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Yn ‘e meldy fan de (Nynke)pleats spilet de boarnamer
net swak by
(door Sjirk Wijbenga)
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Iedereen die graag uit eten gaat heeft zo z’n
favoriete restaurantjes. De culinaire keuken, de
sfeer, de bediening, de ligging, de toegankelijkheid
is vaak van doorslaggevende betekenis. De Nynke
Pleats in het pittoreske dorpje Piaam behoort tot
één van Fryslân’s eetgelegenheden waar al deze
elementen samenkomen. De gerestaureerde boerderij dateert van eind 18e eeuw en herbergt sinds
jaar en dag een sfeervol restaurant. De Friese
spreuk boven de bar is een blikvanger waarbij de
“boarnamer” (voederemmer) gerelateerd wordt
aan de huidige bestemming van de boerderij.
Sinds 1999 zijn Gretha Bakker en Janet Oostenveld eigenaar van het etablissement. De beide
zussen namen het bedrijf over van hun ouders.
De veelzijdige keuken van de Nynke Pleats wordt
hoog gewaardeerd door zowel de vaste gasten als
de vele passanten. Het keukenpersoneel laat zich
inspireren door de seizoenen waardoor de menukaart een aantal keren per jaar wordt aangepast.
Of je nu zakelijk of informeel in de Nynke Pleats
komt, er is een juiste balans tussen lekker en
smakelijk eten op niveau, in combinatie met een
ongedwongen bediening. Daarbij heeft het restaurant een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Binnen- en buitenshuis is er door Gretha en Janet
veel aandacht besteed aan de kindvriendelijkheid
van het restaurant. Binnen is een speciale kinder-

hoek ingericht en buiten een speelweide met
uitdagende speeltoestellen. Vanaf het loungeterras kunnen de ouders op hun gemak een oogje
in het zeil houden. Aan de achterzijde van de
boerderij is een terras ontwikkeld waar de gasten
een schitterend uitzicht over het groene Friese
landschap wordt geboden. Regelmatig zijn er in
de boerderij voor kunstliefhebbers exposities te
bezichtigen.
De Nynke Pleats is uitermate geschikt voor bruiloften, personeelsfeesten, bedrijfstrainingen of
overige bijeenkomsten. Het bruidspaar wordt de
mogelijkheid geboden om te overnachting in de
romantische bruidsuite van het voorhuis. Het
woongedeelte heeft een authentieke uitstraling
en is tevens te huur als vakantieappartement. De
bereikbaarheid van de Nynke Pleats is optimaal
te noemen. Piaam ligt op loopafstand van Makkum.
Maar ook met de auto, fiets of de boot is het
dorpje aan de IJsselmeer zeer toegankelijk.
Voor de automobilisten is voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd. Naast de culinaire
genoegens ervaren de gasten een bezoek aan de
Nynke Pleats ook als een rustpunt. De authentieke nostalgische sfeer geeft een warm huiselijk
gevoel. Daarbij staat de Friese gastvrijheid en
gemoedelijkheid garant voor een prettige en
persoonlijke bediening.

Makkum, Slotmakersstraat 9

woningruil
Joure mogelijk!

In centrum gelegen, uitstekend onderhouden, leuke woning
met enorm grote complete garage/werkplaats op b.g.g., royale
bovenwoning, 3 slaapkamers + dakterras (Z).

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
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
Tel.: 0515-332418 / Prive: 0515-332501
- 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

Familieberichten
Het gemis van het ouderlijk huis zal blijven
maar de mooie herinneringen ook

Het heeft ons bijzonder goed gedaan dat wij
zoveel blijken van belangstelling mochten
ontvangen na het overlijden van ús mem,
beppe en oer-beppe

Elisabeth Koornstra-van der Woude
Betsie

Agenda
Zaterdag 5 november
Eighties Disco Hotel De Prins
Aanvang: 21.00 uur
Oud papier ophalen door Flevosanghers
en Hallelujah
Wons: P.K.N. kerk
Gez. concert "it Woldinghekoar" en gospelgroep
"Different People" Aanvang: 20.00 uur

Zondag 6 november
Laatste Zing Mee-avond van 2011 in ’Avondrust’
restaurant ’Waerdsicht’ de aanvang is 19.30 uur.

Hartelijk dank daarvoor
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Makkum, november 2011

Novemberactie Peuterspeelzaal
“It Krobbeguod”
Op maandag 7 november vanaf 18.30 uur zullen
de ouders van onze peuters weer bij u langskomen
voor de jaarlijkse novemberactie. Wij verkopen
net als vorig jaar suikerbroden, de prijs van een
suikerbrood bedraagt € 3,- per stuk, graag gepast
betalen en op is op. De peuterspeelzaal heeft de
opbrengst van deze en andere acties nodig om
alle peuters van Makkum e.o. in de gelegenheid
te stellen om voor een redelijke prijs de peuterspeelzaal te bezoeken. Het is immers voor ieder
kind belangrijk om te spelen met en zich te ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes. Wij komen
volgende week maandag graag bij u aan de deur
en hopen dat u het peuterspeelwerk een warm
hart toedraagt!
Bestuur en leidsters
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

Maandag 7 november
Makkum - Suikerbroden verkoop vanaf 18.30 uur
door de ouders van de peuters van ‘It Krobbeguod’.

Gehele maand november
Piaam - In de Nynke Pleats een expositie van
Quilts. Het betreft een expositie van de 82-jarige
Nel Meijer uit Steenwijk. Openingstijden: vrijdag
vanaf 17 uur, za en zo vanaf 11 uur.

Kerkdiensten
Woensdag 2 november
Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
voorganger: Ds. van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Ps. N ten Wolde-Hijwegen

Zondag 6 november
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Ps. N ten Wolde-Hijwegen
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen

ZING MEE-avonden
in Makkum !!!

Oud papier

A.s. zondagavond, 6 november, is de laatste Zing
Mee-avond van 2011 in ’Avondrust’, in restaurant
’Waerdsicht’. De aanvang is om 19.30 uur en de
orgelbegeleiding is door dhr. A.Couperus. Er
worden bekende geestelijke liederen gezongen.
De volgende Zing Mee-avond is op DV. 11
december, de z.g. ’Kerst Zing Mee’ in M.F.C/
Sporthal ’Maggenheim’.Aan deze avond wordt
medewerking verleend door het ’Lemster
Mannenkoor’ en de Brassband de ’Greide-Brass’
uit Schraard. Noteert u deze datum alvast in
uw agenda.

Makkum - Zaterdag 5 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 ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

De eerstvolgende Zing Mee-avond in 2012 is
DV. 8 januari in restaurant ‘’Waerdsicht’’ in
zorgcentrum ’Avondrust’. Nadere informatie
volgt in de Makkumer Belboei van nov. en dec.
Voor meer info: A.Otter tel. 542126/D.Tamminga
tel. 231618

Zat. 5 nov. is er een gez. concert van "it Woldinghekoar" van Wons en de gospelgroep "Different
People" van Bolsward. Margriet Lemmens is de
dirigent van beide koren. Het concert is in de kerk
van Wons en begint om 20 uur. De toegang is
vrij, er is een collecte bij de uitgang.

Concert in Wons
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Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting
groot succes
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Ook in Makkum gingen de collectanten
langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd
een bedrag van € 935,54 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden
Stichting in staat om haar werk voor mensen met
brandwonden voort te zetten
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn
kop zetten. Het medische traject, met tientallen
operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de
verwerkingsproblemen van het vaak traumatische
ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende
littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden
worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet
voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren
leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden
Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet
zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door
onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte
kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar
activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke
collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting
alle collectanten en gulle gevers in Makkum voor
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, Vanille of Framboos, 1 liter........1.39
Gelderse Gekookte Worst...........per pakje 25

cent korting

Unox Rookworst, 275 gram........................................voor 1.79
Zuurkool Naturel, 500 gram........................................69

cent

Winterpeen, 1 kilo...............................................................1.25
Uien, 1 kilo...................................................................79

cent

Bloemkool, per stuk......................................................99 cent

Bazar Vrouwenver. Makkum
Op dinsdag 8 november organiseerd de hervormde vrouwenvereniging een bazar aanvang
15.00 uur in “Het Anker” met verloting. ’s
Middags is er verkoop van zelfgemaakte kadootjes, gebreide sokken enz. Ook kunt U een
kansje wagen op fijne prijzen. Pauze is er van
18.00 uur tot 19.00 uur. Daarna het” Rad van
Avontuur ”. Direkt na afloop is de uitslag van
alle verlotingen. Komt U ook even!!!

Everyday Jam, pot 450 gram.........................................nu 1.29
Everyday Douche Gel, 400 ml..............................voor 95

cent

Aanbiedingen geldig van do. 3/11 t.e.m. wo. 9/11

Maandag

Vlugklaar 5 halen / 4 betalen
Profiteer van 3 t/m 5 november
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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Samenwerking MFC Maggenheim en kinderopvang

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
We (buitenschoolse opvang de Vrijbuiters in
Makkum) zitten nog maar net met de ‘grote’
kinderen ook in Maggenheim en gelijk hadden
we plezier van onze samenwerking! Tijdens de
open dag van 12 oktober mochten we namelijk

een springkussen van 8 meter in de sporthal
neerzetten voor de kinderen. Dit was een groot
succes. De BSO van ZW-KO-Sisa, voormalig
Kinderopvang Zuid-West Friesland.

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

Federatiefestival 2011 in Parrega

door Judith van Lavieren

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

Parrega - Op 29 oktober werd het federatiefestival gehouden, zoals vanouds in de Gearhing
in Parrega. In totaal waren er 13 deelnemers:
9 korpsen, 2 brassbands en 2 jeugdkorpsen, allemaal afkomstig uit de vroegere gemeente
Wunseradiel. Op het federatiefestival werd gespeeld
voor een vakjury en een publieksjury. Iedere deelnemer kreeg een half uur om zich te presenteren.
Er waren vier prijzen te verdelen: een prijs van
de vakjury en drie prijzen van de publieksjury.
Makkum werd op het federatiefestival vertegenwoordigd door harmonie-orkest Hallelujah en
het jeugdorkest van Hallelujah, de Notenkrakers.
Beide staan onder leiding van Nynke Jaarsma.
De Notenkrakers hadden een show voorbereid
met de naam Op zoek naar Maria. Het is traditie
dat de Notenkrakers veel werk maken van hun
kleding. En dat was te zien! De show ging over
de wereld van talentenjachten en musicals en de
Notenkrakers gingen gekleed als musicalsterren
of karakters uit musicals, veel glitter en glamour
dus. De aanwezigen konden Annie, een kat uit
de musical Cats, het spook uit de opera en Zorro
zien en veel zeer sjiek geklede dames en heren.
Er was zelfs een bruidsjurk aangerukt, dus kosten
noch moeite waren gespaard. De Notenkrakers
kwamen heel nonchalant op. Net alsof het een
repetitie was. Iedereen ging zitten en was een
beetje aan het kletsen en oefenen. Klarinettiste
Froukje Schippers riep de verschillende instrumenten op om te gaan stemmen en daar kwam
dirigente Nynke ook nog aan met een boa die
sterk in de rui was. Allemaal nep natuurlijk want
er was stevig geoefend op deze show. De Notenkrakers verwelkomden het publiek met gezang.
“Wolkom yn ‘e wrald fan musicals, wolkom yn’
e wrald fan Joop Mei us orkest doche wy us best
en meitsje us eigen show”
De Notenkrakers openden met “Breakdance Brass”.
Het werd gevolgd door “The best of Andrew
Lloyd Webber”. Een lang stuk dat bestond uit
allemaal fragmenten uit musicals. Nynke Kuipers
presenteerde de show Op zoek naar Maria. Er
werd een kandidaat gezocht voor de rol van Maria.

Sasker Yntema en Elbrich Lutgendorff waren de
finalisten en het publiek werd gevraagd om door
middel van applaus aan te geven wie zij de beste
vonden. Sasker was een geval apart. Het ‘scheelde
hem niks’hoe : hij wilde gewoon een rol. Ook al
was het dan als jongen in de rol van Maria.
Sasker zong bij het fragment “I don’t know how
to love him “ hartverscheurend vals, maar vond
het zelf fantastisch gaan. Hij vertolkte zijn rol
van foute jongen (met heel fout haar) bijzonder
goed. Daarna was Elbrich aan de beurt. In haar
blauwe gewaad zong zij prachtig. U raadt het al.
Elbrich won. Zij speelde zeer overtuigend een
ontroerde winnares. Daarna speelden de Notenkrakers nog enkele musicalfragmenten. Zij sloten
af met “Hey, look me over”. De Notenkrakers
werden beloond met een daverend applaus van
het publiek. De trouw meegereisde aanhangers
uit Makkum klapten natuurlijk het hardst.
’s Avonds kwam harmonie-orkest Hallelujah aan
de beurt. Zij waren de dertiende en laatste deelnemer. Hallelujah opende met het stuk”Savages”
Daarna werd door Judith van Lavieren een kort
welkomstwoordje gesproken. Men vervolgde
daarop het programma met “Canzun”. Tijdens
“Sorry” was een mooie solo van Aart Postma op
trompet te horen. Men besloot met “Band of
Brothers” Hallelujah telt momenteel 48 leden.
Het orkest is sinds maart 2011 uitgebreid met 10
jeugdleden. Vorig jaar zaten ze nog bij de Notenkrakers en nu bliezen ze hier al hun nootje mee.
Een hele prestatie! Terwijl de jury zich terugtrok
om te beraadslagen gaf Hallelujah nog een toegift:” Big Band Showcase”
De vakjury, de heer van Huizen, kwam als eerste
aan het woord. Hij kende de eerste prijs toe aan
Excelsior Schraard. Hij vond dat zij zich het beste
aan de partituur hadden gehouden. De publieksjury gaf haar eerste prijs aan Asaf Lollum, de tweede
prijs ging naar Hosanna uit Wons en de derde prijs
was voor Excelsior uit Parrega. In tegenstelling
tot vorig jaar, toen jeugdorkest de Notenkrakers nog
beide eerste prijzen mee naar huis mocht nemen,
viel Makkum dit jaar dus niet in de prijzen.

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

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Echtpaar Hofstra benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

* De heer en mevrouw Hofstra met burgemeester Apotheker.
In het bezoekerscentrum van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand vond op 26 oktober een
unieke uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen plaats. De burgemeester van de gemeente
Südwest Fryslân, de heer Hayo Apotheker had
die middag het voorrecht, om eerst de heer Jetze
Hofstra uit Witmarsum, namens Haren Majesteit
de Koningin te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, maar had daarna nog een bijzondere verrassing in petto.
Na het opspelden van de onderscheiding vroeg
hij aan het talrijk aanwezige publiek nog even de
aandacht voor een aanvulling. Wat was namelijk
het geval, ook echtgenote Janny werd verzocht naar
voren te komen, waarna ook zij door de burgemeester, namens de Koningin werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze, wel zeer
unieke gebeurtenis vond plaats in aanwezigheid
van een groot aantal familieleden en vrijwilligers
van het Kazemattenmuseum.

De heer Hofstra was ruim 45 jaar actief in
diverse organisaties op kerkelijk, politiek en sociaal gebied. Ditzelfde geldt ook voor mevrouw
Hofstra, die zeer betrokken was bij pastorale
werkzaamheden, acht jaar presidente was van de
Gereformeerde Vrouwenbond Afdeling Fryslân,
de latere Protestante Vrouwenorganisatie Afdeling
Fryslân en diverse functies bekleedde in onderwijsinstellingen. Beide echtelieden zijn al jarenlang als vrijwilliger in diverse functies verbonden
aan het Kazemattenmuseum. Vanwege jarenlange en belangeloze inzet voor de medemens,
waarbij beiden een grote verantwoordelijkheid
en inzet hebben getoond, heeft het Hare Majesteit
de Koningin behaagd hen deze hoge onderscheiding toe te kennen.
Na afloop van de plechtigheden was er in het
bezoekerscentrum van het museum een uiterst
geanimeerde receptie.

Grenzen aan de geneeskunde
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

Een lezing door dr. Tjeerd Tijmstra (1945) een,
let wel, oud Makkumer. De lezing wordt gehouden
op 9 november 2011 in “K.C Het Anker” te
Makkum van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De heer Tjeerd Tijmstra is oud docent medische
sociologie aan de universiteit in Groningen. Hij
gaf les aan o.a. medische studenten in opleiding.
Zijn ideeën over de geneeskunde richtte zich
vooral op wat voor mensen een goede kwaliteit
van leven is. Zo gaat de aandacht thans sterk uit
naar ziektedreigingen en ziektepreventie, waardoor er een beeld wordt geschapen waarin
gezondheid als vanzelfsprekend het allerbelangrijkste doel is dat moet worden nagestreefd. Het
roept vragen op zoals, een bodyscan is dat nodig,

maakt alles weten je gelukkiger of angstiger,
waar kiezen we voor. Deze punten zullen ter
sprake komen en wellicht nog andere. Op deze
lezing is iedereen boven 55 jaar (jonger mag
ook) van harte welkom om deze middag bij te
wonen. Deze middag is door de ouderen bonden
van ex Wûnseradiel georganiseerd en de toegang
is gratis. Voor vervoer kunt u zich in verbinding
stellen met een van de drie ouderenbonden.
ANBO
Mevr. Hiemstra, tel. 0517-642565
KBO
Dhr. van Vliet, tel. 0515-231678
PCOB
Mevr. van der Heide, tel. 0515-232107
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Wist u dat...
- Op 7 nov. Ans Reurekas komt spreken over de
hoeders van moeder Aarde, geneeskracht en de
informatie uit de natuur.
Locatie: Parkflat Stadfenne
Tijd: 19.30 inloop 20.00 begin.
Entree: €10.00. hierbij krijgt u een kortingsbon
t.w.v. €7.50 bij praktijk “Eleion”
Aanmelden: Info@eleion.nl 0515 462889.

- Voor ons huis aan de markt 22 te Makkum, al
maanden een blauwe Gazelle damesfiets staat,
keurig op slot met 2 sloten. Intussen zijn de
banden leeg en zit er een slag in het voorwiel.
Is iemand deze fiets kwijt of gewoon vergeten,
haal hem op voordat de fiets nog verder wordt
beschadigd.
- het NUT departement Makkum over 5,5 week
200 jaar bestaat.
- leden van het NUT half november het programmaboekje in de bus krijgen.
- u vanaf dat moment kunt reserveren voor de
voorstellingen.
- op het huiskamerfestival 6 bijzondere artiesten
geprogrammeerd staan.
- deze artiesten Charlie Dee, Soudada, Ronald
Smink, LOS, Rop Janze en Nynke Jaarsma zijn.
- u deze artiesten op zondagmiddag 11 december
kunt ontmoeten tijdens de MEET&GREET, in
it posthus.
- deze artiesten heel veel zin hebben om er een
onvergetelijk huiskamerfestival van te maken.
- Het NUT u allen van harte uitnodigt om 9, 10
en 11 december onze 200e verjaardag mee te
vieren!

Op je 17e je rijbewijs halen? Dat kan vanaf 1 november!
1 November 2011 start 2toDrive. Jij hebt vanaf dan dé kans om eerder je rijbewijs
te halen! Door 2toDrive kun je nu al eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf
16,5 jaar. Vanaf de dag dat jij 17 bent geworden kan je rijexamen doen. Ben je
geslaagd? Dan mag je tot je 18de verjaardag alleen de weg op onder begeleiding
van de door jou zelf gekozen coach(es). Je hoeft dus niet meer tot je 18de te
wachten voordat je eindelijk met rijlessen mag beginnen, mooi toch?
Alleen jongeren die op of na de startdatum 17 jaar worden, mogen het praktijkexamen
afleggen bij het CBR. Ben je op 1 november al 17? Dan mag je wel beginnen met
lessen volgen maar vanaf je 18de mag je het praktijkexamen afleggen.
Hoe werkt het?
• Ben jij 16 jaar? Dan mag je starten met het halen van je theorie-examen,
het theorie certificaat is 1,5 jaar geldig.
• Vanaf 16,5 jaar mag je gaan rijlessen.
• Als je 17 jaar bent geworden mag je rijexamen doen.
• Heb je je rijbewijs gehaald? Dan kun je tot je 18de in de auto rijden samen met
je coach. Je mag er zelf 5 uikiezen. Je mag je rijbewijs pas ophalen als je coach
zijn pas heeft.
• Vanaf je 18e mag je zelfstandig de weg op.
• Ben je op 1 november al 17? Dan mag je wel lessen maar examen doen
als je 18 bent.
De Coach:
• Je coach is minimaal 27 jaar oud.
• Je coach is minimaal 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B.
• De coach is niet onder invloed van drugs of alcohol tijdens het begeleiden.
• Je coach is de afgelopen vier jaar niet strafrechtelijk veroordeeld
voor een ernstige verkeersovertreding.
• De coach heeft de afgelopen vier jaar geen educatieve maatregel
door het CBR opgelegd gekregen.
Wil je meer informatie over rijden vanaf 16,5 jaar of over je rijbewijs in 4 weken?
Bel dan met Hans van Schaick 0515-231309 of 06-23752720

- Het filmpje van de hoedenflitsen/naaldhakken
race, gemaakt door swflokaal, te bewonderen is
via; www.swflokaal.nl rechts op you tube klikken.
Dan in rechter kolom scrollen en filmpje hoedenshow/naaldhakkenrace aanklikken.

Sint & Piet's wist u datjes
- sinterklaas bijna weer in
het land is………….
- u voor het huren van sint
en pieten kleding bij
Hoeksema kapper te Makkum
terecht kunt. 0515 231651 of 0515 233016
- vanaf nu kunt reserveren voor een bezoekje
van Sint en Piet bij u thuis, bij Hoeksema
Kapper. 0515 231651 of 0515 233016

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


vw golf 4 1.4 16v
kleur blauw, kilometerstand 188dkm, motor 1.4 16v benzine
optie´s: st-bekrachtiging, l.m velgen, electische ramen,
centrale deurvergrendeling+afstandbediening.
apk 05-2012

Prijs € 2799,-

info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Twaalfde Krystwilledëi anders dan voorgaande jaren
oproep - geef u op!!

Samenzang van
bekende geestelijke liederen
zondagavond 6 november
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur
Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Makkum – De Krystwilledëi commissie heeft
besloten de Krystwilledëi dit jaar (bij voldoende
deelname) anders te gaan uitvoeren. Zaterdag 17
december, van 14.00-20.00 op het Plein en Markt,
zal deze twaalfde viering niet alleen buiten maar
ook binnen zijn georganiseerd. Grootste verandering is dat een gedeelte van de festiviteiten in
een tent zal plaatsvinden. Daarnaast is er het idee
om een modeshow of een klein theater te gaan
organiseren.

Uitnodiging voor de jaarvergadering
van de volleybalvereniging Makkum
Op donderdag 3 november 2011
Om 20:30 uur in MFC Maggenheim te Makkum
Agenda
1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Verslag jaarvergadering d.d. 4 november 2010
4 Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdbestuur
5 Financieel jaarverslag
6 Verslag kascommissie
7 Benoeming nieuw kascommissielid
8 Begroting 2011-2012
9 Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar:
Fransiska Horjus
Aftredend en niet herkiesbaar:
Elly Smink
Aftredend en niet herkiesbaar:
Froukje Oostenveld
10 Verdeling taken
11 Rondvraag
12 Sluiting

De Krystwilledëi blijft echter bestaan uit diverse
koren en groepen, met ongeveer 35 kramen. Al de
kramen bieden u verschillende hapjes, drankjes,
kerstkleding en nog veel meer wat met Kerst te
maken heeft. Uiteraard zal de Glühwein hierbij
niet ontbreken. Ook zal de Kerstman op de arrenslee en de levende kerststal net zoals voorgaande
jaren u blijven toelachen. Stichting Âld Makkum
zal voor de ouderen onder ons een dia projectie
verzorgen, Eventueel zijn er activiteiten van 16.00
tot 20.00. in de R.K. Kerk. Voor de jonge (en
oude) smulpapen worden er pannenkoeken door
Scouting Bourdine gebakken. Daarnaast is er voor
de kinderen een kinderdraaimolen en een kleurplaatwedstrijd met puzzellogospel. Verder zoals
voorgaande jaren zal het geheel worden afgesloten
met een Vuurwerk op het achterdijkje. Mede
mogelijk gemaakt door de Holle Poarte – Marina
Makkum, Fam. van Meerten
Vorig jaar is deze Krystwilledëi helaas niet doorgegaan i.v.m. te weinig opgave/deelname daarom
nu alvast deze oproep. Om de Krystwilledëi
mogelijk te kunnen maken zal de kleurplaat zijn
voorzien van advertentieruimte door middel van
uw logo.

Bent u geïnteresseerd of u wenst meer info over
deze dag, dan kunt u contact opnemen met de
Krystwilledëi commisje;
- Marlies Koornstra
Markt - 8754 BB Makkum
Tel: 06-55570456
E-mail: driesenlies@ziggo.nl
- Els Lowe
Achterstraat - 8754 BB Makkum
Tel: 06-14455822
E-mail: lowe0022@gmail.com
- Greetje Twijnstra
Slotmakerstraat - 8754 BB Makkum
Tel: 0515-231243
E-mail: greetjetwijnstra@live.nl
- Hennie de Vries
Plein - 8754 BB Makkum
Tel: 06 - 51507937
E-mail: henniefanricht@makkum.nl
- Theo Adema
De Voorn 16 - 8754 BB Makkum
Tel: 0515 231401/06 53542243
E-mail: adema.horeca@makkum.nl
Of in een stand of kraam dan kunt u contact
opnemen met onze Marktmeester;
- Mevrouw Janny Zeeman
De Greide 5, 8757 JP Gaast
Tel. 0515 - 54 34 60, Mobiel. 06 - 123 027 95.
Alvast hartelijk dank
namens de Krystwilledeï commissie;
Marlies, Greetje, Henny, Els, Janny en Theo.

Vrijwillige bijdrage Makkumer Belboei
Het gaat fantastisch! Veel mensen hebben hun
jaarlijkse bijdrage voor het (mede) in standhouden
van de Makkumer Belboei reeds overgemaakt.
Hartelijk dank hiervoor.

Mocht u het vergeten zijn: hier is nogmaals het
bankrekeningnummer waarop u uw gift kunt
storten: 3406.54.465 t.n.v. Makkumer Belboei.
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Geslaagd Bierfest Witmarsum!
Witmarsum kan terugzien op een geslaagd
Bierfest. Er zijn vele positieve reacties binnengekomen. Vrijdagavond werd geopend met het
Witmarsumer Muziekantenfestival. Veel muzikaal
talent uit Witmarsum en omstreken hebben hier
een fantastische eerste avond gemaakt, van het
Bierfest weekend. Zaterdagmiddag werden de
Oktoberfespiele gehouden, georganiseerd door
dorpsbelang en het WOK. Jong en oud heeft hier
met veel enthousiasme meegedaan aan de typische Bierfest Spiele, zoals Lederhozen hangen,
bierkrat stapelen, bierpulschuiven en veel andere
spelen. Daarna is Piet Paulusma nog langs geweest
om het weer te presenteren. Deze uitzending is
zelfs nog in het programma DeWereld draait door
op tv geweest. Zaterdagavond heeft Not Serious
een spetterend optreden neergezet in een volle
feesttent!
Zondagochtend is begonnen met de jeugdkerkdienst, deze was ook druk bezocht. De jeugd had
dit erg leuk opgezet. Zondagmiddag was de tent
wederom goed gevuld met jong en oud bij het
concert van Pieter Wilkens met brassband
Crescendo uit Workum. Het weekend werd afgesloten door de geweldig sfeermakende band Van
Geeft’m. Het hele weekend stonden volgens de
Duitse tradities de biertafels in de tent, werden
de bierpullen gevuld en waren er Duitse braatwursten en schnitzels.
Stichting OarsasOars kan terug zien op een
geslaagd 1e Witmarsumer Bierfest. Wil je nog wat
van de sfeer proeven? De foto’s zijn terug te vinden
op de website: www.oarsasoarswytmarsum.nl.

collecte van stichting
Alzheimer Nederland
In de week van 7 t/m 12 november vindt de collecte van stichting Alzheimer Nederland plaats.
In Makkum gaan zo’n 15 collectanten op pad om
geld in te zamelen. De opbrengst is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie
en hulp, informatie en belangenbehartiging voor
mensen met dementie en hun naasten.
1 op 5 krijgt dementie
De ziekte van Alzheimer is de epidemie van de
toekomst. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een
vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. De teller staat nu
al op ruim 235.000 en dit aantal zal de komende
decennia explosief stijgen. In 2050 zullen ruim
een half miljoen Nederlanders lijden aan de ziekte.
Dat is een zorgwekkend vooruitzicht. De ziekte
heeft immers een enorme impact op zowel de
patiënt als op zijn/haar naaste omgeving. Dementie
is nog niet te stoppen. Nóg niet. Want onderzoekers
werken hard aan een oplossing om dementie onder
controle te krijgen. Daarom steunt Alzheimer
Nederland wetenschappelijk onderzoek naar (de
oorzaken van) dementie. Maar Alzheimer Nederland
staat ook nú klaar voor mensen met dementie en
hun naasten. Onder andere door voorlichting,
ondersteuning en belangenbehartiging. Met 52
regionale afdelingen en 200 Alzheimer Cafés
heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik.
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Kleintje Leugenbollepop falt yn ‘e smaak

(door Sjirk Wijbenga)
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Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
foto: Jefan Music®

* The Streak Easer Machine met fan van het 1e uur Ids (met tray bier). Aan hem was de grote eer om
de merchandise-stand van de band te openen. Links op de achtergrond groupie juf Annie.

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

Zaterdag 22 oktober stond Makkum in het teken
van Kleintje Leugenbollepop, georganiseerd door
grote broer Stichting Leugenbollepop. In samenwerking met de Stichting Nieuw Magerheim werd
de kleine zaal in het MFC omgetoverd tot een
rocktempel. Jetze Genee van het organisatie comité
is vol lof over de avond. Jetze: “Lyts Leugenbollepop is in muzikaal festival foar bands út
Makkum. We ha de hiele jûn livemuzyk hân yn
Makkum. It smûke sealtsje yn it MFC lient him
der poerbêst foar. Spitich dat de band GAIVS
ôfsizze moast. Ek de band Space Back to Ten
moast ôfsizze om reden dat de sjonger in enkelblessuere oprûn hie by it sealfuotbal. Mar der
bleaunen genôch bands oer dy’t moaie muzikale
nûmers op it toaniel hearre litten ha”.
De rockband Addicted beet de spit af. Geïnspireerd door de band Nirvada speelde deze jeugdige
coverband pas enkele weken in deze formatie
maar klinkt nu al heel volwassen. Gedreven en vol
zelfvertrouwen zorgde de talentvolle bandleden
voor een verrassend optreden.
De band EHBO, wederom jong talent uit Makkum,
staat garant voor een stevige punkrock. Met veel
gitaar en in een zeer vlot tempo wist de band met
hun zangers Vlad en Jasper het publiek te boeien. Enkele nummers zaten duidelijk langer in het
repertoire en daarin kon vooral Vlad solerend op
excelleren.
Tussen al het rock- en covergeweld kwam de
Frysktalige Hymalayarock formatie “Xygatze”
met een geheel eigen geluid. De band speelt al

15 jaar, bestaat uit vier heren en 1 dame en traden
niet onverdienstelijk op. Ondersteund door een
beamerprojectie werd het publiek meegenomen
langs Duitse toeristen die Makkum bezochten,
jonge dames in laarzen ……enz.
Het vuurwerk was voor het eind bewaard. Na
diverse posters vooraf en merchandise bestaande
uit shirts en dameslipjes, pakte de debuterende
band “The Streak Easer Machine” muzikaal hard
en flink uit. Een strakke set en een fris en zeer
enthousiaste presentatie zorgde voor dansend
publiek, een groot applaus, een signeersessie en
zeer voldane bandleden na afloop.
Het slotspektakel was voor de band de TurdNuggets
waarbij het gedreven drumwerk van Johannes
Lutgendorff opviel! Met bevlogen passie combineert Johannes het slagwerk en zingen. Jurjen de
Vries nam als bassist de meeste zangpartijen
voor zijn rekening. Gitarist Redmer de Boer
soleerde waar het kon en met 3 man wist deze
band een flinke muur van muziek neer te zetten.
DJKC zorgde in de pauze en na afloop voor
muziek. Jaspers licht en geluid had een prachtig
podium opgebouwd met een groot beamerscherm op de achtergrond. Met dank aan alle
vrijwilligers kijkt de organisatie terug op een
goed verlopen muzikale happening. Voor de
stichting Leugenbollepop en voor beheerder
Romkema beviel de onderlinge samenwerking
goed en na het opmaken van de kas komt er vast
een vervolg op Kleintje Leugenbollepop.

5 November: Back to The Eighties in Hotel de Prins
Kom deze avond in stijl van de Eighties en maak
kans op een Schoonheidsbehandeling "Back to
the Youth". Ook willen wij, Marian, Karin Jelle,
Rinze en DJ Hendrik de winnares van vorig jaar
nog even aan uw voorstellen: YFKE VISSER.
Zij kwam in een geweldige glimmende paarse

blouse met een rijkelijk gekleurde bloemetjes
broek waardoor ze weer net een echte jonge
bloem leek. Net als vroeger. Dus eigenlijk had ze
geen behandeling meer nodig. Ook een heerlijke
ontspannende lichaamsmassage of pakking behoort
tot de mogelijkheid voor de jeugd van toen.
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Natuureducatie op
basisschool It Iepen Stee

eigen foto

De afgelopen maand zijn de alle groepen bezig
geweest met het natuurprogramma van stichting
“NME”. De groepen hebben samen met een
kleine groep ouders en de eigen leerkracht een
bezoek gebracht aan het bos van Witmarsum.
Daar zijn zij op een enthousiaste manier bezig
geweest met het uitvoeren van verschillende
opdrachten. De groepen 1 t/m 4 hebben het
Roodborstjespad gevolgd. De kinderen hebben
zich verplaatst in het leven van een roodborstje.
De groepen 4, 5, 6 hebben het Vleermuizenpad
gelopen. Met opdrachten hebben zij ervaren hoe
vleermuizen leven. De groepen 7,8 zijn een hele
dag fysiek bezig geweest met het kappen van
bomen, zagen van takken, opruimen van afval, enz.
De groepen werden begeleid door enthousiaste
vrijwilligers vanuit stichting “NME”. We hebben
dit als zeer positief ervaren en gaan volgend jaar
zeker weer mee.

Palingtoernooi jeu de boules

DE Gehele Herenkleding!!!!!!
donderdag 3 november
vrijdag 4 november
zaterdag 5 november

50% Korting

Lieuwkemastraat 11a | 8754 BL Makkum | 0515-230306

Adverteer in
de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

eigen foto

Onder een stralend zonnetje en de geuren uit 2
palingrooktonnen werd zaterdag 22 oktober 2011
op de jeu de boulesbanen van De Mouneboulers
in Witmarsum een palingtoernooi, mede mogelijk
gemaakt door Loonbedrijf Klaas Haitsma, gehouden. Met 42 deelnemers een goed bezet toernooi en een ieder had het naar zijn zin. Na drie
gespeelde partijen bleken er 8 deelnemers te zijn
die alle drie de partijen hadden gewonnen en
deze gingen met de prijzen naar huis. Maar ook
alle andere deelnemers gingen met een portie
vers gerookte paling (met dank aan de rokers
Johannes Adema en Bauke Keuning) naar huis.
De prijswinnaars waren:
1e prijs Auke Bruinsma
2e prijs Sietse Haitsma
3e prijs Wiebe Huisman
4e prijs Ellen Cuperus
5e prijs Martien Eisma
6e prijs Johannes Bouma
7e prijs Jacob Haitsma
8e prijs Bert van Mechelen

Peugeot 206XS 1.6-16V
110PK,blauwmett., 3drs,
lm.velgen, mistl.voor,
r-cd, cpv+af.st bediening
bouwjaar 2001

uniGar Horjus
VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit
VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise
Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi
Citr.GR Picasso 2.0i Aut,LPG-G3,7 pers
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm
Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc
Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm
Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise
Mazda Premacy 1.8-16v,a/c-ecc,96dkm

2007
2007
2007
2008
2008
2007
2007
2008
2005
2003

 2950,-

verkocht!
€ 13450,€ 12950,€ 12650,€ 11950,€ 11445,€ 9950,€ 8995,€ 8450,€ 6450,-

VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm
Ford Focus Station 1.8TDCi,leer,navi
Peugeot 206 XS 1.6-16v,nette auto

2003
2004
2001

€ 6350,€ 3850,€ 2950,-

Verwacht;
Seat Cordoba Tdi 130pk zwart
verkocht!
VW Passat 2.0Fsi Sportline
2007
Ford C max 1.6-16V Titanium,nw model
2007
BMW 316 4drs, blauwmet,lm.velgen,apk
1995

Het is weer tijd voor het wisselen van de zomer/ Winterbanden.
Heeft u nog geen winterbanden?? Vraag bij ons naar de mogelijkheden!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. Ook voor bemiddeling
wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
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Haringhappen voor de duofiets tijdens visserijdagen (vervolg)

eigen foto

Ten Cate
4 halen 3 betalen

Op 20 augustus waren er een aantal enthousiaste
initiatiefnemers, die het haringhappen verzorgden,
met als doel om de opbrengst hiervan te schenken
aan Wooncentrum Avondrust, voor het realiseren
van de trapondersteuning van de duofiets. Zoals
u eerder in de Belboei heeft kunnen lezen, is er
een mooi bedrag binnengekomen. Ook tijdens de
naaldhakkenrace is er nog geld binnengekomen,
wat het totaalbedrag nu €936,00,- maakt!
Inmiddels is nu de trapondersteuning ingebouwd,
voor het overgrote deel te danken aan deze
geweldige actie! Op 22 oktober heeft Avondrust
de fiets feestelijk in ontvangst mogen nemen van

Het Anker

de initiatiefnemers! En daar hoorde natuurlijk
een gebakje bij! De initiatiefnemers kregen allen
een bos bloemen aangeboden als dank voor hun
inzet. Nu zal het fietsen in ieder geval een stuk
makkelijker gaan en mag dat geen belemmering
meer vormen om niet te gaan fietsen! U zult de
fiets vast en zeker wel eens tegenkomen in
Makkum! Wij willen u erop wijzen dat ook u, als
inwoner van Makkum en omstreken, gebruik
mag maken van de fiets, kom gerust eens langs
in Avondrust, we staan u graag te woord.
Bewoners en medewerkers
Wooncentrum Avondrust

Jaarlijkse dagje trollen voor de jeugd

Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Lekker kleurtje nodig
en Vitamine Z
dat kan nu!!!
Nieuwe Turbo bruiner
Losse keer  8.50
10 x voor  75.00
Reserveren noodzakelijk.

eigen foto

Makkum - Zaterdag 29 Oktober is het jaarlijkse
dagje trollen voor de jeugd weer met veel plezier
gevist. De morgen begon met het ophalen van de
boten bij Zuidwaard botenverhuur. Eenmaal
aangekomen bij de sluis misten we een aantal
vrijwilligers. Nadat de boot van Jason Koornstra
was losgetrokken door Ids Idzenga en Piet
Roedema welke was vastgelopen op een zandbank op het ijsselmeer kon het vissen beginnen.
De andere vrijwilliger had motorpech maar wist
dit tijdig op te lossen. Piet Roedema gaf een
korte uitleg aan de kinderen en gaf vervolgens
het startsignaal. Er werd gevist in Makkum en
omstreken waarbij iedereen zijn eigen route
bepaalde. De kinderen werd geleerd hoe ze moeten

slepen met kunstaas op snoek, snoekbaars en
baars en hoe ze de vist netjes moeten onthaken.
Het was schitterend visweer en er werden door 7
boten 16 snoeken gevangen.
Na afloop bedankte Piet Roedema alle kinderen
voor hun aanwezigheid. Alle vrijwilligers kregen
een vispet van Idzenga Makkum voor hun inzet
en de kinderen een tasje met inhoud welke
beschikbaar gesteld werd door de firma
Cormoran. Deze dag werd georganiseerd door
HSV 'Ons Genoegen' Makkum en onze dank
gaat uit naar onze sponsors: Zuidwaard Makkum
en Idzenga Makkum. We kunnen terug zien op
een geslaagde dag en tot volgend jaar!
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Eiwerpers sluiten
seizoen af in Ierland

eigen foto

* van links naar rechts: Andries Smink, Simon
Jaspers en Willem Rienstra
Makkum - De Makkumer wereldkampioenen
eiwerpen Andries Smink en Willem Rienstra zullen
Nederland vertegenwoordigen op het Open Ierse
Kampioenschap Eiwerpen dat op 29 oktober in
Mohill (co Leitrim) zal worden gehouden. Gezien
de resultaten eerder dit jaar is het bepaald niet
ondenkbaar, dat zij hoge ogen gaan gooien. Smink
en Rienstra werden dit jaar wereldkampioen in
het Engelse Swaton en Smink werd met Chris
Kooistra kampioen tijdens de Open Nederlands
Kampioe! nschappen in Makkum. Tevens werd
Smink uitgeroepen tot koning van de Makkumer
Merke 2011
Smink en Rienstra hebben er zin in. “Winst op
de Open Ierse zou een mooie afsluiting van een
succesvol seizoen zijn,” aldus Andries Smink. De
afstanden die hij en Rienstra tijdens de trainingssessies van afgelopen week behaalden beloven
in ieder geval veel goeds voor Ierland. Smink en
Rienstra zullen in Engeland worden vergezeld
door hun coach Simon Jaspers die tevens
optreedt als chef de mission. "Wij zullen in de
vroege ochtend van 28 oktober vanaf Schiphol
naar Dublin vliegen, zodat het team voldoende
tijd heeft om zich voor te bereiden en de eiwerparena te verkennen," zegt Simon Jaspers. De
eiwerpers worden 30 oktober omstreeks 18:00
uur terugverwacht in Makkum.
Jacques Hoogenboom, eveneens uit Makkum en
Nederlands vertegenwoordiger van de World
Egg Throwing Federaton (WETF), is door de
WETF aangewezen als internationaal scheidsrechter bij zowel het eiwerpen als de russische ei
roulette tijdens de Open Ierse Kampioenschappen.
In 2012 zal het Open Nederlands Kampioenschap
op 7 juli worden gespeeld in Makkum. De verrichtingen van de eiwerpers kunnen worden
gevolgd op www.eiwerpen.nl en http://twitter.com/
#aaismite

Eieren nodig?
Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Lampionstokje euro
0,85 euro
Nu 2 batterijtjes AA
voor 1,00 euro op is op
Duracell AA/AAA batterijen
van 4,95 euro nu 3,00 euro
Zaklamp plat
van 4,25 euro voor 3,00
voor aanbieding geldt op is op

Bazar
Vrouwenver. Makkum
Dinsdag 8 november
in “Het Anker”
aanvang: 15.00 uur
Pauze van 18.00 tot 19.00 uur
daarna
Rad van Avontuur
Komt Allen

De Watersportvereniging Makkum
De Watersportvereniging Makkum is vanaf
het komende seizoen (van circa medio april tot
medio oktober) op zoek naar een vrijwilliger,
die als HAVENMEESTER op wil treden.
De Watersportvereniging zoekt een actieve vutter
(of echtpaar) voor deze functie.
Op het terrein staat een chalet ter beschikking voor
huisvesting en verder wordt de wettelijk toegestane
onkostenvergoeding verstrekt
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen
met Auke van Dijk (voorzitter) – tel. 0515-231585
of Jan de Vries – tel. 0515-231738 of 232995

De Waardruiters
Arum 09-10 Dressuur:
Hier startte Garina Algra voor het eerst met Boy
in de klasse B-dressuur, de eerste proef 186 punten en de tweede proef 180 punten.
Franeker 15-10 Springen:
In Franeker werd een springwedstrijd voor de Kring
gehouden, de beurt aan de pony's was 's middags,
in de klasse B-A/B pony's startte Yara de Vries
met Speedy, een foutloze ronde met een stijl van
50 punten, het tweede parcours probeerden zij
een klasse hoger, L, met 1 weigering en 1 balkje
toch 1 winstpunt.
Daphne de Vries reed eerst met Fallingasate
Dewi een (foutloos) BB-parcours met een stijl
van 53 punten een 2e prijs en in de klasse B
reden zij een foutloze ronde met een stijl van 47
punten maar helaas door het voorbij rijden van
de laatste hindernis, 4 strafpunten wegens tijdoverschrijding.
Hannah Kuiper reed met Joly's Josephine Beau 1
winstpunt met 4 strafpunten en een stijl van 43
punten, ook zij probeerden het in de klasse L, 1
balkje met een tijd van 65,86.
Ook in de klasse B maar met een E pony startte
Gerbrich Bosma met Sky Dancer, het eerste parcours een 3e prijs met een stijl van 47,5 punten
en het tweede parcours 4 strafpunten en een stijl
van 49 punten.
In de klasse L startte Sophie Postma met Julita,
het eerste parcours een mooie foutloze ronde en
de barrage in 44,19 sec. een 3e prijs, in het
tweede parcours helaas een balkje.
Hannah Kuiper startte ook in deze klasse met
Fast & Furious, het eerste parcours helaas 1 balk
met een tijd van 61.09, het tweede parcours een
2e prijs met een foutloze ronde en de barrage in
53,15 sec.
Vrouwbuurt 15-10 Dressuur:
In Vrouwbuurt werd een dressuurwedstrijd voor
paarden verreden, hier ging Sophie Wissen met
haar paard Vyaine heen, zij startten in de klasse
M1, de eerste proef 196 punten en de tweede
proef 182 punten. Zij ging huiswaarts met maar
liefst 3 winstpunten.
Arum 16-10 Dressuur:
Op deze prachtige dag werd er in Arum een dressuurwedstrijd voor paarden verreden, hier startte
Pieta Menage met Cando Royal in de klasse L1,
de eerste proef 190 punten en de tweede proef
192 punten, goed voor een 3e en 4e prijs.
Koudum 22-10 Springen:
Deze mooie dag was het de beurt aan de pony's
om te springen, in de klasse B cat. C-pony's

startte Yara de Vries met Princess, het eerste
parcours èn het tweede beide foutloos rond met
allebei een stijl van 50 punten wat de combinatie
resp. de 3e en 2e prijs opleverde.
In de cat. D/E pony's startte Daphne de Vries met
Fallingasate Dewi, het eerste parcours met 4
strafpunten en een stijl van 45,5 en het tweede
parcours een foutloze ronde met een stijl van
48,5 punten.
Gerbrich Bosma startte met Sky Dancer, het
eerste parcours èn het tweede parcours beide een
prachtige foutloze rondes met beide een stijl van
53 punten wat de combinatie maar liefst 2x de 1e
prijs opleverde!
In de klasse L startte Sophie Postma met Julita,
met 4 strafpunten en een tijd van 58,19 sec.
Dronrijp 23-10 Dressuur Paarden:
Teus Breevaart ging met Wynona naar Dronrijp
om deel te nemen aan een dressuurwedstrijd in
de klasse M1, met 182 punten een 2e prijs.
Enkhuizen 23-10 Dressuur Paarden:
De gebroeders Klaas en Hielke Gorter gingen
met Max helemaal naar Enhuizen om aan een
dressuurwedstrijd deel te nemen, deze reis was
gelukkig niet voor niets, Hielke met Max, eerste
proef 175 punten en de tweede proef 169, beide
goed voor 2x de 2e prijs, Klaas overtrefde zijn
broer met voor de eerste proef 184 en de tweede
proef 185 punten bij elkaar te rijden en 2x de 1e
prijs te incasseren!
Arum 23-10 Dressuur Pony's:
Garina Algra ging met Boy naar Arum om deel
te nemen aan een dressuurwedstrijd, de eerste
proef 185 punten en de tweede proef 181 punten,
zo kan deze combinatie weer 2 winstpunten bijschrijven.
Den Helder 30-10 Dressuur Paarden:
Teus Breevaart ging met Wynon de reis over
afsluitdijk om deel te nemen aan een dressuurwedstrijd voor paarden in de klasse M, zij startten
M1, de eerste proef 190 punten en de tweede
proef 198 punten goed voor maar liefst 3 winstpunten en 2 x de 2e prijs.
Sneek 30-10 Dressuur Paarden:
Pieta Menage startte met Candro Royal in de
klasse L1 dressuur, eerste proef 194 punten en
een 1e prijs en de tweede proef 184 punten en een
4e prijs. In de klasse L2 startten de gebroeders
Gorter beide met paard Max, Hielke Gorter reed
met Max 183 punten bijelkaar en de proef van
Klaas Gorter met Max werd beloond met een
schore van 185 punten.

Adverteer in
de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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4-0 overwinning
Makkum in slotminuut onderuit in Lemmer
voor Makkum Dames 1!
Vrijdagavond 28 oktober moesten de dames van
Makkum 1 volleyballen tegen de dames AVC’69
uit Akkrum. De Makkumer dames waren er
helemaal klaar voor om te knallen. De sfeer was
goed want de woensdag ervoor hadden de dames
de bekerwedstrijd tegen Vovem met 3-1 gewonnen.
Dit was even een goede opsteker voor iedereen.
De eerste set begon met Ylja (diagonaal), Eva,
Marrit, Francis, Andrea en Anke. Marieke als
wisselspeelster op de bank. Het begon meteen
goed iedereen speelde rustig en positioneel goed.
Halverwege de set kwam het bekende ‘dipje’
voor de dames. Het spel werd onrustig en er
werden fouten gemaakt. Zo kwamen de dames
van Akkrum snel dichterbij. Na een time-out van
Johan en goede tips pakten de dames het spel weer
goed op. De set eindigde met 25-22 voor Makkum.
De eerste set gewonnen. Dit motiveerde de dames
natuurlijk enorm om ook de 2e set te pakken! De
2e set begon met dezelfde opstelling. Het begon
matig voor Makkum. De dames van Akkrum
kwamen op een kleine voorsprong, maar niet
voor lang. Makkum pakte de concentratie weer
op en met een goede servedruk kwamen de dames
weer voor te staan op Akkrum. Deze set werd
gewonnen met 25-20.
Nu we de eerste 2 sets hadden gewonnen waren
de dames niet meer te stoppen. Dit kunnen we
winnen! Vol enthousiasme stapten de dames in
dezelfde opstelling het veld in klaar voor de
derde set. Het ging de dames voor de wind hier
en daar een paar kleine foutjes maar dit werd
meteen rechtgezet. De dames uit Akkrum hadden
het nakijken en de derde set ging met gemak met
25-17 naar Makkum. Johan blij! Iedereen blij!
We hadden gewonnen nu de 4e set pakken als
bonus. Ook de 4e set ging goed iedereen speelde
lekker en deze set eindigde ook in 25-17 voor
Makkum.
Vrijdag 4 november spelen de dames van
Makkum in Bolsward. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op vrijdag 18 november tegen OSK.

Volleybalprogramma
Vrijdag 4 november
19:00 Staveren MC 1 - Makkum MC 1
20:15 Makkum DS 2 - Stânfries (IJ) DS 4
20:30 vc Bolsward DS 1 - Makkum DS 1
21:30 Makkum HS 1 - Bob Team HS 1

PSV de Halsbânruters
Sneek 30 oktober
Bobbie Ydema ging met het paard Caramba naar
Sneek om uit te komen in de klasse L2. In de 1e
proef won zij de 3e prijs met 185 punten en in de
2e proef de 1e prijs met 196 punten samen goed
voor 3 winstpunten.

De kans dat Makkums rechterspits Feike Melchers
in de nacht van zaterdag op zondag een paar keer
wakker geschrokken is, is niet uitgesloten. Hij
zal in dat geval, net als vele Makkum-supporters
dat na de wedstrijd tegen CVVO deden, nog
even hebben gedacht aan de 85e minuut van de
wedstrijd. Makkum had zich net op bewonderenswaardige wijze teruggeknokt in de wedstrijd en
door doelpunten van Niels de Boer en Daniël
Kleiterp tussen de 70e en 80e minuut 2-0 achterstand ongedaan gemaakt. En toen, met nog een
paar minuten op de klok, gleed de laatste man
van de thuisclub zomaar ineens uit en was de
rappe Melchers er als de kippen bij om de bal te
onderscheppen en had, met 2 medespelers in z’n
buurt, vrije doortocht op doelman Burgers van de
thuisclub. Soms – of is het vaak? – kan een kans
maar beter wat moeilijker zijn zo bleek luttele
seconden later. Melchers twijfelde net even te
lang, maakte geen keuze waardoor de Lemster
goalie als winnaar uit de strijd kwam. Vier minuten later schoot Martijn Romkema de thuisclub op
fraaie wijze naar een 3-2 overwinning. Niemand
zal het Melchers na de wedstrijd kwalijk hebben
genomen. Zoals niemand van de gasten zaterdag
ook maar iets viel te verwijten.
Na 3 overwinningen op rij was het Makkum
namelijk ook bijna gelukt om koploper CVVO
in eigen pootje te lichten en dat was een compliment waard. De vele toeschouwers waren in
Lemmer getuige van een boeiende partij voetbal.
Met name de tweede helft bood alles wat voetbal
zo leuk maakt. Twee vol op de aanval spelende
teams, 4 doelpunten, gemiste kansen, veel strijd,
gele kaarten en een winnende goal in de slotminuut. Met 6 overwinningen en 1 gelijkspel is
de ploeg van trainer Johan Wijnsma vanaf speelronde 1 de trotse koploper in de derde klasse A.
Het gemiddelde van 3 doelpunten per wedstrijd
en slechts 4 tegendoelpunten tot de wedstrijd van
zaterdag zijn alleszeggend. Ook Makkum kent een
aardige seizoenstart, zeker als in ogenschouw
wordt genomen dat het nog geen wedstrijd met
een voltallige selectie heeft kunnen aantreden.
Ook zaterdag ontbraken vanwege blessures weer
een aantal bepalende spelers. CVVO daarentegen
kon in zijn sterkste samenstelling aantreden en
liet zien waarom het dit seizoen samen met
Waterpoort Boys gaat uitmaken wie rechtstreeks
promoveert naar de tweede klas. Het vol op de
aanval spelende keurkorps van trainer Wijnsma
bestaat uit een aantal routiniers en enkele zeer
talentvolle jongeren die in het veld worden
gecoacht door de ervaren aanvoerder Ton Haarman.
Die mix zal dit seizoen ongetwijfeld leiden tot
een toppositie in de eindrangschikking.

Zouden alle hele en halve kansen die beide ploegen
gedurende 90 minuten kregen in dit verslag vermeld worden dan zouden meerdere A-viertjes
niet volstaan. Op basis van het feit dat de thuisploeg de meeste kansen kreeg was de overwinning
verdiend te noemen. Met name de eerste helft
was CVVO lange tijd de bovenliggende partij al
was het Makkum dat omstreeks de 20e minuut
zomaar de leiding had kunnen nemen. In die
minuut kreeg het via Gerard Roorda, na een
soepel een-tweetje met spits Daniël Kleiterp dé
kans op voorsprong te komen. Gerard Roorda?
Jawel. De speler die, na jarenlange trouwe dienst,
op 29 april 2007 zijn afscheidswedstrijd voor
Makkum 1 speelde, was na ruim 3 jaar weer eens
van de partij en speelde een aardige wedstrijd.
De inzet van Roorda in de korte hoek was prima,
de redding van Burgers evenzo. Aan de andere
kant kreeg ook de thuisploeg een aantal prima
kansen en uiteindelijk was het Lourens Visser
die CVVO verdiend op voorsprong schoot. De
ruststand van 1-0 kwam de supporters van
Makkum – velen kwamen overigens pas tegen het
rustsignaal in Lemmer aan als gevolg van een
lange file op de A6 – bekend voor. Stond die tussenstand ook vorig seizoen niet halverwege op het
scorebord en was het Makkum destijds niet gelukt
de 3 punten alsnog mee naar huis te nemen? Het
had, hoewel het wellicht enigszins tegen de verhouding was geweest, zomaar weer gekund.
Nadat CVVO via het eerste balcontact van invaller
Jelmer Schaap op 2-0 was gekomen gooide Makkum
alle schroom van zich af en knokte zich in no
time terug in de wedstrijd. Eerst was het Niels de
Boer die een voorzet van Daniël Kleiterp achter
doelman Burgers kopte, twee minuten later was
het Kleiterp zelf die een directe vrije trap onhoudbaar achter doelman Burgers schoot. Makkum
rook bloed en even, in die vermaledijde 85e
minuut leek het de thuisploeg daadwerkelijk op
de knieën te krijgen. De uitkomst van die minuut
is bekend en toen Romkema vier minuten later
eerst met rechts zijn directe tegenstander uitkapte
en de bal vervolgens met zijn linker op prachtige
wijze in de kruising schoot waren de vreugdekreten van spelers en supporters van de thuisclub
tot in Oosterzee te horen.
Het was een waardige ontknoping van een alleraardigste wedstrijd waarin Makkum liet zien dat
het vast van plan is dit seizoen nog een rol van
betekenis te gaan spelen. Om te beginnen is daarvoor aanstaande zaterdag, in de eerste wedstrijd
in de tweede periode, een overwinning nodig op
Wolvega. Op sportpark ‘De Braak’ wordt als
altijd afgetrapt om 15.00 uur.
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TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Kofstraat 27, MAKKUM
Gezinswoning met 4 slaapkamers, berging
en een diepe zonnige tuin op het westen.

Veel woning voor weinig geld!

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

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.
Gezellig een creatief avondje uit? zie op onze website voor het workshop
programma: www.debinderijbloemen.nl

De
Binderij
bloemen & zo

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

Voetbalprogramma
Zaterdag 5 november
Makkum 1 - Wolvega FC 1
Leeuwarder Zwaluwen 2 - Makkum 2
ONS Sneek 7 - Makkum 4
Makkum A1 - Dwingeloo A1
Renado/VVI B1 - Makkum B1
Makkum B2 - GAVC B2
Heerenveen C3 - Makkum C1
SDS C2 - Makkum C2
Makkum D1 - Leeuwarden D1
Makkum D2 - LSC 1890 D6
Makkum D3 - TOP'63 D2
Heeg E1 - Makkum E1
Makkum E2 - Workum E3
Makkum E3 - SDS E5
Makkum F1 - Heeg F1
NOK F2G - Makkum F2
CVVO F8 - Makkum F3
Makkum DA1 - Mulier DA2
Makkum MC1 - Tzummarum MC1

15:00
12:15
14:30
12:30
9:00
14:30
13:30
10:15
10:45
9:00
11:15
10:00
9:15
9:00
10:15
9:00
9:00
12:00
10:30

Voetbaluitslagen
Zaterdag 29 oktober
CVVO 1 - Makkum 1
Fean'58 2 - Makkum 2
Makkum 4 - Heerenveense Boys 6
Heerenveense Boys A1 - Makkum A1
Makkum B1 - IJVC B1
Makkum B2 - Joure SC B3
Makkum C1 - Sparta'59 C1
Makkum C2 - Sport Vereent C2G
Robur D1 - Makkum D1
SDS D3 - Makkum D2
Makkum D3 - Heerenveense Boys D6
Makkum E1 - ONS Sneek E2
IJVC E3 - Makkum E2
Balk E5 - Makkum E3
Balk F1 - Makkum F1
Makkum F3 - Woudsend F2
SDS DA2 - Makkum DA1
Sleat MC1 - Makkum MC1

3-2
5-0
1-3
3-3
4-3
1-1
3-2
5-1
2-3
1-8
2-8
3-3
8-0
1 - 10
0-0
2-8
6-0
4-2

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Voor ´MARGRIET WINTERFAIR`

in Utrecht
Datum: Donderdag 24 november 2011
(inclusief entree en vervoer)
Voor € 38,00 per persoon!!!

´CHARLES DICKENS
KERST FESTIVAL`
in Deventer
Voor

Datum: Zondag 18 december 2011
(alleen vervoer)

Voor € 25,00 per persoon!!!
Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
Opstap mogelijk in: Bolsward, Workum,
van der Bles / Koudum Tours
Koudum, Balk en Lemmer
Tel. 0515 - 232 222
www.taxivanderbles.nl
info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl
info@koudumtours.nl

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.
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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

Baby Born maxi cosi, paraplu en roze baby Born
potje. nog als nieuw. samen voor € 12,50. kinderwagentje kleur grijs met oranje. Praktisch niet
mee gespeeld. Ziet er prima uit. voor 10.00. na
18.00 uur tel: 0515-852033
Een redelijke goede herenfiets met licht. € 17,50
Tel:0515232621
Bruine antieke kinderwagen zonder kap. Foto
zie marktplaats. Doe een redelijk bod. Antieke
kussenkast. tel. 0649221993
Veel belangstelling was er afgelopen zaterdag bij de demonstratie van de breimachine in Gerrie’s Hobby Húske

Nieuwe hoge werkschoenen maat 44 vr. pr. € 20,00
Oude rookstoel vr. pr. € 25,00 AEG wasdroger
met afvoer vr. pr. €50,00 tel 0616817992
een voetbal spel voor kinderen [tafel model] 15
euro een antieke dressboy geheel gemaakt van
hout 25 euro een skatebord 10 euro informatie
06-11402208
GEZOCHT

huren van koopwoning of enkele kamers op
boerderij, stacaravan, vakantiehuisje,... in de buurt
van Makkum, Exmorra, Allingawier, Skuzum,...
tegen betaling of ruilsysteem. Weet je wat of heb je
iets aan te bieden graag seintje op 0610 647 883.

Mee jammen met de band
‘Trio Bé Meiborg’ in het Bolwerk
Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseert
op zondag 6 november een Jazzy-Jam sessie in het
Bolwerk in Sneek. Om 15.30 uur zal de eerste
Jazzy-jam uit een serie van drie voor dit seizoen
plaatsvinden in de kleine zaal van het Bolwerk.
Tijdens de jamsessie zal de band ‘Trio Bé Meiborg’
een swingende optreden geven met jazz stukken.
Het trio bestaat uit drummer Richard Veltman,
sneeker bassist Wytze van der Meer en pianist en
docent Bé Meiborg. Na de pauze is er gelegenheid
om mee te “jammen” met deze band. Elke muzikant
die een jazz nummer kan spelen en een solo wil
laten horen heeft de kans om mee “jammen”. De
middag is vrij toegankelijk voor iedereen. Deze jam
sessie wordt begeleid door het trio onder leiding
van pianist en docent Bé Meiborg. Bé Meiborg is
een virtuoos jazzpianist, geeft pianoles bij het Centrum
voor de Kunsten & Ritmyk, begeleidt jong talent en
geeft jazz workshops. In 1961 speelde Bé in zijn
eerste band. Geïnspireerd door de toen nog lokale
jazzpianist Rein de Graaf begaf hij zich in de jazz.
Vanaf 1964 trok hij in meerdere jazz en latin formaties door Nederland, Denemarken en Duitsland.
Meiborg speelde met nationale en internationale
bekende musici.
Voor meer informatie kijk op www.cvksneek.nl of
bel/mail: 0515-431400/ info@cvksneek.nl

Terugblik Zuiderzeepad
Zuiderzeepad - Het is alweer een tijdje geleden dat
we de laatste etappe van het Zuiderzeepad wandelden
en intussen zijn we alweer aan een andere LAW
begonnen. Toch lijkt het me leuk om nog even wat
herinneringen op te halen aan onze bijna twee jaar
durende tocht rondom de voormalige Zuiderzee.
Van een collega had ik jaren geleden gehoord, dat
het deel in Noord Holland van Enkhuizen ontzettend
saai zou zijn, maar onze ervaring is juist het tegendeel. Schitterende stadjes en weidse vergezichten
waren ons deel met prachtige eeuwenoude kernen.
Hoorn, Edam en Monnickendam waren als plaatjes
zo mooi met hun koopmanshuizen en imposante
Nicolaaskerken. Ons bezoek aan Volendam waar
we in klederdracht op de foto gingen en onze ontmoeting met de plek waar Joh. C. Kievit zijn boeken
over Dik Trom schreef (Etersheim). Of de keer dat
we op een vroege zaterdag-ochtend bij koffiehuis ’t
Loosje met uitzicht op de Waag in het zonnetje
zaten. Tijdens dezelfde etappe kwamen we over de
meest verontreinigde plek van Nederland, de Diemer-

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)

zeedijk en liepen langs nog zo’n lekkere plek, de
voormalige kruitfabriek bij Muiden. Ook in het
Gooi waren schitterende stadjes op onze route te
vinden; Muiden, Naarden en Eemnes, om maar
eens een paar te noemen. In de herfst van vorig jaar
dwaalden we kilometerslang door de bossen en
over zandverstuivingen op de Veluwe, niet wetende, dat we na Kampen door ontzettend mooie
natuurgebieden zouden komen. De Wieden, de
Weerribben en de Rottige Meente staan in ons
geheugen gegrift als erg bijzonder; net als stadjes
als Vollenhove en Blokzijl. Tenslotte moesten we,
toen we de grens van Overijssel en Fryslân bij
Ossenzijl waren gepasseerd, ook nog langs de
Tjeukemeer en door Gaasterland en ook dat was
geen straf. Kort gezegd is het Zuiderzeepad voor
iedereen die van cultuur, natuur en sportief bezig
zijn houdt een aanrader waar je ook nadien eigenlijk nooit meer los van komt!
Willem de Wandelaar.

