
tijd heeft gezond eten en een gezonde leefstijl 
(niet roken en voldoende beweging) een positief 
effect op gezondheid. 

Voor meer informatie en aanmelding kan men 
bellen met Thuishotel 0515-461234, of mailen 
naar info@thuishotel.nl. 
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VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit  2007  €  13850,- 

VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise  2007  €  13450,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  11950,-

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm  2008  €  11445,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  10445,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €  10445,- 

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €   9945,-

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   9445,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm   2008  €   8945,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   8900,-

Citroen Picasso 1.6-16v,a/c-ecc,cruise  2006  €   8650,-

Hyundai I10,5drs,airco,stuurbekr,18dkm  2009  €   6450,- 

Fiat Panda Ed.Cool, 5drs,airco,56dkm    2008  €   5850,-

Ford C Max 1.6TDCi 80kw,zwart,airco     2004  €   4995,-

Opel Corsa 1.4i Njoy,3drs,zwart,117dkm  2003  €   4350,-

Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,r-cd  2002  €  3850,-

Ford Focus 1.6-16v
5drs, Trend uitv, 
donkergrijsmetallic, airco, 
cruisecontr., Radio-cd+bleutooth
78 dkm  bj 2008

 11950,-
uniGar Horjus

Airco onderhoud en reparatie
 In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum

0515-231318

Nieuw in Bolsward 
Mindfulness
In oktober start in Bolsward een 8 weekse Mind-
fulness training. Deze Mindfulness Based Stress 
Reduction training, wordt in Nederland ook wel 
MBSR of aandachttraining genoemd en is erg 
populair. Door meditatie en bewegings-oefeningen 
leert u op een nieuwe manier met stress en lastige 
gevoelens omgaan. De training is zo’n 30 jaar 
geleden ontwikkeld door een Amerikaanse arts 
en onderzoeker dr. Jon Kabat-Zinn. Hij werkte 
in een pijnkliniek en ontwierp de aandachttrai-
ning in eerste instantie om patiënten waarbij 
medicatie niet hielp, iets te kunnen bieden. In 
sommige gevallen verdween de pijn, vaak ver-
minderde de pijn en doorgaans melden ook 
degenen bij wie de pijn aanwezig bleef dat de 
kwaliteit van leven sterk verbeterd is door het 
volgen van de training en het doen van de oefen-
ingen. Inmiddels is er veel veranderd, de training 
is vrijwel hetzelfde gebleven en er is een variant 
ontwikkeld, de MBCT.

Mindfulness is gebaseerd op oude oosterse 
meditatie en yoga technieken, de combinatie met 
westerse psychologie en een nuchtere aanpak 
maakt het goed toepasbaar op vele situaties op 
het werk en in het privéleven. Mindfulness werd 
in ons land zo succesvol doordat uit nieuw wete-
schappelijk onderzoek is gebleken dat mensen 
die last hebben van terugkerende depressies 
vaak baat hebben bij het volgen van Mind-
fulnesstraining. U hoeft natuurlijk geen stress-
klachten te hebben om mindfulness te ervaren. 
Mindfulness geeft meer plezier, harmonie, ver-
trouwen en verdieping in het dagelijks leven. De 
nadruk ligt bij Mind-fulness op het telkens 
opnieuw gewaarworden van wat er zich hier en 
nu aan u voordoet. Het gaat onder andere over 
nuchter en zonder oordeel opmerken wat er 
gaande is. Door deze ‘opmerken-zonder-oor-
deel’ techniek toe te passen voelt u zich vrijer en 
ontwikkelt u uw eigen inzicht. Iedereen die wil 
leren zich te concentreren, te ontspannen, stress 
te hanteren of aan persoonlijke groei wil werken 
of gewoon nieuwsgierig is, is van harte welkom. 
De trainingen worden gegeven in Yoga praktijk 
Bolsward in het gezondheidscentrum aan de 
Jelmerstraat 4 te Bolsward en wordt gegeven 
door Linda Kaastra, gecertificeerd mindfulness-
trainer MBSR/MBCT.

Voor informatie en opgave kunt u bellen of mailen;
Tel: 0515-231275
lindakaastra-mindfulness@live.nl
zie ook www.mindfulnessfriesland.nl
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Nieuw redactieteam Makkumer Belboei

De ondernemingsvereniging Makkum presenteert 
een nieuw redactieteam voor de Makkumer Belboei. 
De 4 nieuwe redactieleden Judith van Lavieren, 
Doutzen Ouderkerken, Jetze Genee en Sjirk 
Wijbenga zullen zich voornamelijk bezighouden 
met het Makkumer nieuws. Vanwege de inwerk-
periode zal vooralsnog één keer in de 4 weken 
redactievergadering plaatsvinden. De coördinator 
is Ab van der Meer. Hij is de tevens de vervanger 
van Theo Adema die vanwege drukke werkzaam-

heden gestopt is met de advertentie afdeling. 

Voor het aanleveren van kopie kunt u gebruik 
maken van het email-adres: belboei@makkum.nl. 
Uiteraard kunt u het redactieteam ook persoonlijk 
benaderen voor nieuws en wetenswaardigheden. 
We wensen het team veel succes met de redactio-
nele werkzaamheden.

OVM

v.l.n.r.: Sjirk Wijbenga, Jetze Genee, Doutzen Ouderkerken en Judith van Lavieren.

Zaterdag a.s.: Starters-info en open huizen route
Aanstaande zaterdag houdt Kingma & Walinga 
makelaars op hun kantoor in Makkum een 
Starters-info ochtend in combinatie met een 
open huizen route. “Voor starters is het nu erg 
interessant om een woning te gaan kopen”, zegt 
Arnold Walinga, als register makelaar-taxateur 
verbonden aan het NVM-makelaarskantoor 
Kingma & Walinga.

“De rente is nog steeds laag, er is sprake van een 
kopersmarkt, de overdrachtsbelasting is tijdelijk 
verlaagd naar 2% én de gemeente Súdwest-Fryslan 
geeft via een Starterslening de beginnende woning-
kopers ook nog een steuntje in de rug. Mooier 
kan het voor een starter bijna niet worden” aldus 
de NVM-makelaar.

Voor de mensen die overwegen een woning te 
gaan kopen en misschien ook wel willen gaan 
samenwonen, is op zaterdagmorgen een starters-
info georganiseerd. Op het kantoor van Kingma 
& Walinga makelaars aan de Voorstraat te Makkum 
is zaterdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.30 uur 
ondermeer een notaris, een assurantie-adviseur 
en een NVM-makelaar aanwezig.

De notaris kan van alles uitleggen over bijvoor-
beeld het al dan niet samen kopen van een woning, 
over samenlevingscontracten, testamenten, finan-
cieringsvormen vanuit bijvoorbeeld familie, etc. 
De assurantie-adviseur kan het nodige uitleggen 
over hypotheken en verzekeringen, maar ook over 
de gemeentelijke Starterslening. Uiteraard is NVM-

makelaar Arnold Walinga zelf ook op kantoor om 
u van alles te vertellen over het kopen van een 
woning. Het kantoor is deze dag namelijk van 
10.30 uur tot 15.30 uur geopend.

Om vervolgens de mensen de gelegenheid te geven 
om een indruk te krijgen van diverse (starters) 
woningen, werken ook een aantal eigenaren hier- 
aan mee. Zo worden deze zaterdag diverse wonin-
gen door de eigenaren van 11.00 tot 15.00 uur 
opengesteld. 

In de prijsklasse tot € 100.000,- k.k. doet Laag 
Bolwerk 45n te Bolsward mee. In de prijsklasse 
tot € 150.000,- k.k. zijn dat De Schans 2 en 
Slotmakersstraat 4 (beide in Makkum). In de 
prijsklasse tot € 225.000,- betreft het de woningen 
Yde B. Yntemastrjitte 20 in Hemelum, Berken-
laan 42 in Sneek en in Makkum De Finne 9, 
Slotmakersstraat 9 en Turfmarkt 71. Verder zijn 
Buren 4 te Makkum (€ 299.000,- k.k.), De Dôle 9 
in Witmarsum (€ 348.000,- k.k.o.v.) en de recreatie-
woning De Dijk 15 in Makkum geopend. U bent 
dus namens de eigenaren/verkopers van harte 
uitgenodigd om de woning te komen bekijken.

Zijn er op voorhand nog vragen, dan kunt u altijd 
contact opnemen met Kingma & Walinga make-
laars in Makkum, telefoon 0515 – 233 664. Ook 
is op www.kingmawalinga.nl de nodige infor-
matie terug te vinden. Anders hopen zij jullie a.s. 
zaterdag op kantoor te kunnen begroeten.
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TE KOOP
 

OPEL COMBO (DIESEL) 
BJ. 1998 + TREKHAAK
NIEUWE A.P.K. TOT AUG 2011
PRIJS  N.O.T.K 
TELF. 06-46489704

Burendagthema: De koppen bijelkaar

Afgelopen zaterdag staken de bewoners op de 
Voorn en de Zalm de koppen bij elkaar om Buren-
dag te vieren. Sinds 2006 wordt op de 4e zaterdag 
in september Nationale Burendag gevierd, een 
initiatief van koffiebrander Douwe Egberts en 
sinds 2008 mede georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Uit een onderzoek was gebleken dat een 
overgrote meederheid (77%) van de Nederlandse 
bevolking meer contact wil met zijn buren, maar 
daar door dagelijkse drukte niet aan toe komt. 
Eén dag leuke activiteiten met de buren doen met 
dit jaar als thema: De koppen bij elkaar. Daar 
willen ze op de Voorn en de Zalm wel een dagje 

voor thuis blijven. ’s Morgens 10.00 uur stond 
de koffie klaar. Een skelterrace voor de jeugd en 
een stormbaan voor jong en oud waren onderdelen 
van de spelletjes. Angela Ruivenkamp: “We ha in 
berop dien op het Oranjefûns en koenen dertroch 
de stoarmbaan en it loftkessen (piratenskip) hiere. 
Douwe Eiberts sponsort in feestpakket mei kofje, 
slingers, bekertsjes ensfh. We ha fansels in prachtich 
plakje by de molkfeart en it we koenen it fansels 
net better treffe mei it waar”. Voor het avondeten 
had iedereen een recept bereid: Salade, ragout, 
groentemix, aardappelsschotel en niet te vergeten 
de “tonkjes fan Bouwe”. 

Gezien in Makkum

De hoedenshow van Durkje trok vorige week veel bekijks.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Leden TV Makkum op Maaike Smith toernooi

In het weekend van 9 t/m 11 september jl. werd 
in Emmeloord het Maaike-Smith tennistoernooi 
voor jeugd t/m 17 jaar georganiseerd. Vanuit TV 
Makkum hadden zich hiervoor Iwan Tjeerdema 
en Remko Slootweg opgegeven. Beide jongens 
hadden zich voor de categorie jongensenkel t/m 
14 jaar opgegeven. Remko had zich tevens ook 
nog voor de jongensdubbel (samen met Friso v/d 
Steen) opgegeven. De enkelwedstrijden werden 
in een afvalsysteem met verliezerronde gespeeld. 
Iwan had vrijdag zijn eerste wedstrijd. Hij moest 
tegen een jongen spelen die goed tennist en ook 
behoorlijk vast is. Iwan heeft de partij verloren 
en mocht zaterdag door in der verliezerronde. 
Hier heeft hij een goede eerste set gespeeld, maar 
helaas was ook hier de tegenstander te sterk. 

Remko moest zaterdag zijn eerste enkelpartij 
spelen. Meteen een behoorlijk pittige eerste set. 
Met een winst (7-5 / 6-0) ging Remko door naar 
de volgende ronde waar hij dan tegen de eerst 

geplaatste moest spelen. Bij een stand van 5-4 voor 
Remko gaf zijn tegenstander op. Dit betekende 
wel voor Remko dat hij door mocht naar de 
finale op zondag! En hier hebben Remko en zijn 
tegenstander, Jens Deden (als tweede geplaatst), 
een echte finalepartij neergezet. Het werd een 
superspannende wedstrijd van twee uren. De winst 
ging met 7-5 / 7-5 naar Jens, maar Remko was 
erg tevreden met zijn wedstrijd en uiteraard met 
zijn tweede prijs. De dubbel werd in poule-    
verband gespeeld, hier stonden voor Remko en 
Friso drie wedstrijden geplant. Uiteindelijk mochten 
de jongens ook hier een tweede prijs in ont-
vangst nemen. 

Traditioneel worden de prijzen door Maaike 
Smith zelf uitgereikt. De Emmeloordse was ove-
rigens de eerste die een Olympische gouden 
medaille won. Dat was in 1996 in Atlanta. Ook 
heeft zij rond 10 jaar de wereldranglijst bij het 
rolstoeltennis voor vrouwen aangevoerd. 

eigen fotoeigen foto

In de week van 19 t/m 23 september vonden de 
clubkampioenschappen voor de jeugd plaats. Ook 
dit jaar was weer het uitgangspunt, dat ieder jeugd-
lid die de tennislessen volgt, ook automatisch aan 
de clubkampioenschappen deelneemt. De kam-
pioenschappen waren tevens bedoeld als afsluiting 
van het zomerseizoen. Tijdens de laatste tennis-
lessen werd vooral bij de jongere jeugd druk 
geoefend wat betreft de telling en het spelen van 
een set. In totaal tennisten 75 fanatiek om de titel 
clubkampioen. 
Miniveld: 
jongens t/m 10 jaar meisjes t/m 10 jaar 
1. Tim Westra Gwen Koornstra
2. Jasper Kanbier Hannah Postma

¾ veld:
jongens t/m 10 jaar meisjes t/m 10 jaar
1. Meinte de Witte Jildou van der Meer
2. Niels J. Wiersma Iris Bootsma
3. Emiel Dolman

Groot veld: 
jongens t/m 14 jaar meisjes t/m 14 jaar
1. Iwan Tjeerdema Marrit Nijboer

2. Mark de Witte Nynke de Zee 
3. Mart van Ginneken

Groot veld: 
jongens t/m 17 jaar meisjes t/m 17 jaar
1. Japer Nijboer Vivian van Bremen
2. Mathijs Klein Danielle Selak
3. Tjebbe Treub Anne Cornelissen

Groot veld, sterkste categorie: 
Hier speelden jongens en meisjes gemengd. Dit 
omdat Ayla Göbel en Amy van Palmhoven 
prima aan het niveau van onze sterkste jongens-
groep aansluiten. Verder speelden in deze catego-
rie Hidde de Zee, Daniel van Mourik, Michel 
Zondervan, Ian Schouten en Remko Slootweg. 
Uiteindelijk zaten Ayla, Amy, Ian en Remko bij 
de laatste vier. Naar twee pittige wedstrijden in 
de halve finale tussen Ayla en Ian Schouten en 
Amy en Remko Slootweg gingen Ian en Remko 
door naar de finale.  

Uitslag: 
1. Remko Slootweg
2. Ian Schouten

Clubkampioenschappen TV Makkum

Foto-expositie
in Antonius Ziekenhuis 
over gastvrije ontvangst
Van 19 september tot 1 december is in het Antonius 
Ziekenhuis een nieuwe foto-expositie te zien, 
met de titel  “Meer dan een eeuw ‘tot uw dienst”. 
Een expositie over de geschiedenis van de functie 
en vormgeving van balustrade, loket, toonbank, 
balie, desk en receptie van het Antonius 
Ziekenhuis Sneek. Een leuke, herkenbare en 
interessante overzichtsexpositie van de balie in 
de breedste zin van het woord. Natuurlijk zaten 
er al vanaf 1903 ijverige nonnen de inschrijvingen 
en patiëntenadministratie te verrichten, maar je 
zag hen niet (op de foto’s) want zij zaten in een 
kamertje in stilte hun werk te doen. Pas in 1934 
komt in het ziekenhuisarchief de eerste foto voor 
van twee nonnen die achter hun bureaus zitten te 
werken. Op de voorgrond is een open houten 
hekwerk te zien, zodat de nonnen benaderbaar 
waren voor het stellen van vragen en inschrijvin-
gen. Heden ten dage ziet men de balie in deze 
vorm nog terug in de rechtszaal. In de loop der 
decennia ondergaat de balie een metamorfose 
wat betreft model, omvang, speelsheid en kleur. 
Maar ook de baliefunctie maakt een enorme 
ontwikkeling door, hierin spelen de komst van 
de computer, verdere automatisering en eisen 
van overheidswegen, een grote rol. 

Foto’s nabestellen
Nieuw is dat het nu mogelijk is om expositie-
foto’s na te bestellen. Hiervoor zijn formulieren 
bij de schrijftafel en gastenboek aanwezig. U vindt 
de expositiegang in het Antonius Ziekenhuis op 
de begane grond, achter de liften in de gang naar 
het Stiltecentrum. De toegang is vrij. De expositie 
in het ziekenhuis is dagelijks geopend van 08.00 
tot 20.00 uur.

Geadopteerd 
zijn steeds unieker!
Leeuwarden - Het CBS bracht onlangs het 
nieuws naar buiten dat er steeds minder kinderen 
geadopteerd worden. Een adoptie is op zich al 
iets bijzonders, maar geadopteerd zijn wordt dus 
steeds unieker! Als geadopteerde kun je met hele 
bijzondere vragen zitten, die voor anderen vaak 
heel gewoon zijn zoals: Lijk ik op mijn (biologi-
sche) vader? of Heb ik misschien nog een zusje? 

De Fiom weet wat welke vragen je tegen kunt 
komen als je geadopteerd bent en hoe je hiermee 
om kunt gaan. De Fiom kan je ook helpen als je 
op zoek wilt naar biologische familie. Binnenkort 
gaat er een groep van start voor geadopteerden. 
Samen bekijken we ieders verhaal met bijbeho-
rende vragen. Leer van andere geadopteerden en 
maak gebruik van de mogelijkheid steun te krijgen 
in jouw bijzondere zoektocht!

Voor meer informatie en aanmelden: 
tel: 088/1264920, leeuwarden@fiom.nl 
of kijk op www.fiom.nl.
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Griepprik
Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 oktober kunt u 

tussen 16.00 en 17.00 uur langs komen voor uw influenza vaccinatie. 

Iedereen die in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepprik 

heeft een uitnodiging gehad met de post. 

Meent u toch in aanmerking te komen en heeft u geen 

uitnodiging gehad, neem dan even contact op.

FYSIOTHERAPIE en FITNESS
Openingstijden Fitness: Spinning:
Ma  08.30 – 12.00 19.00 – 20.00 
 13.30 – 21.30 20.00 – 21.00 
Di 08.30 – 12.00
 18.30 – 21.30
Wo 10.00 – 12.00 09.00 – 10.00
 13.30 – 17.00
Do 08.30 – 12.00 19.00 – 20.00
 18.30 – 21.30 20.00 – 21.00
Vrij 08.30 – 12.00   
Za 08.30 – 12.00
PRIJZEN:  
1 x per week  22,50 per maand onbeperkt  28,50 per maand

Locatie: Beach Resort Makkum
Langezand 2C, 8754 HR Makkum, 0515-231551

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 2 oktober
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Quiltcursus
Altijd al een quilt aan de wand of op de bank 
willen hebben? Kom dan naar de nieuwe quilt-
cursus voor beginners van quiltgroep de Lapke-
katten in Heeg. De quiltgroep de Lapkekatten 
bestaat een kleine 10 jaar en is op quiltgebied 
een begrip in ZW Friesland. Onder leiding van 
Klazien Hoomans maak je in 5 lessen deze winter 
een mooi werkstuk. Het thema is "Log Cabin vol 
grappen". Na de 5 lessen hebben we een slot-
middag. Hier worden alle werkstukken van de 
afgelopen winter geshowd. Tevens zijn er nog 
enkele plaatsen bij de gevorderde groep dinsdag-
avond. De lessen worden gegeven in het 
Heechhûs in Heeg. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
Geeske van Dijk tel. 0515 577261 of c.kooistra@
planet.nl.

Hulp na zwangerschapsverlies
Het verlies van een baby is een zeer ingrijpende 
ervaring. De toekomst ziet er ineens heel anders 
uit en allerlei ideeën en toekomstverwachtingen 
vallen weg. Het verlies - of het nu gaat om een 
miskraam, perinatale sterfte (sterfte rondom de 
geboorte) of na afbreking van de zwangerschap 
- kan gevoelens van schuld, verdriet en boosheid 
oproepen en kan van invloed zijn op de partner-
relatie. Partners zijn op elkaar aangewezen voor 
steun, maar omdat men het verlies verschillend 
ervaart en verwerkt kan het voorkomen dat men 
juist geen steun en/of begrip bij elkaar kan vinden. 
Daarnaast is de buitenwereld niet altijd op de 
hoogte van het gebeurde of men is niet bekend 
met de impact van zwangerschapsverlies. Vaak 
hebben mensen het gevoel dat zij de enige zijn 
die met een bepaald probleem geconfronteerd 
worden. Het delen van ervaringen met lotgenoten 
onder professionele begeleiding kan helpen de 
ervaring te verwerken zodat u en uw partner 
weer verder kunnen. Binnenkort start er bij de 
Fiom een groep voor mensen die (recentelijk of 
in het verleden) te maken hebben gehad met 
zwangerschapsverlies. Voor meer informatie, zie 
www.fiom.nl of bel: 088 / 126 49 20.
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De Waardruiters

PSV de Halsbânruters

Anna Siemensma 2e op de Friese Kampioenschappen

Uitslagen Friese Kampioenschappen:
De Friese Kampioenschappen werden dit jaar, 
wegens weersomstandigheden, op 2 data èn 2 
verschillende locaties verreden, op 12-08 pony's 
dressuur klasse L2 t/m Z2 / springen klasse L t/m 
Z en 13-08 paarden klasse L2 t/m Z2 te Gorredijk 
en 24-09 pony's dressuur B/L1 en springen B-klasse 
te Harich.
 
Vrijdag 12-08 FK Pony's Gorredijk:
In de klasse L2-A/B pony's startte Yara de Vries 
met Speedy, met een score van 63%, 191-187 
punten een 2e plaats, reserve kampioen. Bij de D/E 
pony's startte Gerbrich Bosma met Sky Dancer, 
met een score van 62%, 185-187 punten een 9e 
plaats. In de klasse M1 met 58,5% een 12e plaats 
voor Daphne de Vries met Falingasate Dewi.
 
Zaterdag 13-08 FK Paarden Gorredijk:
In de klasse M1 startte Jacob van der Heide 
Ulesta, met een mooie score van 64,67%-194-194 
punten mochten zij overrijden in de 2e ronde, met 
een score van 61,67%-184-186 punten behaalden 
zij een 7e plaats. Met Amourette startte Jacob van 
der Heide in de klasse M2, met een score van 
61%-180-186 behaalden zij een ticket voor de 
NK te Ermelo, de Hippiade!
 
Vrijdag 09-09 Paarden Hippiade Ermelo:
Hier startte het neusje van de zalm van de 
Nederlandse dressuur en Jacob van der Heide 
kwam met Amourette uit voor Friesland, met 
een score van 60,44% een 16e plaats.
 
Zaterdag 24-09 FK Pony's Harich:
Bij de dressuur startte Eline de Boer met Heidens-
hof Dion in de klasse L1, de proef werd beloond 
met een score van 184 punten. Bij het springen 
werd gestart met de E-pony's in de klasse B, hier 
startte Gerbrich Bosma met Sky Dancer, 4 straf-
punten en een stijl van 44 punten een 10e plaats. 

Bij de D-pony's uitschakeling voor Eline de Boer, 
Daphne de Vries en Hannah Kuiper, laatst genoem-
de maakte het erg spannend door op de aller-
laatste hindernis 3x een weigering te rijden. Bij 
de C-pony's startte Yara de Vries met Princess, 
een goede foutloze ronde met een stijl van 44 
punten wat de combinatie de 3e plaats opleverde! 
Yara startte ook nog met Speedy, helaas 4 straf-
punten met een stijl van 50 punten een 6e plaats.
 
Zaterdag 10 september Welsh Sportdag 
te Kootwijk:
De combinatie Eline de Boer en Heidenshof Dion 
trokken deze mooie dag helemaal naar Kootwijk 
om deel te nemen aan de leuke sportdag van het 
Welsh Stamboek. Deze dag bestond uit diverse 
onderdelen, dressuur, springen, keuring en best-
gaande rijpony, om zo kans te maken op de titel 
Allround Sportpony. Bij de dressuur startten zij in 
de klasse L1, eerste proef 191 punten en de 
tweede proef 180 punten, bij het springen in de 
klasse B 4 strafpunten met een stijl van 52 punten.
 
Zaterdag 18 september Paarden Koudum:
Op deze dag werd een kringwedstrijd georgani-
seerd voor paarden, zowel springen als dressuur.

Dressuur:
In de klasse L1 startte Hielke Gorter met Max, 
186 punten en een 3e prijs èn genoeg punten 
voor de klasse L2. In de klasse L2 een winstpunt 
voor Nico Galema met Morwen, 180 punten.
2 Prijzen maar liefst voor Marieke Lombaard met 
Uniek Nynke P, een 3e prijs met 182 punten in 
de eerste proef en een 1e prijs met ook 182 punten 
in de 2e proef.

Springen:
Bij het springen in de klasse B startte Teus Bree-
vaart met Precious Lady, eerste parcours een 4e 
prijs met een foutloze ronde met een stijl van 47 
punten. Het 2e parcours 4 strafpunten en een stijl 
van 46,5 punten.
 
Zaterdag 24 september Paarden Harich:
Hier werd de laatste outdoor wedstrijd voor paarden 
verreden, in de klasse L2 een winstpunt voor 
Hielke Gorter met Max, 191 punten en broer Klaas 
Gorter ook 1 winstpunt met 187, ook met Max. 
In de klasse M2 kwam Marieke Lombaard met 
Uniek Nynke P aan de start, met 186 punten ook 
1 winstpunt erbij.

Warga 22 september
Bobbie Ydema deed hier mee aan de L2 dressuur 
met caramba. In de 1e proef behaalde zij de 2e 
plaats met 190 punten. en in de 2e proef was de 
score 188 punten. Bobbie kan weer twee winst-
punten bijtellen.

Anna-Palowna 25 september
Yvonne Philipse ging met Banjo de afsluitdijk 
over om hier uit te komen in de klasse L1. Zowel 
in de 1e en de 2e proef won Yvonne de 1e prijs 
met 189 en 191 punten. Ook zij kan  weer 2 
winstpunten bijtellen.

Anna siemensma uit Pingjum ging zaterdag 24 
september met haar pony Irma naar de Friese 
kampioenschappen. En reed daar een nette dres-
suur proef in de klasse B met maar liefst een 
gemiddelde van 198 punten goed voor een 2e 

plaats in het klassement. 
Isa Siemensma kwam zondag met haar pony 
Sabine uit in Arum en reed daar een B dressuur 
proef en won daar de 1e prijs met 197 punten 
goed voor 2 winstpunten.

eigen fotoeigen foto

Zesde bekerwedstrijd vissen

Rene de Jong uit Menaldum met zijn grootste vis 
van 46,0 cm. 

Spannenburg - Op zaterdagmorgen 24 september 
is de zesde bekerwedstrijd gevist van HSV de 
Voorn, HSV De Deinende Dobber en HSV Ons 
Genoegen. De vislokatie was het Prinses Margriet-
kanaal bij Spannenburg. Het was zonnig nazomer-
weer met weinig wind, waardoor het een lust 
was om aan de waterkant te zitten. Er is redelijk 
gevangen, waarbij de meeste vis met de feeder-
hengel van de overkant werd gehaald. De vissers 
ondervonden daarbij veel overlast van het drukke 
vaarverkeer. De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1. F. van Duinen 7820 gram
2. I. Idzenga 5520 gram
3. K. Bakker 5470 gram
4. H. Nauta 4060 gram
5. J. de Vries 2160 gram
6. F. Temme 2090 gram
7. B. Altena 2070 gram
8. G. Goudriaan 1100 gram
9. J.R. de Boer 85 gram
10. T. Landskroon 0 gram

B-klasse:
1. R. Ras 5760 gram
2. R. de Jong 3020 gram
3. J.R. den Boer 1850 gram
4. J. Hoff 1740 gram
5. A.D. van Assen 1660 gram
6. H. Olde Olthof 1140 gram
7. W. Bakker 660 gram
8. B. Doornbos 490 gram
9. T. Wielinga 0 gram
9. J. vd Laag 0 gram
9. C. Toerse 0 gram
9. P. Topma 0 gram

De grootste vis werd gevangen door Rene de 
Jong, hij ving een brasem van 46,0 cm (zie foto). 

De volgende wedstrijd is de 7e bekerwedstrijd 
en tevens de laatste wedstrijd van het zomer-
programma. Deze wordt gevist op 15 oktober in 
het van Harinxmakanaal bij Ungabuurt, Midlum. 
U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de 
loting. Er wordt gevist van 09.00 - 13.00 uur. 
Opgave voor de Om ‘e Tour wedstrijd is ook nog 
mogelijk. Deze wedstrijd wordt gevist in de 
Jorwerder vaart op zaterdagmiddag 8 oktober. 
Geef u snel op, want er zijn maar 26 visplaatsen 
beschikbaar. Opgave kan via 058 2519531. 

eigen fotoeigen foto
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Makkum weggecounterd in Nagele
Een dag na het door de vereniging uitbrengen 
van de prachtige full color seizoensgids speelde 
Makkum zaterdag een uitwedstrijd in en tegen 
Nagele. Op ‘Sportpark v.v. Nagele’ bleek het spel 
van Makkum deze middag wat minder kleurrijk dan 
voornoemde seizoengids. In een wedstrijd waarin 
de aanvallers van Nagele het verschil maakten 
verloor Makkum met 5-2 na een 4-2 ruststand. 
Voor het eerst sinds het seizoen 2007-2008 stonden 
beide ploegen in competitieverband weer tegen-
over elkaar. Destijds won Makkum in Nagele met 
1-2 waarna het, na het winnen van de eerste periode-
titel, via de nacompetitie zou promoveren naar 
de derde klas. Nagele deed dat een jaar later door 
kampioen te worden in de vierde klas waarna het 
twee jaar uitkwam in de derde klasse D. 

Het veld van Nagele was redelijk bespeelbaar al 
bleken de witte kalklijnen van het hoofdveld van 
de polderploeg te zijn vervangen door een soort 
van greppels. Gelukkig leidden die zaterdag niet 
tot struikelpartijen. Met aanvoerder Piter Genee, 
Jelle Hiemstra en Michel Nauta weer in de selectie 
na vervelende blessures en Jelle van der Velde 
terug na een schorsing kon trainer Hylke Schrale 
weer beschikken over een redelijk complete 
selectie. Behalve de langdurig afwezige Jan 
Hiemstra ontbraken zaterdag alleen nog de basis-
spelers en neven Jesse en Lennart Adema. Van 
het kwartet teruggekeerde spelers begon alleen 
Jelle van der Velde in de basis. Onder vrijwel 
perfecte omstandigheden, een heerlijk tempera-
tuurtje gecombineerd met een licht briesje, begon 
Makkum aardig aan de wedstrijd. Dat resulteerde 
na een minuut of 10 spelen in een kansje voor 
Feike Melchers wiens schot door keeper Keur 
ternauwernood tot corner kon worden verwerkt. 
Al snel in de wedstrijd bleek dat de kracht van 
Nagele voornamelijk in de voorste linie ligt. Met 
name in de omschakeling zou de ploeg gedurende 
de volle 90 minuten continu dreigend zijn waar-
bij de snelle voorwaartsen van de thuisclub hun 
directe tegenstander veelvuldig hun hielen lieten 
zien. Vooral de snelle en technisch vaardige Henry 
Huijsmans was een plaag voor de statische ver-
dediging van Makkum. De tactiek van de thuis-
club was erop gericht Makkum te laten komen 

om via snelle counters toe te slaan. Na een kwartier 
spelen resulteerde die aanpak in de 1-0. Na een 
snelle aanval over de rechtervleugel was het Ad 
Withaar die zijn eerste van de middag aantekende. 
Daarbij werd het vlagsignaal van grensrechter 
Verbiest door scheidsrechter Van de Leur gene-
geerd. Makkum was nog maar amper van de schrik 
bekomen of het stond al 2-0 . Nu was de snelle 
aanval over de linkerkant en de intikker van 
wederom Withaar. 

Makkum ging na de nieuwe tegenslag in de   
achtervolging en na een halfuur spelen was 
Feike Melchers nu wel doeltreffend na goed 
voorbereidend werk van Daniël Kleiterp. Waar 
Makkum even dacht door te kunnen drukken 
ging laatste man Johan Boonstra vijf minuten na 
de aansluitingstreffer in de fout door eerst niet 
goed te timen om vervolgens in het strafschop-
gebied een lichte overtreding te maken. Penalty 
oordeelde Van de Leur. Het presentje werd door  
Keije de Jong van Nagele in dankbaarheid aan-
vaard en simpel achter keeper Bosma geschoten. 
Nog voor rust zouden beide ploegen nog een 
keer scoren. Eerst was het Menno Bijlsma die 
zijn gemiddelde van 1 doelpunt per wedstrijd in 
stand hield en van dichtbij de 2-3 aantekende; 
enkele minuten later was het verschil al snel 
weer 2 toen Henry Huijsmans na weer eens een 
snelle uitbraak de 4-2 binnenschoot. In de tweede 
helft probeerde Makkum het nog wel maar 
geloof en overtuiging ontbraken en de ploeg mocht 
blij zijn dat de thuisclub het net uiteindelijk 
slechts 5 maal liet bollen. Met name de laatste 10 
minuten van de wedstrijd kreeg Nagele nog een 
aantal dotten van kansen die allen, soms op kolde-
rieke wijze, om zeep werden gebracht. Makkum 
droop na wederom een wedstrijd zonder spel-
vreugde af en is na het verlies inmiddels als 
elfde geklasseerd. 

Aanstaande zaterdag ontvangt Makkum, de ploeg 
met de meeste tegentreffers, aartsrivaal Mulier 
dat in vier wedstrijden al twaalfmaal doel trof. Of 
Makkum het plezier weer weet terug te vinden is 
van 15.00 te zien op sportpark ‘De Braak’.

Afgelopen zaterdag werd te Zwartsluis de 6e van in 
totaal 8 wedstrijden voor het Nederlands Kampioen-
schap geroeid. In totaal verschenen 36 teams aan de 
start waarvan 8 damesteams. De NK nominatie gold 
alleen voor de heren waardoor er een sterk herenveld 
aanwezig was. Vanuit Makkum deden zowel de heren 
van de Twirre als het mix-team van de Zeesteeg mee. 
Voor de roeiers was het zonnige weer eigenlijk net 
een tikkeltje te mooi, de weinige wind zorgde amper 
voor verkoeling. Vandaag kwam het er, nog meer 
dan anders, op aan: het NK kon worden beslist. De 
mannen van de Grutte Bear uit Joure hadden inmid-
dels 3 wedstrijden gewonnen en konden als de Twirre 
of Hjoed ’n Makkie uit Franeker niet voor hun zou 
eindigen het kampioenschap op het Zwarte Water 
al opeisen. Voor de Zeesteeg viel er in het subklasse-
ment Heren 2 nog veel te verdienen. Bij winst werd 
er goede zaken gedaan voor promotie naar de 
Heren 1 of zelfs naar de Hoofdklasse. 

Na de start in Zwartsluis vertrokken de sloepen  één 

voor één om de twee minuten richting Genemuiden 
aldaar moest een keerboei gerond en ging het stroom-
opwaarts naar Hasselt. Ook daar werd gedraaid en 
ging het weer op naar de finish in Zwartsluis. De 
Zeesteeg leverde met een knappe tijd van 1’42”50 
een vermogen van 99 watt hetgeen uiteindelijk 
goed was voor de 11e plaats overall en een 1e in de 
Heren 2. De Twirre klokte 1’45”22 en werd met 
117 watt zowel derde overall als in de hoofdklasse. 
Hjoed ’n Makkie werd 2e met 125 watt en de 
Grutte Bear liet niets aan het toeval over en zette 
met 153 watt een recordvermogen neer. Ze werden 
daarmee verdiend Nederlands Kampioen. De strijd 
om zilver en brons gaat nog tussen Hjoed ’n Makkie 
en de Twirre waarbij de Franekers de beste papieren 
hebben.

Eerstvolgende wedstrijd voor het NK is de Grachten-
tocht in Amsterdam. De heren van roeivereniging 
Makkum komen echter volgende week in Langweer 
al in actie met hun nieuwe roeisloep de Pulp Fiction. 

Twirre derde in NK-wedstrijd
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Zaterdag 1 oktober
Makkum 1 - Mulier 1 15:00 uur
Makkum 2 - Knickerbockers The 2 12:30 uur
AVC 2 - Makkum 3 14:30 uur
Heeg 4 - Makkum 4 14:30 uur

Makkum A1 - Wolvega FC A1 15:00 uur
NOK B1G - Makkum B1 10:00 uur
LSC 1890 B3 - Makkum B2 13:45 uur
Foarut C1 - Makkum C1 9:00 uur
Makkum C2 - IJVC C2 9:00 uur
Makkum D1 - JV Bolsward D1 10:45 uur
ONS Sneek D4 - Makkum D2 9:00 uur
Heerenveense Boys D6 - Makkum D3 13:20 uur
SDS E1 - Makkum E1 9:00 uur
Heerenveense Boys E9M - Makkum E2 8:45 uur
Makkum F1 - QVC F1 9:45 uur
OudegaHJSC F1 - Makkum F2 9:00 uur
Makkum F3 - Balk F4 9:00 uur
Makkum DA1 - Franeker SC DA2 12:00 uur
Makkum MC1 - Tzum MC1 10:30 uur

Zaterdag 24 september
Nagele 1 - Makkum 1 5-2
Blauw Wit '34 2 - Makkum 2 4-2
Makkum 4 - Hielpen 2 0-2

Makkum A1 - Steenwijk A1 5-1
Makkum B1 - SDS B1 9-1
Makkum B2 - Dronrijp B2 0-7
Oosterlittens C1 - Makkum C1 1-3
Heeg C2 - Makkum C2 0-6
Makkum D1 - Workum D1 5-3
Makkum D2 - JV Bolsward D4 8-0
Makkum D3 - Tzum D1 0-21
Makkum E1 - CVVO E2G 6-1
Makkum E2 - QVC E3 0-14
Makkum E3 - LSC 1890 E12 3-2
Heeg F3 - Makkum F3 13-1
Tzummarum MC1 - Makkum MC1 1-5

Voetbalprogramma

Voetbaluitslagen

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 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Colofon

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

vw golf 1.6 benzine
bouwjaar 1999, kilometerstand 163.858

kleur groen, opties: st-bekrachtiging, l.m velgen, 
centraal deurvergrendeling, radio cd speler

Prijs € 2950,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.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



pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 28 september 2011

Heel weinig gebruikte tennisschoenen van Nike 
maat 39 (ze vallen klein) € 7,50 Tel. 0515-232827
 
Ronde eikenhouten eettafel, diameter 1.05, met 
mooie bolpoot € 50.-; Oude salontafel € 25.-; 
Boodschappentas op wieltjes hengsel in hoogte 
verstelbaar € 15.- Tel. 0517-641868
  
T.e.a.b. tweezitsbank, stof, zandkleur. Tel. 231820

Philips zonnehemel prijs € 150.- Tel. 575520
 
Mooi beukenhouten ledikantje (70x140) met matras 
en hoog/laag hekje en bijpassende commode. 
Commode heeft 5 laden: 1 grote, 3 kleinere en 1 
apothekerskastje. € 250.- Tel. 0515-233724

Onze kat nog steeds vermist! (poes gesteriliseerd). 
Foto's op marktplaats.nl pagina 1. Ze is een 
3-kleur (schildpadkleur met wit) Oftewel: zwart, 
geméleerd met rood. Rode neus/snoet, bruine 
bles, wit snorretje, zwarte wangen, witte bef, wit 
tussen voorpoten, witte teentjes voor, laarsjes 
achter.Heb je haar gezien/gevangen? Neem aub 
contact met ons op 06-30095365.
  

Een jong poesje is aan komen lopen. Het is een 
lapjes poes met een rood vlooienbandje om, ik 
denk dat ie een maand of 4-5 oud is. Wij wonen 
in Allingawier en ik heb zo'n beetje iedereen al 
benadert met de vraag of ze een poesje kwijt 
zijn, maar hier mist niemand 'm. Tel. 06-27297568
 

Tussen Exmorra en Bolsward een herenfiets met 
ligstuur met op stang stickers geplakt “blij dat ik 
motor rij”. Info: 06-15121933

Schilder bied zich aan. Voor info bel: 06-85408968 

Pas afgestudeerd nagelstyliste te Arum zoekt 
modellen snelheid en perfectie verder te kunnen 
ontwikkelen. U bent welkom dit alleen tegen de 
materiaalkosten. Telefonisch contact: 06-12435181

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

email: belboei@makkum.nl

VERMIST

GEZOCHT

BIED ZICH AAN

GEVONDEN

AANGELOPEN

Zoekertje

Symphonica in Rosso 
met Nick en Simon 

Voor € 30,00 p.p. (alleen vervoer)

Op zaterdag 15 oktober 2011
in het Gelredome.

Laatste kans 
nog enkele plaatsen 

dus wees er snel bij!!!!!!

Margriet Winterfair 
op donderdag 24 september 2011

Entree en vervoer € 38,00 p.p.

 
Opstap mogelijkheden voor beide in 
Makkum, Bolsward, Workum, 
Koudum, ’t Finkeboskje, 
Balk, en Lemmer.

Het kaatsseizoen voor de jeugd van KV Pim 
Mulier in Witmarsum is afgelopen. We hebben een 
prachtige zomer afgesloten met de traditionele 
en gezellige ouder-kindpartij.
 
Ouder en kind partij en competitie
Al staan sommige hoofden al weer wat meer 
naar het voetbal, nog één keer hebben we de 
kaatswanten uit de kast getrokken.  En niet 
alleen de jeugd, ook de ouders werden verwacht 
op de ouder-kindpartij. Vrijdagavond 6 septem-
ber verzamelde iedereen zich om een partij in 
drie rondes te spelen. Van de getrainde sporters 
en de eerstejaars beginners tot de geroutineerde 
pakes, iedereen heeft z’n best gedaan om de prijs 
te veroveren.  Zelfs de wat miezerende regen 
kon het enthousiasme niet drukken, al werd het 
rond een uur of acht toch wat lastiger om de bal 
nog te zien in de schemering.

In de kantine werden daarna de prijzen uitgereikt 
aan de volgende teams:
1ste jaars beginners: 
Xander en Chris van Berkum
Beginners: 
Femke en Sjoerd Kooijenga, Rigt Kleinjan 
en Jacqueline Vissers
Welpen: 
Redmer Zaagemans en Andre Dijkstra, 
Robin Gaastra en Janny Yntema
Pupillen: 
Anneke Smid en Gert-Jan Meekma
Schooljeugd: Marc en Thomas Burger

De prijzen, overheerlijke oranje koeken, werden 
natuurlijk gelijk  door alle deelnemers gedeeld en 
verorberd.

Competitie
Bij de afsluiting van het seizoen hebben we ook 
de prijzen uitgereikt van de competitie. Dit jaar 
hebben de jeugdleden twaalf keer onderling 
competitie kunnen spelen op de dinsdagavond. 
De beginners hebben een eigen poule gespeeld 
(zij speelden in eerste instantie geen volledige 

partijen, maar op tijd) en dit was de uitkomst:
1e Hilde Veninga,
2e Jorn Hofstra,
3e Rigt Kleinjan

Alle andere jeugdleden (welpen, pupillen en 
schooljeugd) hebben we naast elkaar gezet en  het 
aantal eersten voor en eersten tegen was bepalend 
voor de uitkomst.
1e Selma van der Molen 
     (ook winnaar bij de pupillen)
2e Sander Burger (winnaar bij de welpen)
3e Robin Gaastra
4e Grieta Veninga
5e Wendy Gaastra
6e Pier Zaagemans (winnaar bij de schooljeugd)
7e Elisa Dooper
8e Amber Zaagemans
9e Redmer Zaagemans
10e Francis Behnen

Alle prijswinnaars hebben een speciaal Lytse 
Pim t-shirt gekregen met het logo van Lytse Pim 
en het nummer op de rug van de prijs die ze 
behaald hebben.

Website
Sinds augustus kunt u alles lezen over Lytse Pim 
op de website van Pim Mulier. We hebben daar onze 
eigen pagina’s en daar zijn we enorm blij mee. 
Het tot stand komen van de website is mogelijk 
gemaakt met de hulp van velen. We willen vooral 
de Stichting tot Nut uit Witmarsum bedanken voor 
hun financiële bijdrage voor de ontwikkeling 
van de site. Daarnaast willen we ook DouweJan 
Hibma bedanken, voor de talloze uren die hij in 
de website heeft gestoken, en Pieter van der Zee 
die dit mogelijk maakte.  

We kijken natuurlijk ook alvast vooruit. Deze 
winter gaan we weer een wintertraining organi-
seren en we hopen alle jeugdleden volgend voor-
jaar weer op het kaatsveld te zien. Alle informatie 
is te vinden op de website www. kvpimmulier.nl 
en dan doorklikken naar lytse pim.

Afsluiting van het jeugdkaatsseizoen in Witmarsum

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl


