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Marjolein Eppenga nieuwe Makkumer tandarts door Sjirk Wijbenga

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Al is de tandarts in de ogen van het publiek nog
een mannenberoep, steeds vaker kiezen vrouwen
voor de tandheelkunde. Uit onderzoek van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde is gebleken dat de nieuwe generatie
steeds vaker een jonge vrouw is. De afgelopen
10 jaren is het aan vrouwelijke tandartsen met 10
procent gestegen. Ze werken meestal parttime in
een gedeelde praktijk. Het beroep van tandarts
zou goed te doen zijn in deeltijd en daardoor
interessant voor vrouwen, aldus de NMT. De voorkeur van Marjolein Eppenga gaat echter uit naar
een fulltime praktijk die ze dit jaar in Makkum
vond. Samen met haar echtgenoot Nicolas Nomed
opende zij op 15 augustus jl. de deuren van haar
nieuwe tandartspraktijk in de Cynthia Lenigestraat.
Het voormalige politiebureau onderging hiervoor
een grondige verbouwing. Marjolein Eppenga
(30 jaar) is geboren en getogen in Wageningen
en studeerde tandheelkunde in Nijmegen. Na haar
studie heeft zij in verschillende tandartspraktijken
gewerkt. De grote tandartsenketens spreekt
Marjolein en Nicolas allerminst aan en de wens
om een eigen praktijk te starten was voortdurend
aanwezig. Een praktijk die een warme en gemoedelijke sfeer uitademt en waarin de patiënt te
allen tijde centraal staat.
Marjolein Eppenga is enthousiast over haar
nieuwe werkomgeving in Makkum. “Het pand
aan de Cynthia Lenigestraat was het enige dat in
Makkum geschikt is voor onze nieuwe praktijk.
Er zijn geen verdiepingen en alles is gelijkvloers.
De verbouwing moet aan strenge richtlijnen voldoen. De inspectie controleert veelvuldig. Soms
worden praktijken gedwongen te sluiten omdat

ze niet aan de eisen voldoen. Dat is toch het
laatste wat je wilt”. Op de internetsite www.
mondzorgmakkum.tandartsennet.nl wordt uitvoerig informatie verstrekt over de nieuwe
Makkumer praktijk. Wie geen internet heeft kan
voor vragen bij de balie terecht. Het nieuwe
praktijkpand is verdeeld in drie kamers. De eerste
kamer is voor de behandeling door de tandarts.
Omdat een samenwerkingsverband tussen een
tandarts en een mondhygiëniste veel voorkomend
is, is voor haar een tweede kamer ingericht. De
derde kamer is voor de preventieassistente. Deze
laatste zal in 2012 in gebruik worden genomen.
De medewerksters van het Mondzorgteam Makkum
zijn: Albertine v.d. Land preventie assistente, Ankie
v.d. Ent assistente, Anneke Wildschut mondhygiëniste. Praktijkmanager Nicolas Nomed
ontvangt de patiënten in de wachtkamer. Nicolas
komt uit de IT sector, studeerde management,
economie en recht. Gepassioneerd spreekt hij
over de nieuwe tandartspraktijk. Hij onderhoudt
de contacten met de leveranciers, is beheerder
van de website en regelt de administratie.
Marjolein en Nicolas wonen met hun 1 jarige
dochter Loreena in Bolsward. “We voelen ons
welkom in Makkum en genieten van het dorp en
de omgeving. De bevolking is blij dat de tandartspraktijk wordt voortgezet. De vooroordelen
dat de Friezen stug zouden zijn merken we niets
van. Wanneer er een afspraak met een patiënt
wordt gemaakt dan staan ze tijdig op de stoep. In
andere delen van Nederland moet je soms maar
afwachten of er iemand komt”. De tandartspraktijk
in de Cynthia Lenigestraat is geopend van maandag
t/m donderdag tussen 8:00 en 17:00 uur, en op
vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur.

Makkum, Langezand 33

Deze niet gemeubileerde recreatiewoning
(type Schakel) hebben wij recentelijk
onder voorbehoud verkocht.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Agenda
Vrijdag 21 oktober

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).

Mede door Uw belangstelling de vele mooie
kaarten en bloemen, die wij voor ons 55 jarige
huwelijksdag mochten ontvangen

Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770

Bedanken wij al die lieve mensen daarvoor

Laarzendag Nut – Vogelwacht Makkum.
Van 9.00 – 12.00 een spannende tocht over de
Makkumerwaard met uitleg van ervaren gidsen.
Opgave kan tot donderdag 20 november via website NUT of via Fenny van der Belt.
Avondrust, Sjoelen, 15.00 uur in het restaurant

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

F. Schippers
Sj. Schippers-Hoekstra

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk van Asperen Praktijk
Tel. 0515-572353 / Prive: 0515-576067
- 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

Zaterdag 22 oktober
Kleintje Leugenbollepop Makkum 2011
Kleine zaal Mfc centrum Nieuw Maggenheim.
Vanaf 19.00 uur gratis entree.

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

Wist u dat...
- het NUT departement Makkum op 11 december
a.s. 200 jaar bestaat!
- zij deze bijzondere verjaardag gaat vieren van
vrijdag 9 t/m zondag 11 december.
- op vrijdagavond 9 december Nelleke Mulder
Image & Styling uit Sneek een workshop ‘hoe
vergroot ik mijn persoonlijke presentatie’
verzorgt.

Avondrust, dansoptreden door senioren dansteam
van Vergonet, 15.00 uur in het restaurant.
Entree € 2,-.

Dinsdag 25 oktober
Avondrust, Klaverjassen, 14.00 uur
in het restaurant.

Kerkdiensten

- op zaterdagmiddag 10 december een meespeelgezinsvoorstelling geprogrammeerd staat.

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Drs. J Schievink-van Randen
Organist: Dhr. Kalkman

- op zondagmiddag 11 december de 12-18 jarigen
leren breakdancen.

Makkum - RK Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

- de breakdanceworkshop afgesloten wordt met
een voor iedereen te bezoeken wervelende
eindshow.

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: br. J de Vries

- er ook een huiskamerfestival plaatsvindt op
zondagmiddag 11 december
- er dan achter zes verschillende voordeuren
bijzondere muzikanten en kleinkunstenaars
een optreden verzorgen
- deze locaties nog geheim zijn….
- u 9, 10 en 11 december kan blokken in uw
agenda om het jubileumfeest van het NUT mee
te kunnen vieren.
- er volgende week meer nieuws over dit jubileumweekend te lezen valt in deze rubriek.
- Kaarten voor Trinity nu ook verkrijgbaar zijn
bij 't Pareltje in Makkum?
- The Streak Easer Machine na enorme voorbereiding en dito spanning zaterdag voor een
volle zaal hun eerste optreden geeft?
- Er van deze band meer posters in omloop zijn
dan nummers?

Dinsdag 25 oktober
Makkum – Doopsgez. kerk 19.30 uur

Zangavond
Zondagavond is er weer een zangdienst in de
Baptistenkerk. Als spreker voor deze avond is
uitgenodigd br A v.d. Haagen uit Den Helder.
Het thema is het staat "Zwart op Wit". Muzikale
medewerking is er door het duo Ëaglefield uit
Tzum. Deze broer en zus zijn inmiddels bij veel
mensen wel bekend. De samenzang is onderleiding van br A. Couperus en we hopen dat het een
fijne dienst mag worden. Hartelijk welkom in
ons kerkgebouw C. Lenigestraat 10 te Makkum,
deze avond begint om 19.30 uur.
Zangcommissie Workum / Makkum.

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei

- U diverse merchandise (shirts, strings, etc)
kan kopen tijdens Kleinte Leugenbollepop 22
oktober?
- De opbrengst Nat. Collecte van de Nierstichting
in Makkum het bedrag van 1233,35 euro heeft
opgebracht

mail naar: belboei@makkum.nl
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Sint & Piet's wist u datjes
- Wij in Spanje al weer erg
druk bezig zijn om nog
meer pepernoten te bakken,
als dat er al in de winkels
liggen...
- Wij ook nog een hele boel chocoladeletters
maken....,
- uit betrouwbare bronnen hebben we gehoord
dat er meer SSSen naar de winkels moeten van
Saar, Sietske, Silvia, Silke, Sinne, Sterre, Senna
en Sjouke, Sander, Sybren, Siebe, Sippe, Samir
en Sjonnie....
- en ook meer NNNNen van Nick, Neeldert,
Nico, Niels, Nina, Nynke, Noa, Naomi, Nelleke,
Norbert!
- Wij het dus razende druk hebben om alles op
tijd af te hebben...... want.....
- Wij zaterdag 19 november met de Stoomboot
in Makkum aan zullen komen???
- Laat jullie heiten/memmen/pakes, beppes die
datum maar vast in de agenda zetten!!
Met de Vriendelijke groeten uit Spanje,
Sinterklaas en zijn Pieten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter.........................1.19
Milner Gesneden Kaas, licht gerijpt, 175 gram.................1.99
Gesneden Leverworst...................per pakje 25 cent korting
Yogho-Yogho Aarbei, 1 liter........................................97

cent

Koopmans Pannenkoekenmix Original, 400 gram
+ Van Gilse Schenkstroop, 500 gram......................samen 1.69
Top Quality Chips, naturel of paprika, 6x30 gram........nu 1.19

Makkum woansdei 19 okt.
op GPtv
Yn it ramt fan 60 jier Kneppelfreed stekt Makkum
moandei 24 oktober de taalflagge út mei de tekst
“Tusken dyk en peallen” (Wibren Altena).
Sechstich doarpen/stêden dogge mei oan dizze
aksje. GPtv jout omtinken oan dit barren en it
gedicht oer Makkum wurdt woansdeitejûn 19
oktober útstjoerd.

Amstel Herfstbok, 6x30 cl...............................van 4.95 nu 2.99
Heineken Tarwebok, 6x30 cl........................van 4.79 voor 2.99
Van Delft Kruidnootjes, 500 gram................................99

cent

Aanbiedingen geldig van do. 20/10 t.e.m. wo. 26/10

Maandag

Vlugklaar 5 halen / 4 betalen
Profiteer van 20 t/m 22 oktober
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag

Verse Worst, lekkere kwaliteit, laag geprijsd
Woensdag

Als vanouds....Gehaktdag
Donderdag t/m Zaterdag
Winterkost, vers bereid, goed gevuld en ouderwets lekker.
Per persoon verpakt met worst, sucadelap, speklap.
per portie  5.25
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Bedrijven Contactdagen in 2012 voor de 29ste keer!
Bedrijven Contactdagen start voorbereiding in een nieuw jasje
De Bedrijven Contactdagen vernieuwt zich de
komende jaren. Nog meer dan nu moeten deze
twee netwerkdagen vetgedrukt staan in de agenda
van elke ondernemer, directeur of accountmanager
in Noord-Nederland. Het evenement trekt al jaren
rond de 20.000 bezoekers, meer dan wie dan ook
te woord kan staan. Nu is het tijd om de kwaliteit
van de gesprekken te verhogen. Op 20 & 21 maart
zijn in het WTC Expo te Leeuwarden de eerste
vernieuwingen zichtbaar.
Bcd.nl
Allereerst is er de vernieuwde website, het startpunt voor een deelname of bezoek. Het kersverse
logo, de simpelere indeling en de nieuwe huisstijl
zorgen voor de juiste look and feel, maar ook voor
een verbeterde vindbaarheid van informatie.
Voor en door ondernemers
De BCD betrekt standhouders en bezoekers veel
actiever dan voorheen bij de organisatie, om beter
te kunnen inspelen op hun wensen en samen een
prachtevent neer te zetten. Een symbolisch voorbeeld is de logowedstrijd, waarbij volgers van
@contactdagen op Twitter en leden van de
LinkedIn groep Bedrijven Contactdagen stemden
op hun favoriete logo voor de BCD. Het winnende logo prijkt nu op de nieuwe site.
Samen brainstormen
Willem van Muylwijck, directeur: “Via Twitter
en onze LinkedIn groep, die al zo’n 800 leden
telt, komen we graag te weten wat onze relaties
verbeterd willen zien.” Behalve online zal ook
op de beursdagen zelf via een superbrainstorm
met ongeveer 250 deelnemers input gevraagd
worden. “We denken graag samen na over hoe
we de kwaliteit van de gesprekken op zo’n dag
kunnen verhogen, met als doel resultaat halen uit
netwerken”, aldus Willem van Muylwijck.

Voor iedereen toegankelijk
Ook nieuw op de komende 29ste editie is een
plein voor (startende) ondernemers zonder personeel. Een groep, waarvoor het lastig is een beursdeelname financieel te dragen. Speciaal voor hen
ontwikkelde de BCD een lowbudget plein, waarop zelfs ook deelname op één beursdag mogelijk is.
Zo kunnen ondernemers al voor € 295,- een eigen
plek op de Bedrijven Contactdagen verkrijgen.
Een ontmoetingsplaats voor klantrelaties, maar
ook een kans om met andere deelnemers van dit
plein een goed gesprek te voeren.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 3
uur en één bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee
bijeenkomsten worden gegeven door een ervaren ambulanceverpleegkundige en de laatste
avond door een consulent van de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Gastouders en medewerkers van kinderopvang kunnen het certificaat
van deze cursus omzetten in de van overheidswege verplichte moduleverklaring.

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

Meer creativiteit op de beursvloer
Langzaamaan zouden eigenlijk de standaardstands moeten verdwijnen van de beursvloer,
vindt Willem van Muylwijck. “Wij willen deelname met bijzondere stands stimuleren. Door
bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende wedstrijd uit te schrijven voor de meest originele,
sprekende en pakkende bedrijfspresentatie op de
beursvloer.”

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

Informatiemiddagen op locatie voor geïnteresseerde standhouders
Resultaat halen uit een beursdeelname vraagt om
een goede voorbereiding. De BCD gaat haar
standhouders hier meer in begeleiden, onder
andere via filmpjes waarin aandacht wordt
besteed aan belangrijke beslissingen die standhouders moeten nemen, willen ze echt resultaat
uit de beurs halen. Om bovendien laagdrempelig
informatie te verstrekken over de kansen die de
Bedrijven Contactdagen biedt, worden informatiemiddagen georganiseerd op locatie. Op 28 oktober in Sneek, op 4 november in Drachten, op 11
november in Joure en op 18 november in
Leeuwarden. In een persoonlijk gesprek worden
de mogelijkheden dan doorgenomen. Meer
informatie hierover is op de website te vinden.

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

Cursus Eerste hulp bij kinderongelukken in Sneek
Thuishotel organiseert vanaf maandagavond 14
november as. om 19.30 uur in Sneek de cursus
Eerste hulp bij kinderongelukken. Dit is een
praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan op spoedeisende eerste
hulp bij ongevallen.

Slagerij Attema Makkum

ren van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig afhankelijk van de reactie van de ouder of
verzorger. Hoe reageert de ouder of verzorger
bijvoorbeeld als een kind hete thee over zich
heen krijgt? Onderzoek heeft uitgewezen, dat
juiste hulp direct na het ongeluk van levensbelang is voor het kind. In de cursus komen o.a.
aan de orde: hartstilstand, valpartijen, beknelling, verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking, onderkoeling, bloedingen, bijtwonden
en elektriciteitsongevallen. Daarnaast wordt ook
veel aandacht besteed aan praktische oefeningen
met gebruik van speciale poppen en dia's.

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 speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

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

Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen,
maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinde-

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Boekenbal op de St Martinusschool in Makkum
door Judith van Lavieren
Van 5 tot en met 15 oktober was het kinderboekenweek. Het ging dit jaar over helden en over dapper
durven zijn. Op de St Martinusschool in Makkum
werd ter gelegenheid van de kinderboekenweek
een heus boekenbal gehouden. Op donderdag 13
oktober stond er een schoolbord met ”boekenbal
van 17.00 tot 19.00 uur” voor de school en was de
ingang prachtig versierd met kleurige ballonnen.
Het boekenbal werd georganiseerd door de ouderraad, overal in school was actie. De leerlingen,
maar ook vele ouders en de leerkrachten waren vol
in bedrijf. Al snel kwam ik de eerste helden tegen.
Prachtig verklede Mega Mindy’s, Pippi Langkousen
en Supermannen liepen er rond. Maar ja, de dresscode was dan ook: dress to impress! Al die prachtig
uitgedoste kinderen konden zich laten fotograferen
in een luxe fotostudio. In een volgend lokaal kon je
je make-up nog even laten bijwerken bij het
schminken. In datzelfde lokaal was ook een wall of
fame ingericht. Iedereen kon zijn handafdruk achterlaten op de wand. In het kleuterlokaal was een
boekenmarkt met kramen vol boeken. Vele boeken
wisselden hier van eigenaar. De leerlingen hadden
ook zelf boekjes gemaakt. In deze boekjes beschreven
de kinderen hun helden en hun dappere daden.

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

Daarin kon je lezen dat een held je vader kan zijn
maar ook je hond… En prachtige verhaaltjes over
dapperheid; dat je van de blauwe glijbaan durft of
met enorme spierballen een hond redt. In het speellokaal was er gelegenheid voor heldendaden in de
praktijk. Ook daar was het aanbod zeer divers.
Gymnastische kunsten als turbosalto’s en handstanden waren te zien. Maar ook zingen voor een
volle zaal, geholpen door je vader op accordeon of
gitaar. Ieder kind op zijn eigen manier een held!
Onderweg naar het restaurant in het bovenbouwlokaal viel mijn oog op een gedicht dat daar op de
deur geplakt was:
Je hoort het niet vaak
Je hoort het maar zelden
Maar juffen en meesters
Zijn rasechte helden
Alweer zo’n mooi gedicht! Maar stiekem dacht ik
bij mezelf:
Je hoort het niet vaak
Je hoort het maar zelden
Op het boekenbal van de St Martinus
Zijn het allemaal helden!

’T NUT organiseert: Zingen met gemak
Om gemakkelijk en daardoor lekker te kunnen zingen,
zijn een aantal basis-vragen essentieel: Hoe is mijn
houding? Hoe kan ik het beste ademen bij het zingen?
Hoe kan ik op een ontspannen manier mijn stem laten
klinken? In welke stand houd ik mijn gezicht, mond,
kaken om een optimaal stemgeluid te krijgen? We
gaan het allemaal zelf ervaren in oefeningen en eenvoudige liedjes. Aan het eind van de middag zijn de
vragen be-antwoord. Of je het dan allemaal ook in
praktijk kunt brengen is de vraag, maar mogelijk
komt er bij voldoende belangstelling een vervolg.
De workshop is bedoeld voor mensen die weinig
ervaring hebben met zingen, maar ook voor (koor)

zangers die zich al jaren afvragen of ze het wel
goed doen, of die tegen beperkingen in hun stemgebruik aanlopen. Leeftijd: 16-80. Docente Margo
Konings (1957) is logopediste, zangpedagoge en
koordirigente. Vanuit haar basis als logopediste
heeft ze veel oog en oor voor een goed en gezond
stemgebruik.
Wanneer: zaterdag 5 november.
Tijd 13.30-16.00 (2x 1 uur zingen met een pauze)
Locatie: Doopsgezinde kerk in Makkum.
Kosten € 12.50 p.p.
Opgave via website van ‘t NUT Makkum onder
kopje cursussen.

Herhalingsbijeenkomst eerste hulp bij kinderongelukken

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Thuishotel organiseert in Sneek op 16 november as.
om 19.30 uur een herhalingsbijeenkomst van de
cursus “Eerste Hulp bij Kinderongelukken”. Tijdens
deze bijeenkomst worden kennis en vaardigheden
weer op peil gebracht. Verloopt uw Oranje Kruis
erkende certificaat binnenkort, dan kan uw certificaat, door deze herhalingsbijeenkomst bij te
wonen, weer met 2 jaar verlengd worden. Heeft u
lang of kort geleden de basiscursus “Eerste Hulp bij
Kinder-ongelukken” gevolgd dan weet u hoe u wel
en niet moet handelen bij een ongeval. U raakt
minder snel in paniek als een kind een ongeval
overkomt. Gelukkig hoeft u deze kennis niet of
nauwelijks in praktijk te brengen, maar daardoor
loopt u ook het risico dat de kennis snel weg zakt.

We oefenen de meest belangrijke handelingen van
de basiscursus, zoals de benadering, controles van
de vitale functies, beademing en reanimatie, handelingen bij verslikking en de stabiele zijligging. U
kunt op deze avond vragen stellen en uw ervaring
delen over meegemaakte gebeurtenissen.
Daarnaast wordt zo nodig ingegaan op ernstige
bloedingen, botbreuken en het gebruik van snelverband en het wonddrukverband. Uiteraard worden, indien nodig, nieuwe methoden of zienswijze
in de eerste hulp aan kinderen behandeld. Tevens
krijgt u de reader “Besmettelijke Kinderziekten”
en zo nodig aanvullende of vernieuwende informatie. U ontvangt een bewijs van deelname aan de
herhalingsavond.

Waldrikhiem opent ‘Het Nieuwscafé’
Dienstencentrum Waldrikhiem introduceert vanaf
november een nieuwe activiteit: ‘Het Nieuwscafé’.
Het Nieuwscafé biedt vier keer per jaar een gevarieerd programma. Iedere keer staat een thema centraal
en zullen gastsprekers uitleg geven over verschillende
onderwerpen. Gezellig samenzijn staat centraal.
Op donderdag 3 november is het eerste Nieuwscafé.
De ontvangst met koffie en thee is vanaf 19.30 uur

in Waldrikhiem. De avonden zijn kosteloos. Op 3
november is de heer Jan Brandsma uitgenodigd als
gastspreker over het onderwerp daklozen en verslavingszorg in Sneek. Hij zet zich daar al jaren
voor in. Op 26 januari is het volgende Nieuwscafé.
Dan gaan we in gesprek met gast, verpleegkundige
de heer Gerke de Boer, over dementie.
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Marinierskapel na jaren terug in Friesland
Bijzonder concert in Sneek

eigen foto

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Een zeer bijzonder concert gaat op 5 november
aanstaande plaatsvinden: op uitnodiging van het
Centrum voor de Kunsten & Ritmyk treedt de
Koninklijke Marinierskapel op in Sneek. De
kapel staat onder leiding van oud-Sneker Harmen
Cnossen, die er sinds 2007 chef dirigent is. De
Marinierskapel verzorgt een bijzonder concert
‘in vol ornaat’, wat wil zeggen dat de Tamboers
en Pijpers onderdeel van het concert vormen. Deze
zijn normaal gesproken te bewonderen tijdens
officiële staatsgebeurtenissen zoals Prinsjesdag.
Het is enige jaren geleden dat de kapel in het
Noorden van het land te bewonderen was. Het
concert vindt plaats in De Sneker Sporthal, aanvang is 20.00 uur.
Dirigent met roots in Sneek
In Nederland bestaan 3 professionele Harmonieorkesten, te weten de Johan Willem Friso Kapel,
de Luchtmachtkapel , en de Marinierskapel. Alle
drie orkesten vertegenwoordigen het summum
van de blaasmuziek. Dirigent Harmen Cnossen
heeft zijn roots in Sneek, en is oud-leerling van
het Centrum voor de Kunsten, waar hij slagwerken pianoles volgde. Hij ontwikkelde zich tot een
gerenommeerd dirigent en dirigeerde diverse
orkesten in binnen- en buitenland (bijv China).
Cnossen is overigens niet de enige musicus bij
de Marinierskapel met een Sneker raakvlak.
Naast Cnossen heeft ook solo-fluitiste Magda
van der Kooi van de Marinierskapel indertijd haar
basisopleiding genoten aan het Centrum voor de
Kunsten in Sneek. Zij is na haar vakopleiding
een periode terug geweest op dit instituut als fluit-

docente. Dirigent Cnossen heeft Van der Kooi
uitgenodigd de Sonate van Poulenc te vertolken
tijdens het concert in Sneek.
Hoog entertainmentgehalte
Het spetterende programma heeft een hoog entertainmentgehalte en is een niet te missen gelegenheid voor muziekliefhebbers. Het Pasveerkorps
Leeuwarden treedt daarnaast nog op in het voorprogramma. Overdag gaat dit uitstekende ensemble
een workshop bijwonen o.l.v. de instructeurs van de
Tamboers en Pijpers. De cultuur van dit Leeuwarder
ensemble heeft samen met de slagwerkcultuur
van het Sneker Advendo zijn erfgoed vanuit de
Tamboers en Pijpers der Koninklijke Marine.
Slagwerkicoon Sjoerd Westra, oud muzikant bij
Tamboers en Pijpers, doceerde jarenlang bij beide
verenigingen, waarvan het publiek in dit programma Pasveer als exponent terug kan horen.
Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar
via internet (www.theatersneek.nl) (m.i.v. vrijdag
15 oktober), de balie van het Centrum voor
de Kunsten (Willemstraat 2a, Sneek) (m.i.v.
dinsdag 25 oktober) en de VVV Sneek (m.i.v.
vrijdag 15 oktober). Ook voor aanvang van het
concert zijn kaarten te koop aan de kassa in
de Sneker Sporthal. Toegang is 5 euro voor
jongeren tot 15 jaar. Vanaf 16 jaar is de toegang
10 euro.
Voor meer informatie
kijk op www.cvksneek.nl/marinierskapel
of bel/mail: 0515-431400/ info@cvksneek.nl

Workshop Lijnen met gegarandeerd succes
Thuishotel organiseert in samenwerking met Liv
Voeding en leefstijladvies op 17 november as.
vanaf 19.30 uur de workshop Lijnen met gegarandeerd succes. Deze workshop is bedoeld voor
mensen die overwegen te gaan lijnen of hier al
mee bezig zijn (geweest). Een diëtiste informeert
u over de ins en outs van de wereld van het lijnen.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn verschillende methoden om af te vallen, voor- en
nadelen van deze methoden, effecten van lijnen
(afvallen) op het lichaam en het eetgedrag en
effecten op langere termijn (jojo-effect).

Verder informeert de diëtiste u over wat gezonde
voeding is en welke rol beweging speelt bij het
behalen van het gewenste resultaat. Ook zult u
ontdekken welk type eetgedrag u heeft. Tevens
worden de verschillende oorzaken van gewichtstoename toegelicht. De insteek hierbij is gedragsverandering: hoe ver bent u?
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
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Workshop Seniorweb
Herkent u dit? U maakt op uw computer een werkstuk, gedichten, recepten, brieven, enz., enz. Alles
wordt opgeslagen op de pc (of laptop). En dan,
na zoveel tijd, kunt u die brief of dat mooie
gedicht niet terugvinden. De map Documenten
is één grote chaos geworden en het is de hoogste
tijd om alles netjes op te ruimen. Weet u niet
goed hoe je mappen en submappen kunt maken?
Vindt u het moeilijk om iets op te slaan in de
juiste map? Heeft u foto’s opgeslagen en alles
staat door elkaar? Dan is de workshop Mappen
en Mappenstructuur wellicht iets voor u. In 2 tot
2,5 uur leert u op een ontspannen manier hoe u
weer orde kunt scheppen in de chaos op uw
computer. We gaan mappen maken en leren u hoe
u gemaakte bestanden en foto’s netjes opbergt in
een map. De workshop is op donderdagmorgen
20 oktober en begint om 9.30 uur. Aanmelden is
niet nodig, u kunt zo aanschuiven;wij zorgen
ervoor dat uw gegevens bij de administratie
terecht komen. Er is plaats voor 10 personen en
VOL = VOL. Kosten € 10,-Wist u dat u in Makkum 3 leuke, creatieve cursussen kunt volgen? Dat zijn creatieve fotobewerking met Ulead, Creatief met Word 1 en
het vervolg daarop Creatief met Word 2. Voor deze
3 cursussen is het gewenst dat u de cursus Word
heeft gevolgd. In november – december is ook
nog plaats voor mensen die de beginnerscursus
willen volgen.
Dus zoekt u in de wintermaanden een zinvolle
bezigheid? Kom dan een cursus volgen bij
SeniorWeb. Voor inlichtingen kunt u terecht bij;
Jant Postma, tel. 05152 32205
Ineke de Vries, tel. 0515 232650

Peruaanse sjamanen
op bezoek in Pingjum
Don Mareano en Don Claudio zijn sjamanen uit
Peru, zij zullen van 25 t/m 28 october in Pingjum
zijn. Zij komen een paar keer per jaar naar Nederland om hun wijsheid en kennis te verspreiden.
De Q’ero stam waar deze sjamanen vandaan
komen, leeft hoog in het Andesgeberte. De stamleden zijn directe afstammelingen van de Inca’s.
De wijsheid en kennis van de sjamanen zijn eeuwenoud en zonder invloed van buitenaf gebleven
waardoor deze zeer krachtig zijn. De paco’s (zoals
de sjamanen zichzelf noemen) kunnen je dichter
bij je kern brengen waardoor je je energieker en
beter in balans voelt.
Don Mareano en Don Claudio geven op 25 en 26
october (ook s‘avonds) individuele helingen en
inwijdingen. Op 27 en 28 october geven zij de
prachtige workshop Nusta Karpay.
Voor opgave of meer informatie:
sjamanismefriesland@hotmail.com
www.sjamanismefriesland.nl.
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Grachtenrace Amsterdam

eigen foto

ZANGDIENST
Zondagavond 23 Oktober a.s. om 19.30 uur,
Baptistenkerk C.Lenigestraat 10 te Makkum
Spreker br A.v.d.Haagen
Thema het staat
"Zwart OP WIT !".
M.M.V. duo "EAGLEFIELD".
U, bent hartelijk welkom namens de zang
Commissie Baptisten gem. Workum/Makkum.

TE HUUR
Woning in Makkum
met tuin, berging en 3 slpk.
Info: 06-23720043

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

mail naar belboei@makkum.nl

Zaterdag 8 oktober was het tijd voor een 23,4km
lange wedstrijd in Amsterdam door de grachten.
Een hele zware race voor de roeiers maar door
de omgeving is dit altijd een drukke wedstrijd
met wel 140 sloepen. Uit Makkum deden er twee
sloepen mee de Pulp Fiction en de Zeesteeg. De
Pulp Fiction mocht als eerste van start halverwege
het sloepen veld. Als 1e laatste start mochten de
Zeesteeg naast het java-eiland richting het lozingskanaal. Op dit stuk van de route hebben de sloepen nog genoeg ruimte om andere sloepen in te
kunnen halen. Aan het einde van het Lozingskanaal voordat de Zeesteeg de Singelgracht in
vaart kunnen ze de eerste sloep in halen. Hierna
is het weer even rustig voor de Zeesteeg.
Na menig brug te hebben genomen kan de
Zeesteeg zonder problemen de Amstel op draaien.
Hier moeten enkele honderden meters worden
genomen voordat zij weer de kanalen binnengaan. Dit keer het Amstelkanaal. In deze bocht
laat de stuur van de Pulp Fiction weer eens zien
wat hij waard is door een sloep heel mooi te
ronden (youtube). In het Amstelkanaal komen
twee sloepen achter op de Zeesteeg, twee sloepen
aan elkaar gekleefd een lange sloep. De voorste
raakt de achtervolger maar niet kwijt. Ze proberen
samen met de Zeesteeg onder een brug door te
komen in de hoop dat ze los raken maar dit loopt
geheel anders en de Zeesteeg komt weer als eerste
onder de brug vandaag. Waarna beide sloepen de
Zeesteeg inhaalt. De Zeesteeg haakt aan en beide
sloepen krijgen nu ook de Zeesteeg te trekken.
Bij de bocht wordt er een sloep ingehaald en de
Zeesteeg haakt af. Want bij het Olympisch Stadion
moeten er kort op elkaar diverse bochten worden
gemaakt om de Schinkel op te draaien. Hier zitten
onze supporters op een terrasje en moedigen ons
aan. Halverwege de Kostverlorenvaart gaan ze via
de Hugo de Grootgracht richting de Leidschegracht. Hier begint de krappere grachten op het
wedstrijdveld te spelen. Sloepen kunnen niet zo
snel meer in halen en als het al lukt gaan de riemen
makkelijk in elkaar en voor de stuur is het op tijd
insturen om de kade’s niet te rakken. Menig riem
breekt op dit deel van de wedstrijd. Bij een brug

komt het weer zo uit dat de Zeesteeg samen met
de Mercator onder een brug door moet. Op het
laatst besluit de andere stuur het veel krappere
zijdoorgang te pakken. Wat er gebeurt is gissen
maar er komt behoorlijk wat herrie weg. Van de
roeiers maar ook van de sloep die de kant raakt.
Hierna de bochten in en als eerste is de
Prinsengracht aan de beurt. Voor ons ligt geen
sloep en er kan snelheid gemaakt worden.
Halverwege moet een bocht worden gemaakt.
Richting de Keizergracht en daarna nogmaals
naar de Herengracht. In dit gedeelte roept de
stuur menig ander sloep aan om ruimte te vragen
dit wordt meestal wel verleend. Voor de laatste
brug in de Herengracht wordt er nog een sloep in
gehaald. En de supporters staan ons aan te moedigen. Later horen wij dat hier een sloep zijn
complete dol en dolhouder is verloren. Terug op
de Amstel ziet de stuur een sloep die wij al eerder
hadden ingehaald. Later horen wij dat deze hun
roer onderweg zijn verloren en dus de wedstrijd
niet hadden uitgeroeid. Het tempo wordt opgevoerd op weg naar Nemo even inhouden sloepen
inhalen en op het IJ bij het Javaeiland wordt
alles uit de kast gehaald om een goede tijd neer
te zetten.
De stuur merkt dat er nog weinig over is in de
sloep de roeiers zijn behoorlijk uitgeblust. Maar
ze mogen tevreden zijn na 2 uur en 18 min.
Varen ze over de finish wat een tijd. Zo snel
heeft de Zeesteeg Amsterdam nog nooit geroeid.
De Pulp Fiction finisht in een tijd van 2 uur 34
min. Sloep op de trailer en ivm de tijd van uitslag half 8 maar vast naar Makkum terug. De tijd
is zenuwslopend maar om 9 uur staat de uitslag
dan eindelijk op internet. Voor de Zeesteeg een
25ste plaats met 83,44 Watt. Dit betekend voor
de Zeesteeg een 2de plaats in de Heren 2. De
Guinevere onze geduchte tegenstander afgelopen
jaar is 3de. Nu is het een echt feit de Zeesteeg is
1ste in de Heren 2 dit jaar. De Pulp Fiction is met
deze tijd 17de wat een behoorlijke prestatie voor
de heren is. De Pulp Fiction is een nieuwe aanwinst bij de Twirre en wordt zo nu en dan
geroeid door 6 heren van de Twirre.
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Danslessen

De binderij introduceert het weekboeketje!
Een compact boeketje, iedere week weer verassend.
Vaste aanbiedingsprijs 9,95
Naast onze verse boeketten die voor u klaarstaan, hebben wij ook
losse bloemen (beperkt assortiment). Wilt u verzekerd zijn van
bepaalde soorten losse bloemen of boeketten, dan graag even
bestellen. Wij halen meerdere keren per week verse bloemen.

De
Binderij
bloemen & zo

Tot ziens bij de binderij!
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Hengelsportvereniging “Ons Genoegen”, Zuidwaard Makkum en
Idzenga Makkum organiseren op 29 Oktober 2011 een dagje Trollen!
Altijd als eens met de boot willen slepen?
Dan is dit een mooie kans! Er wordt gevist op snoek, snoekbaars en baars. Er wordt je
geleerd hoe je moet slepen en hoe je de vis weer netjes moet onthaken. Heb je geen
eigen hengel? Geen probleem! Er zijn extra hengels aanwezig zo ook de benodigde
materialen.
Deelname is alleen mogelijk
d.m.v opgave in de winkel
van Idzenga Makkum,
Vol = Vol!
Na afloop is er voor iedere
deelnemer een kleinigheidje!!

Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk start na
de herfstvakantie op maandag 24 oktober met de
cursus Urban House Dance en op zaterdag 29
oktober met de cursus Jazz@. Urban bestaat uit
10 kennismakingslessen en wordt elke maandagavond om 19.30 – 20.30 uur gehouden aan locatie
Kaatsland 11 (ingang Potterzijlstraat) te Sneek.
Jazz@ wordt elke zaterdag om 13.00 – 14.30 uur
voor 12+ en om 14.30 – 16.30 uur voor 14+
gehouden aan de Looxmastraat 39 te Sneek.
Voor beide danscursussen is er nog plek voor
enthousiaste dansers. Urban House Dance is een
nieuwe aparte dansstijl die een goede conditie en
een bepaalde nonchalantie in het dansen vergt.
Het legt de nadruk op snelle en complexe voet
bewegingen, gecombineerd met vloeiende bewegingen van de bovenste lichaamsdelen. De cursus
is nieuw in Friesland en wordt tot nu toe alleen
in Sneek gegeven. Docente Jorien Bosklopper
leert cursisten in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar
alles over Urban House Dance. Jorien studeerde
aan de Fontys Dansacademie in Tilburg en danste
o.a bij Ish, de theaterdansgroep van Marco Gerris,
bekend van So You Think You Can Dance. In
een cursus van 10 lessen laat Jorien Bosklopper
haar cursisten kennismaken met deze nieuwe en
hippe dans style.
Jazz@
Jazz@ is een nieuwe jazz, ‘show’ en musicalles
voor gevorderde dansers. De cursus wordt gegeven
door Raymond Guzman en bestaat uit 40 lessen
van 60 minuten. Raymond Guzman danst sinds
zijn 15e jaar al beroepsmatig in musicals en studeerde aan een theaterschool in Amerika. In zijn
jeugdjaren danste Raymond in o.a. New York,
Los Angeles en Houston. Zestien jaar geleden
kwam Raymond naar Nederland en danste in
shows als; A Chorus Line, La Cage aux Folles,
Cats (door heel Europa), West Side Story, Evita
en Miss Saigon. Inmiddels werkt Raymond al
ruim 10 jaar in Friesland , heeft een eigen dansproductiegroep ‘Dance Explosion’ en is als
dansdocent verbonden aan meerdere kunstinstellingen en opleidingen.
Voor meer informatie en opgave
kijk op www.cvksneek.nl
of bel/mail: 0515-431400/ info@cvksneek.nl

Kerstkoor Holiday Sounds

Wat moet je meenemen?
Extra, warme kleding
Eten en (warm) drinken
Eventueel een zwemvest
Leeftijd: 8 tot 18 jaar
Hoe laat: van 10:00 tot 15:00 (kan nog iets veranderen)
Entree: Gratis!
Inschrijven: t/m 27 Oktober!
Verzamelen in de winkel van Idzenga Makkum (buren 3), graag 09:45 aanwezig zijn.
Het is nog een stukje lopen naar het water toe.
PS: Wij zoeken nog vrijwilligers met boten. Het maximaal aantal deelnemers is afhankelijk
van het aantal beschikbare boten. In dat geval graag contact opnemen met Idzenga Makkum.

Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk is op
zoek naar nieuwe leden voor het kerstkoor
Holiday Sounds. Holiday Sounds zingt kerstrepertoire en is toegespitst op het pop en jazzy
genre. Voor dit kerstkoor Holiday Sounds wordt er
gezocht naar gemotiveerde zangers / zangeressen
in de leeftijd van 22 tot 55 jaar die ervaring hebben
met het zingen van popmuziek. In tien lessen van
90 minuten worden er van 25 oktober tot eind
december elke dinsdagavond om 19.15 uur aan
de Kaatsland te Sneek zowel a-capella songs als
begeleide stukken ingestudeerd. Rond de kerst
worden de stukken uitgevoerd, onder andere op
een kerstmarkt.
Voor meer informatie en inschrijving
kijk op www.cvksneek.nl
of bel/mail: 0515-431400/ info@cvksneek.nl
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Alpe D’huez – wie durft? Fraai begin van het Friese Woudenpad
Fitnesscentrum Beach Resort Lifestyle organiseert
onder leiding van Tom Botermans een rit naar de
Alpe d’Huez. Voor iedereen die de Nederlandse
berg al eens heeft willen beklimmen is dit de kans
om dat onder begeleiding te doen. Op Donderdag
27 Oktober om 21.00 uur is er een informatie
avond voor iedereen die interesse heeft, zowel
leden als niet leden zijn van harte welkom.
De Alpe d'Huez is een ware uitdading voor iedereen! De berg is bijna veertien kilometer lang en
heeft een stijgingspercentage van zeven tot twaalf
procent waarin je een dikke kilometer stijgt. De
beklimming telt 21 officieel genummerde haarspeldbochten, aflopend genummerd vanaf de voet
naar de top. Dit alles maakt de Alpe d’Huez één
van de meest aansprekende bergen voor fietsers en
wandelaars. Op de weg omhoog kom je de natuur,
het asfalt, medesporters en vooral jezelf tegen.
De één zal hem zo snel mogelijk willen beklimmen
en de ander zal het puur doen om boven te komen.
Iedereen bepaald tijdens deze reis zijn eigen
sportieve uitdaging. Alpe d’Huez was 27 keer de
finishplaats tijdens de Tour de France, de berg
werd voor het eerst beklommen tijdens de tour in
1952 en die etappe werd gewonnen door Fousto
Coppi. Het was de eerste tourrit ooit waarbij de
aankomst boven op een berg lag. Van de 27 keer
aankomst op Alpe d’Huez was 8 keer een
Nederlander de winnaar. Hennie Kuiper, Peter
Winnen en Joop Zoetemelk wonnen zelfs 2 keer.
Tijdens de informatie avond wordt gesproken
over het programma tijdens het verblijf, de voorbereiding en de kosten. Heeft u interesse dan bent
u van harte welkom op 27 oktober om 21.00 bij
Beach Resort Lifestyle op Langezand 2C. Voor de
organisatie is het prettig om vooraf uw komst aan
te geven. U kunt bellen op nummer 0515-231551

Nieuw: Fysiopilates
Beach Resort Lifestyle en FysioNL starten met
fysiopilates. Fysiopilates is een nieuw medisch
trainingsprogramma dat uitermate geschikt is voor
klachten als: aanhoudende rug, nek en schouderklachten, bekkenbodemklachten, houdingsproblemen, sportspecifieke klachten en spanningsproblemen. Ook tijdens en na de zwangerschap is dit
een uitstekende bewegingsvorm om het lichaam
in balans te brengen. De lessen vinden plaats in
kleine groepen van 6 tot 8 personen. Dit alles
onder professionele begeleiding van fysiotherapeute Anette Meina. Fysiopilates is een training
voor lichaam en geest. Geen fitnessapparatuur maar
een back to basic training - oefenen op een matje waar de kracht in de eenvoud en combinaties van
de bewegingen zit. Zowel kracht, lenigheid en
stabiliteit komen aan bod. De nadruk ligt op een
juiste ademhaling en een goede balans tussen
kracht en souplesse. Fysiopilates is bewegingstherapie in een rustig tempo met uitgebreide uitleg
en begeleiding. Na een intake door de fysiotherapeut kunt u instromen in één van de lessen.
Fysiopilates wordt vergoed door uw zorgverzekering, mits u voldoende verzekerd bent voor
fysiotherapie. Heeft u vragen of interesse, neem dan
gerust contact met op via telefoonnummer 0515231551 of bezoek de praktijk op Langezand 2C.

eigen foto

De Kuierders zijn zaterdag 15 oktober aan het
(voormalige) Zevenwoudenpad dat nu het Friese
Woudenpad heet begonnen met een etappe van
20 km. van Lauwersoog naar het dorp met de
kortste naam van Nederland: Ee. De gewoonte
van de Zuiderzeepadwandelaars, om met koffie
en gebak te beginnen werd zonder morren overgenomen en daardoor was het al na tienen dat de
12 deelnemers er de pas inzetten met rechts naast
zich het Wad met in de verte Schiermonnikoog
en links de Bantpolder met veel minder ganzen
dan verwacht. Na 5 km werd de dijk een dijkje
met lang gras en werd duidelijk wie waterdichte
schoenen had en wie niet. De Waddenzee was nu
achtergelaten en ingeruild voor gigabouwland met
aardappelrooiende machines en al snel werd de
Lauwerszeeweg bereikt met in de verte Oostmahorn. Dit dorp, dat vroeger de vertrekplaats
was van de veerboot naar Schiermonnikoog en ook
de beroemde reddingboot van Mees Toxopeus
herbergde, heeft zich helemaal ontpopt als recreatiepark en het was er nu, zo tijdens de herfstvakantie, dan ook behoorlijk druk. Vanaf de oude

Lauwerszeedijk keken we zo het vreemd aandoende kunstmatige Ezonstad in en constateerden
dat er iets van een ziel aan zoiets ontbreekt; dat
wat b.v. Zuiderzeestadjes wel hebben. Vlak na
Oostmahorn was er een instructieopstelling voor
boogschieters gemaakt en natuurlijk konden wij
het niet laten om even onze kunsten uit te proberen.
Met veel plezier gaf de jonge instructrice uitleg en
konden enkelen van ons laten zien welke pijlen ze
op hun boog hebben. Enkele kilometers verderop
werd Ezumazijl bereikt; een sluizencomplex dat
in 1901 is voltooid en er nu werkeloos maar
goed onderhouden bijligt. Na Ezumazijl liepen
we door het natuurgebied de Lauwersmeer met
veel mensen met immense kijkers die door ons
moesten worden gewezen op reeën in de verte.
Nadat we langs een z.g. dooswoning het "oude
land" weer waren opgelopen kwamen we via
buurtschapje Nijlân op een heel fraai eeuwenoud
kerkenpad dat ons al slingerend naar onze eindbestemming, het sluimerende dorpje Ee bracht
en dat is tevens op ons startpunt van de volgende
etappe op onze reis van Lauwersoog naar
Steenwijk.

eigen foto

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 19 oktober 2011

C.S.V. Dames 1 - Makkum Dames 1

SES stopt helaas

Afgelopen vrijdag stond dan de wedstrijd tegen
C.S.V. uit Zwolle op het programma. De wedstrijd
begon om al 19.30, wat inhield dat de dames al
om 17.30 moesten vertrekken richting Zwolle.
Daar draaien de dames hun hand niet voor om
natuurlijk. Hup snel wat eten klaar voor man en
kinderen, zelf een broodje kaas naar binnen werken
en op naar Zwolle. Zwolle here we come!! Nou
ze waren er toch niet helemaal. Het bleek een
wedstrijd vol lage pieken en diepe dalen. Tja en
hoe dat dan komt?? Dat vraagt iedereen zich zo
tijdens en na de wedstrijd af. Maar niet getreurd
zo triest was het allemaal nou ook weer niet.

Beste bewoners van Makkum en omstreken,

De eerste set werd er gestart met Marrit, Eva, Anke,
Elske (diagonaal), Francis (op de buiten aanval)
en Ylja. Suus nog steeds uit de running in verband
met haar zweepslag en Andrea genoot van een
heerlijk weekendje weg. Natuurlijk mogen we
Marieke (dames 2) niet vergeten!! Zij was mee
als wisselspeelster. Zoals altijd moeten de dames
er eerst altijd even inkomen. Wat inhoud dat er
vrij vlot tegen een kleine achterstand aan word
gekeken en de dames dan extra moeten werken
om deze weg zien te krijgen. Wat in de meeste
gevallen eigenlijk ook wel gebeurd. Zo ook deze
1e set. Het slaagde allemaal net even niet. Nog
niet genoeg serve druk , passes kwamen net niet
helemaal lekker, set ups lagen net niet helemaal
goed en de aanvalsters maakten het niet af bij het
net. De scheidsrechters vloten vaak voor (onterechte) net fouten, wat geen excuus mag zijn om
deze set niet naar ze toe te kunnen trekken.
Johan heeft nog 2 keer een time out aangevraagd
om zo C.S.V. uit hun concentratie te halen, maar
helaas ging de eerste set met 22 – 25 naar de
dames van Zwolle.
In de tweede set werd er gestart met Marrit, Eva,
Anke, Elske, Francis en Ylja. De dames van
Makkum mochten beginnen met de opslag. Ja ja,
hier werd de druk al opgevoerd, de passen kwamen
toch beter dan in de eerste set en voor aan het net
werd er lekker geslagen! C.S.V. was lichtelijk
van slag. Met een mooie voorsprong voor Makkum
nam C.S.V. een time out. De dames van Makkum
werden niet echt uit hun concentratie gehaald en
gingen lekker door met hun spelletje om de
voorsprong nog iets verder uit te bereiden. Daar
kwam helaas wel weer het bekende kleine dalletje
en de dames van Zwolle konden zo steeds dichterbij komen. Makkum moest nog even goed de
kop erbij houden om deze set naar zich toe te
trekken. Gelukkig gebeurde dit en eindigde deze
set met 25 – 19 voor Makkum.

De derde set werd er gestart met Marrit, Eva, Anke,
Elske, Francis en Ylja. Vol goede moed werd er
gestart om in hetzelfde patroon door te gaan als
waar de 2de set mee was begonnen en geëindigd.
Hoe graag de dames dat ook willen, op een of
andere manier lukt dat (nog) niet. (word aan gewerkt)
Eigenlijk was dit een beetje hetzelfde verhaal als
in de 1e set. Geen serve druk, passes die niet goed
genoeg aankwamen, scheidsrechters die het net
even anders zien en dan de hangende kopjes van
de dames. Johan probeerde de dames tijdens de
2 time outs nog wel op te peppen, maar deze set
zat het er niet in. Deze ging dan ook met 13 – 25
naar C.S.V.
De vierde set werd er gestart met Marrit, Eva,
Anke, Elske, Francis en Ylja. Eigenlijk was dit
weer een herhaling van de 2de set. Dit was toch
wel een belangrijke set. Of met 3 – 1 verliezen
of alles op alles zetten om er nog een 5de set uit
te slepen. Gelukkig voor Makkum liep alles net
even beter dan de vorige set, opslag was ook
weer goed, zodat nu C.S.V. moeite had met de
pass. Lekker werd er weer geslagen, tactische
ballen werden er geplaatst en ook het blok zat er
ook weer goed bij. Steeds verder liepen de dames
van Makkum uit. Hup hup kop er nog even bij
om die belangrijke 4de set te winnen. De 2 time
outs van C.S.V. mochten niet meer baten en de
4de set werd gewonnen met 25 – 16.
Met een stand van 2 – 2 moest er nog een 5de
set worden gespeeld om een winnaar van deze
partij te krijgen. Weer werd er gestart met Marrit,
Eva, Anke, Elske, Francis en Ylja. Hoe verrassend
is dat! C.S.V. mocht beginnen met de opslag.
Ondanks dat er niet geweldig was gespeeld door
Makkum, hadden ze nog wel het gevoel dat er
gewonnen kon worden. Op de tribune werden de
dames echt over de eindstreep getrokken door
het mee gereisde publiek!! Thanks!!! Helaas heeft
het niet mogen helpen en is de vijfde set verloren
met een stand van 11 – 15. De uitslag was dus
2 – 3 voor de thuis spelende ploeg. Toch zijn er
weer 2 punten mee naar huis genomen, maar met
een raar smaakje in de mond. Er had eigenlijk
gewonnen moeten worden. Bij de thuiswedstijd
tegen dit team gaan we ze inblikken!
De eerst volgende wedstrijd zal zijn op woensdag 26 oktober om 20:30 in de Maggenheim.
Dit is een bekerwedstijd tegen VOVEM ’90. De
eerst volgende thuis wedstrijd voor de competitie is vrijdag 28 oktober om 20:30 tegen A.V.C.
Hopen dan weer op jullie support

PSV de Halsbânruters
Arum 16 oktober
In Arum werd er een dressuurwedstrijd gehouden
voor paarden. Tanya Kooistra kwam met Blitser
aan de start in de klasse L1. in de 1e proef reed
zij 191 punten bijelkaar goed voor de 2e prijs en
in de 2e proef won zij de 1e prijs met 203 punten
samen goed voor 3 winstpunten. Susanne Huurman
kwam ook in deze klasse uit en reed in beide
proeven met Cadanz een winstpunt met 188 en
185 punten. Bobbie Ydema kwam voor de eerste
keer uit met Up to date's Rimmel in de klasse
M1. In beide proeven won zij de 1e prijs met 184
en 185 punten samen 2 winstpunten. In de klasse
L2 kwam Bobbie uit met Artist.In de 1e proef

reed zij 188 punten bijelkaar en in de 2e proef
won zij de 1e prijs met 202 punten samen goed
voor 3 winstpunten. Louise Nieuwenhuis kwam
met Sieuwkw fan Lutke Peinjum uit in de klasse
M2. In de 1e proef won zij de 2e prijs met 181
punten 1 winstpunt.
Anna-Palowna 16 oktober
Yvonne Philipse ging de afsluitdijk over om in
Anna-Palowna mee te doen aan een dressuurwedstrijd. Met Be Cool men kwam zij voor de
1e keer uit in de klasse L1. In de 1e en de 2e
proef won zij de 1e prijs met 196 en 195 punten
goed voor 4 winstpunten een goed begin!!

Dit jaar heeft de SES haar 25-jarig jubileum mogen
vieren. Net als alle andere jaren was het een
geweldig gezellig feestweekend.
Het aantal bezoekers is echter in de afgelopen
jaren gedaald en daardoor ook onze inkomsten.
Nu, na het opmaken van de balans, blijken we
onvoldoende financiële middelen te hebben om
een jaar met tegenslagen te kunnen compenseren.
Het zoeken van sponsoren voor onze Stichting
gaat het doel van de SES voorbij. Het doel van
onze stichting is altijd geweest om andere evenementen, verenigingen en goede doelen te sponsoren.
Wat we in de afgelopen jaren ook veelvuldig
hebben gedaan.
Wij moeten dus - tot onze grote spijt - vaststellen
dat een dergelijk feestweekend financieel niet
meer haalbaar is. Het is een te groot financieel
risico geworden. We hebben als bestuur dan ook
helaas moeten besluiten om per heden de activiteiten van de SES te stoppen.
Als bestuur zien wij - en hopelijk jullie ook terug op 25 geweldige jaren. Elk jaar weer die
enthousiaste sporters, vrijwilligers, toeschouwers,
feestvierders, muzikanten en alle andere mensen.
Het hele bestuur bedankt een ieder voor haar/
zijn inzet en betrokkenheid!
Het SES bestuur,
Nelleke, Christine, Anjo, Geert, Kees,
Sibo, Willem, Rienk, Rinze en Wiepkje

Damnieuws OKK
De spelers van Damvereniging OKK zijn weer
enthousiast aan een nieuw seizoen begonnen.
Direct al op de eerste avond werd er fel om de
punten gestreden. Dit zijn de uitslagen van de
eerste paar avonden:
S.Tilstra - G.Mensonides
1–1
A.van Schaick - G.Zijlstra
1–1
C.E.Kooistra - B.Tilstra
0–2
Sj. Mensonides - I.Werkhoven
1–1
A.van Schaick - B.Tilstra
0–2
H.van As - Joh.Rinia
1–1
I.Werkhoven - Sj.Mensonides
1–1
C.E. Kooistra - S.Tilstra
1–1
A.van Schaick - G.Zijlstra
2–0
C.E.Kooistra - H.van As
1–1
D. v.d.Gaast-H. - S.Tilstra
0–2
OKK speelde ook zijn eerste wedstrijd in de
Zuidwesthoek- bond. Vorig seizoen zijn we daar
kampioen geworden en dus moesten we nu een
klas hoger spelen en dat viel wel een beetje tegen.
Onze eerste wedstrijd verloren we kansloos.
Dit zijn de uitslagen:
B.Tilstra - J.Hoekstra
0–2
S.Tilstra - S.Altena
0–2
H.van As - S.Berkenpas
0–2
G.Mensonides - T.Verhoeff
1–1
G.Zijlstra - S.Brandenburg
1–1
A.van Schaick - S.Boersma
1–1
C. Kooistra - H.Visser
2–0
Joh. Rinia - J. Smits
1–1
------6 - 10
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Makkum knokt zich ook langs Bolswardia
ag
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Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Ondanks een waslijst afwezigen won Makkum
afgelopen zaterdag op sportpark ‘De Braak’ zijn
derde wedstrijd op rij. Na een spannend duel was
het Daniël Kleiterp die de derby tegen Bolswardia
vijf minuten voor tijd bij een 2-2 stand besliste
met zijn tweede doelpunt van de middag. Vlak
voor de wedstrijd dacht trainer Hylke Schrale
net als een week eerder tegen Joure ook tegen
Bolswardia vijf vaste krachten te moeten missen.
Na de warming up haakte echter ook laatste man
Johan Boonstra op het laatste moment nog af
terwijl tot overmaat van ramp ook Jelle Hiemstra
na een klein halfuur geblesseerd het veld moest
verlaten. Zonder zeven vaste krachten kon Makkum
weinig anders dan knokken voor wat het waard
was en dat deed het gedurende 90 minuten met
verve. De vechtlust resulteerde uiteindelijk zelfs
in de derde driepunter op rij. Het was sowieso
een prima middag voor Makkum. In de ‘voorwedstrijd’ boekte Makkum 2, na de promotie naar
de eerste klas, zijn eerste overwinning van het
seizoen. Aan de hand van de gebroeders Roorda
werd Oeverzwaluwen 2 met liefst 5-1 verslagen.
Er waren aardig wat toeschouwers afgekomen
op de derby tussen Makkum en Bolswardia die
onder vrijwel perfecte omstandigheden werd
gespeeld. Zelfs oude Makkum-coryfeeën als
Johan Dijkstra en Lieuwe Wesselius gaven zaterdagmiddag acte de présance. Zij waren net als
alle andere toeschouwers getuige van een meer
spannende dan fraaie derby die in Makkum uiteindelijk een gelukkige winnaar kreeg. De wedstrijd had veel overeenkomsten met die van een
week eerder tussen Joure en Makkum. Net als
toen kon geen van beide ploegen ook maar enig
moment grip op de wedstrijd krijgen. En net als
tegen Joure kwam Makkum ook tegen Bolswardia
al snel in de wedstrijd op voorsprong. Een lange
bal van achteruit na een minuut of tien spelen
werd verlengd door Feike Melchers en koeltjes
binnen geschoten door Daniël Kleiterp. Het was
zo'n beetje de eerste kans van Makkum dat echter
niet lang van de voorsprong kon genieten.
Binnen tien minuten was de stand weer in evenwicht toen ook Bolswardia via Bart Gietema de
eerste kans die het kreeg benutte. In het strafschopgebied van de thuisclub passeerde de topscorer van de derde klas met opvallend gemak
twee Makkumer verdedigers en schoot de bal

onhoudbaar achter goalie Hyltsje Bosma. Zeker
nadat Makkums eigen ‘man van glas’ niet lang
na de gelijkmaker geblesseerd het veld verliet en
aanvoerder Kleiterp noodgedwongen een linie
zakte had Makkum moeite het ritme te hervinden.
Gezien alle gedwongen mutaties was dat niet
verrassend. Wel verrassend was dat Bolswardia
nauwelijks wist te profiteren van alle omzettingen
bij de thuisclub. Het had wel wat meer balbezit
maar van de ploeg die tot zaterdag als tweede
was geklasseerd was toch meer verwacht.
In de tweede helft was het wederom Makkum dat
als eerste scoorde. En net als twee weken eerder
was het de weer onder de wapenen geroepen
Jouke de Jong die Makkum voor de tweede maal
op voorsprong schoot. Met dank aan een van
verdedigers van de gasten die keurig zijn hoofd
introk en een grabbelende Bolswarder goalie krulde
De Jong een hoekschop in 1 keer in de goal.
Bolswardia moest komen na de nieuwe achterstand en deed dat ook. Het geheel in het zwart
gestoken team van trainer Loet Boot creëerde, met
name via schoten van afstand, nu en dan enkele
kansen maar ook het hardwerkende Makkum
bleef dreigend en was enkele malen dichtbij een
beslissende 3-1 voorsprong. Die kwam er niet en
toen Gietema Bolswardia tien minuten voor tijd
uit een vrije trap langszij schoot leek het momentum in de wedstrijd even bij de ‘all blacks’ te
liggen. Leek, want het was uiteindelijk Makkum
dat via de specialiteit van het huis aan het langste
eind trok. De verre ingooi 5 minuten voor tijd
was van Feike Melchers, het doorkoppen van
Menno Bijlsma en de afronding bij de tweede
paal van Daniël Kleiterp. Bolswardia gaf zich
gewonnen en moest de zege in de derby voor de
derde achtereenvolgende keer aan Makkum laten.
Door de overwinning is de ploeg van trainer
Hylke Schrale geklommen naar de derde plaats
op de ranglijst. Gezien alle personele problemen
een prestatie van formaat. Of het gehandicapte
Makkum ook in staat is de koploper goed partij
te bieden zal over twee weken blijken. Dan
speelt de ploeg in Lemmer tegen het nog ongeslagen CVVO. De Lemsters laten er dit seizoen
geen gras over groeien en wonnen 6 van hun 7
wedstrijden. In de eerste wedstrijd van het seizoen
werd Bolswardia verslagen. Met 3-2.
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Zaterdag 22 oktober
SDS 2 - Makkum 2
QVC 3 - Makkum 4
Jubbega C2 - Makkum C2
Heerenv. B. D6 - Makkum D3

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

12:30
14:30
10:15
12:00

Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

beker
IJVC B1 - Makkum B1

Ds.L. Touwenlaan 40,
MAKKUM
Keurig onderhouden, vrijstaande
woning op mooie woonstand,
perceelopp. 484m 2

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

9:00

Voetbaluitslagen
Zaterdag 15 oktober
Makkum 1 - Bolswardia 1
Makkum 2 - Oeverzwaluwen 2
CVVO 5 - Makkum 4

3-2
5-1
4-4

Makkum A1 - Gorredijk A1
Oosterlittens B1 - Makkum B2
JV Bolsward C1 - Makkum C1
Gorredijk C2 - Makkum C2
Makkum D1 - SDS D1
Makkum D2 - FVC D3
Tzum D1 - Makkum D3
Joure SC E3 - Makkum E1
Makkum E2 - EBC/Delfstrahuizen E2G
Makkum F1 - JV Bolsward F1
Blauwhuis F1 - Makkum F2
Workum F5 - Makkum F3
Makkum DA1 - Minnertsga DA1

3-2
6-2
1-2
4-4
1-2
1-1
7-2
6-1
3-7
3-7
4-1
2-3
0-8

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, 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.
Het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer
Belboei kan uitsluitend gestuurd worden naar:
belboei@makkum.nl.
Al het materiaal welke via andere kanalen binnen
komen wordt niet geplaatst. Dit om misverstanden
te voorkomen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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
TE KOOP

Hammond huiskamer theaterorgel. [incl orgelbank]
Type Aurora de luxe. Met echte Leslie trommel.
Afmetingen Breed 112 cm, Diep 65 cm, Hoog
103 cm. Prijs 200 euro. Tel 0515 579346.
GEVRAAGD

scouting welpen blouse en sjaal. 0515-576451
Wie heeft zaterdagavond 16-10-11 mijn Brunotti
Jas meegenomen uit Cafe Schippers? Gelieve
contact op te nemen, Pieter Eekma 0612393566
Oppas voor twee kinderen van 8 en 10 jaar, na
schooltijden en de woensdag middag, tevens
verrichten van huishoudelijke werkzaamheden,
en het bereiden van het avondeten. voor de duur
van ca 3 maanden vanaf eind november /begin
december. Beloning in overleg. reacties naar
06-13691024 of 0515-572125.

Ook de naaldhakkenrace bij Durkje was een geweldig succes.

Viswedstrijd

GRATIS AF TE HALEN

Kettler hometrainer. Tel. 06-46437116
AANGEBODEN

Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar voor
onderwijsassistent. Op de woensdag en de vrijdag
ben ik vrij en zoek ik een oppasadres. Zoekt u
oppas voor uw kinderen dan kunt u mij altijd bellen
voor een gesprek. Ook ben ik bijna alle avonden
beschikbaar voor oppas. Tel. 06-42148777
Schilder biedt zich aan info: 06-85408968
eigen foto

SFEERVOL RESTAURANT
Kindvriendelijk
Met uniek uitzicht
3-gangen menu à € 17,50 p.p.
Voor foto‛s en info.,
zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

WAARDEBON VOOR
GRATIS 2e GLAS WIJN
(GELDIG TOT 19 dec. 2011, max. 2 personen per bon)

Midlum - Op zaterdagmorgen 15 oktober is de
zevende en laatste bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist van HSV de Voorn, HSV De
Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislokatie was het van Harinxmakanaal bij Ungabuurt
(Midlum). Tijdens de wedstrijd was het zonovergoten, maar ‘s morgens vroeg was het wel erg fris.
De meeste vis werd aan de rechterkant van het
parcours gevangen (richting Harlingen) en de
vaste stok was favoriet, de meeste feedervissers
hadden het nakijken. De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1. K. Bakker
2. B. Altena
3. F. van Duinen
4. H. Nauta
5. G. Goudriaan
6. F. Temme
7. J. de Vries
8. J.R. de Boer
9. T. Landskroon
10. P. Roedema

2860 gram
2620 gram
2240 gram
2040 gram
1360 gram
1340 gram
1100 gram
840 gram
760 gram
720 gram

B-klasse:
1. A.D. vcan Assen
2. J.R. den Boer
3. A.de Boer (Adriaan)
4. B. Doornbos
5. H. Olde Olthof
5. A. de Boer (Adrie)
7. C. Toerse
8. T. Hooisma-Hut
9. R. de Jong
10. P. de Jong
11. S. Feenstra
11. T. Wielinga
11. W. Bakker

4060 gram
2860 gram
2320 gram
1220 gram
700 gram
700 gram
660 gram
580 gram
180 gram
120 gram
0 gram
0 gram
0 gram

De prijsuitreiking wordt gehouden op vrijdag 25
november te Slachtehiem, aanvang 20.00 uur.
De eerste wedstrijd voor de wintercompetitie
wordt gevist aan de Leppedijk te Akkrum
(Kromme Knillis) op zaterdag 29 oktober. De
loting is om 08.15 uur en er wordt gevist van
09.00 tot 12.00 uur.

