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Fryske tekstkaarten fan Siepie dogge fertuten

N
Nachtkaatsen
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op

troch Sjirk Wijbenga

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

- ‘Earne is immen dy’t oan dy tinkt’
-‘Pikerje net it komt dochs oars’
-‘De mearwearde fan it libben
sit him yn it genietsjen’.

sil”. Siepie wol mear djipgong yn de tekst en
gong dêrom sels oan ‘e slach. Se socht om
Fryske teksten, betocht se sels en ferfryske
Nederlânske teksten.

It binne mar in pear foarbylden út de grutte
kolleksje tekstkaarten fan Siepie van Kalsbeek
út Makkum. Sûnt koart kin eltsenien dy’t yn ‘e
Fryske taal utering jaan wol oan gefoelens by
har terjochte foar in tekstkaartsje. As immen yn
‘e lytse loege sit of do hâldst in ôfgryslik soad
fan immen of immen hat in triuwke yn ‘e rêch
nedich, Siepie hat der in passend kaartsje foar.
“Meilibjen toane is fan alle dagen”, fynt Siepie,
“mar it falt jin somtiden swier om de goede
wurden te finen”.

Wêrom de Fryske taal? Siepie: “We prate Frysk
meielkoar en de taal stiet ticht by ús. Boppedat
is it Frysk in rike taal. Dêrom hat in Frysk
tekstkaartsje krekt wat mear persoanlikens.
De teksten binne koart en bûnich. Stêd en lân
ha ik ôfsocht nei moaie Fryske teksten. Ik kaam
de meast prachtige Fryske sprekwurden en
libbens-wiisheden tsjin, mei faaks in filosofyske ynslach. Troch dy ferdjipping yn ‘e taal
bin ik ek gewaar wurden datst mei in pear
wurden in hiele protte sizze kinst”.

De oanlieding ta dit inisjatyf wie, doe’t Siepie
har freondinne fan ‘e legere skoalle slim siik
rekke. Yn ‘e winkels socht se om in kaartsje.
“Ik kaam net fierder as de standertteksten
‘Betterskip’ en ‘Sterkte’. En dat fyn ik net
passen by immen dy’t net wer better wurde

Op de ynternetside www.siepie.com binne de
kaarten te finen mei de moaiste Fryske siswizen,
sprekwurden en libbenswiisheden. De kaarten
binne ek te keap by boekhannel Coufreur yn
Makkum.

IN PRIJS VERLAAGD
Leuke vrijstaande woning met uitzicht op doorgaand
vaarwater, o.a. 3 slaapkamers, stenen garage, houten
berging, tuin met achterom, 238 m² eigen grond.

Achter de muziek aan!
Ieder kind kent het heerlijke gevoel van achter
de muziek aan gaan. Je hoort de drumband en
gaat hup op de fiets of lopend er achteraan. Op
zaterdagmiddag 22 september aanstaande kan
het weer! Dan gaat onze drumband/lyrakorps
door de straten van Makkum. Ze hopen een hele
sliert kinderen achter zich aan te krijgen en die

Makkum, Turfmarkt 71

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

kinderen brengen ze dan naar…..het multifunctioneel centrum van Makkum. Daar is iedereen
van harte welkom op de open (mid)dag van de
drumband. Een middag waarop je kan roffelen,
lyraspelen, spelletjes doen en nog veel meer. In
de belboei lees je er de komende weken alles
over. Hou 22 september vast vrij!

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
tandartsenpraktijk Dentwork
Praktijk 0515-541345 / Privé 0515-543846/433448
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Familieberichten

Vrijdag 7 september:
Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur
in het restaurant

Zaterdag 8 september:
Is berne om 16.15 oere
is 2500 gram en 48 sm lang.
Diel mei ús dit grutte lok,
kom gau om in poppeslok!
Ben Genee & Ilona Oostenveld
Schoolbuurt 10
8754 CV Makkum
06-28886305 / 06-18513295

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk 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, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
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

Dinsdag 11 september:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in de Túnkeamer

Kerkdiensten

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

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

Friese molendag, molens zijn geopend
van 10.00 – tot 17.00 uur

Avondrust, Shantykoor de Brûskoppen
uit Scharnegoutum, aanvang: 19.30 uur
bij de entree. Entree €2,-.

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

De kerk in Piaam doet mee met het Tsjerkepaad
en is geopend op van 13.30 uur tot 17.00 uur.
De Van Doniakerk in Makkum doet mee met
Tsjerkepaad en open monumentendag en is
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Woensdag 12 september:

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

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

Agenda

Zaterdag 8 september:
Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

Wist u dat...
* Volgende week donderdag 6 september de
laatste competitieavond van het dames kaatsen
is?

Zondag 9 september:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Pastor G Visser
organist: Dhr. Sterenberg

* Dit om 19:00 uur begint?

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde

* En het een gezellige avond wordt met een
verrassende afsluiting?

Workum: Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A Treuren

* Loopgroep Makkum maandag 10 september
weer start met een beginnerprogramma.
* U zich hiervoor nog steeds kunt aanmelden
(loopgroepmakkum@hotmail.nl).
* U niet hoeft te beschikken over een basisconditie.
* Dit programma u verantwoord voorbereidt op
bijvoorbeeld de trimloop van VV Makkum
in januari 2013.
* Per seizoen 2012-2013 de lessen van AMV
van Ritmyk worden gegeven in MFC
Maggenhiem, Klipperstraat 21-a, Makkum.
* We beginnen aankomende donderdag 6 september.

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

* De 1e jaars kinderen worden verwacht om
15.45 u., de 2e jaars om 16.30 u.

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

* De foto`s van het leugenbollepop weer op
www. makkumerbelboei.nl staan.

Friese-Molendag 2012
Cornwerd – Zaterdag 8 September a.s. is het
weer zover dan wordt er voor de 14e keer een
echte Friesemolendag georganiseerd, een dag
waarop bijna alle molens in Friesland hun deuren voor het publiek gastvrij opzetten.
Kijk op de website www.friesemolendagen.nl
welke molens er open zijn gesteld. Vanaf 10:00
tot 17:00 bent u van harte welkom bij de molenaars. Zij laten iedereen de molen van binnen en
buiten zien, en bij voldoende wind wordt de
werking van de molen gedemonstreerd.
Tevens zijn de volgende molens in Cornwerd,
Bolsward, Witmarsum, Kimswerd, Workum,
Koudum, IJlst en Woudsend opgenomen in de
open monumentendag route. Kortom genoeg
redenen om een bezoek te brengen aan de molen.
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Ingezonden
Beste Makummers,
Wij waren stomverbaasd toen bleek dat iemand
op 16 augustus onze kat heeft beschoten. Wij
begrijpen dat niet iedereen van katten houdt en
deze dan ook liever niet in de tuin heeft, maar
een kat neerschieten? Onbegrijpelijk! Een emmer
water of “kshht” werkt ook, en ga anders desnoods
naar de eigenaar!
We hopen dat degene die zo laf was om een
onschuldig beestje neer te schieten dit leest en
beseft dat hij niet alleen onze kat heel veel pijn
bezorgd heeft door de kogel op hem te richten
die nu tegen zijn zenuwbaan aandrukt, maar ook
ons veel verdriet heeft gedaan. Wij zijn zo kwaad
dat iemand zichzelf het recht toe-eigent om onze
lieve kat zo te mishandelen!
Wij hebben inmiddels aangifte gedaan, en denken
dat degene die dit op zijn geweten heeft donders
goed weet wat hij heeft gedaan! Maar zich wellicht gaat beseffen dat je van een andermans
dieren afblijft!
Wij hopen dat er niet nog meer katten gewond
zullen raken, maar willen onze buurtgenoten er
op attenderen dat het helaas niet overal in de
buurt veilig is voor onze huisdieren dankzij de
idioot die op onschuldige beestjes schiet!

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Milner Kaas Licht Gerijpt, 450 gram..................................4.50
Kroon Boerenleverworst, 250 gram......................................1.Campina Boerenland Fruityoghurt, 1 liter............................1.Everyday Tandenborstels, pak à 4 stuks...............................1.Everyday Douche Gel, 300 ml.............................................1.-

Bij aankoop van 2x 250 gram D.E. Roodmerk Koffie
krijgt u een koffiemok gratis
Bij aankoop van 2x 500 gram Peijnenburg Ontbijtkoek
krijgt u een koekblik gratis

mail naar
belboei@makkum.nl

Aanbiedingen geldig van do. 6/9 t.e.m. wo. 12/9

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 6 t/m 8 september
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,75

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Het barbecue
seizoen is nog steeds
aan de gang!
Bij partijen vanaf 20 personen
gratis gebruik van barbecue + gas
Ook zondags levering mogelijk
in overleg

2,95

Volop keus in
Spiesjes, Specials, Salade´s

2,75
2,95

22 september burendag!
Ideaal om af te sluiten
met een compleet
verzorgde barbecue
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Thea v.d. Brug 50.000e bezoeker
Waterpark Mounewetter Witmarsum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
Dankzij het fraaie weer in de grote schoolvakantie en met name in de weekenden passeerde op de vroege ochtend van donderdag
30 augustus 2012 de 50.000e bezoeker de kassa
van Waterpark Mounewetter.
Mevrouw Thea v.d. Brug uit Schettens was de
gelukkige bezoeker. Zij bezocht deze dag het
zwembad samen met haar 2 dochtertjes Janiek
en Ymke om de particuliere zwemles te volgen.

eigen foto

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

Van bedrijfleidster Joke van der Vliet ontving de
gelukkige de felicitaties met een bos bloemen en
een persoonlijk abonnement voor het jaar 2013.
Zo zie je maar weer, ochtendstond heeft goud in
de mond!

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

Het seizoen wordt op zaterdag 8 september afgesloten met een feestelijke slotdag met als grote
topper het waterspektakel “Glij’m d’r in”.

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

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

In Kimswerd verschillende activiteiten t.b.v. Stichting Cheka!
Stichting Cheka is verantwoordelijk voor een
basisschool in de plaats Arusha in Tanzania. De
school en later Stichting Cheka zijn een initiatief
van Arjen Rijpkema en Gethy Nawijn uit Joure.
In 1994 brachten zij voor het eerst een bezoek
aan Tanzania. Ze raakten op slag verliefd op de
schitterende natuur, het land en vooral op de
lieve,gastvrije mensen die dikwijls onder erbarmelijke omstandigheden leven. Ze konden
onmogelijk niet helpen, ontplooiden verschillende initiatieven en hebben in 2010 Stichting
Cheka opgericht. Een stichting die nu ruim zestig kansarme kinderen kansen biedt om in
Arusha naar school te gaan, een schoolmaaltijd
verzorgt en goed (vervolg)onderwijs biedt.
Lokale medewerkers krijgen een passende vergoeding en goede (organisatorische) randvoorwaarden. Vrijwilligers krijgen de kans hun talenten, betrokkenheid en kennis voor Cheka in te
zetten en maken een ontwikkeling door die ze,
achteraf, niet hadden willen missen! En de stichting draagt er zorg voor dat alle donaties en
schenkingen volledig ten goede van de school
komen. Want, hoe mooi het er allemaal ook
uitziet, de Stichting Cheka is volledig afhankelijk van giften, subsidies zijn er niet en de overheid draagt niets bij. Cheka wil geen deel uitmaken van het scala van goedbedoelde particuliere
projecten dat na verloop van tijd weer verdwijnt.
Michiel de Boer en Lize Bosma gaan deze winter voor 3 ½ maand bij Cheka aan de slag om
hun kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en groepsbegeleiding in te zetten. Zoals alle
vrijwilligers bij Cheka betalen ze zelf hun reisen verblijfkosten. Maar, omdat ze meer willen
doen dan zich alleen fysiek in te zetten willen ze

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

extra geld voor Cheka binnen te halen. Met dit
geld gaan ze extra projecten opzetten en Cheka
een nog bredere basis geven. Op vrijdag 21
september wordt er geprobeerd zoveel mogelijk
geld in te zamelen met de inwoners van
Kimswerd e.o.

2
1
1
1
3

HET PROGRAMMA
- 17.00 zijn de kinderen actief tijdens een sponsorloop/ survivalrun.
- 18.15 wordt gestart met een pannenkoekenfestijn in een circustent op het sportveld in
Kimswerd. Bij dit smulfestijn verzorgt troubadour Jan Nota voor de muzikale omlijsting.
- 19.00 Muziekbingo. Na deze heerlijke pannenkoeken is voor de kinderen ter afsluiting een
muziekbingo!
- 20.30 CHEKAFEEST in het MFC Piers’ Stee,
het dorpshuis vlak buiten het dorp.
Optredens van: Jan Nota en Straigth on Stage!
Een leuke rock’n roll band die samen met Jan
Nota voor een gezellige avond zal zorgen.

Slagerij Attema Makkum

Gratis entree !!! Bij de ingang staat een melkbus
waarin men een vrijwillige bijdrage kan doen
voor stichting cheka. We hopen op een grote
opkomst en verwachten daarmee dus veel geld
op te halen voor Stichting Cheka. Tot ziens op
vrijdag 21 september in het MFC Piers’ Stee in
Kimswerd!
Heeft u vragen of opmerkingen?
Dit kan altijd via chekafeest@kimswerd.com
Meer info: www.cheka.nl en www.chekaschool.com
Rek.nr. 4813883 t.n.v. Stichting Cheka en o.v.v.
Reis Michiel, Midstraat 82, 8501 AS Joure.
Tel. 0513 413636

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

Uniek landelijk lounge-terras
met speeltuin!
Geniet van een heerlijk kopje koffie
met huisgemaakte appeltaart,
een stevige lunch
of kom uitgebreid dineren,
het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707
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Sûnhûs – Gezondheidscentrum Makkum breidt uit!

eigen foto

Het gezondheidscentrum Makkum is nu al weer
bijna 1,5 jaar geopend. Het team werkt met veel
plezier in het nieuwe gebouw en de meeste
patiënten zijn heel positief over de nieuwe
omgeving. Sinds de opening zijn er ook nog een
aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals de privacy
booth, de koffie automaat en het water in de
wachtkamer en de aankleding van de apotheek.
Waar zowel de medewerkers van het centrum als
de ouders niet tevreden over waren was het
onderkomen van het consultatiebureau. De
ruimtes zijn veel te beperkt, de kinderen hebben
niet genoeg speelruimte en er is niet genoeg rust.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Daarom heeft het gezondheidscentrum in samenwerking met de GGD besloten het centrum flink
uit te breiden aan de achterkant van het gebouw
zodat het consultatiebureau weer volledig tot
zijn recht komt. Er komen 2 ruime spreekkamers

voor de arts en de verpleegkundige van het CB
en de wachtruimte waar de assistente de kinderen
kan meten en wegen wordt ook zeer ruim opgezet. Voor alle bezoekers van het gezondheidscentrum zal dit een grote vooruitgang zijn.
Wanneer de ruimtes niet door het consultatie
bureau worden benut zal er door andere disciplines gebruik van worden gemaakt, denk aan de
GGZ POH. In de nabije toekomst zullen dokter
Dierick en dokter Dijksterhuis, in samenwerking
met het academisch ziekenhuis Groningen, huisartsen in opleiding gaan begeleiden. De medewerkers van het Sûnhûs verwachten dat de
patiënten weinig hinder zullen ondervinden van
de bouwwerkzaamheden omdat deze grotendeels buiten de bestaande bouw plaats zullen
vinden. Eind 2012 verwachten we dat de aanbouw klaar zal zijn.

Tekenen is Beleven!
Seizoen 2012-2013

Cursussen voor kinderen van 4 -12

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er weer cursussen waarvoor je je nu al kunt inschrijven. Doe dit
snel, want er is maar plek voor zes kinderen per
cursus.
Tekenen is verrassend en leuk om te doen.
Tekenen geeft rust en bevordert het zelfvertrouwen. Het stimuleert de motoriek en de fantasie.
De werkvormen zijn eenvoudig en tekenervaring
is niet nodig. Het gaat om de beleving van het
tekenen. Het wordt altijd een kunstwerk, want
zoals jij het doet is het goed. We tekenen 10 of
15 keer van eind september tot juli, elke keer
leer je weer iets nieuws. In de schoolvakanties
en in december is er geen tekenles.

• TEKENGROEPJE VOOR KLEUTERS
op vrijdag
10 keer
• TEKENEN VOOR 6-8 JARIGEN
op woensdag 15 keer
• TEKENEN VOOR 9-12 JARIGEN
op donderdag 15 keer
• SAMEN TEKENEN
Ouder-kind grootouder-kleinkind
óf met het hele gezin!
Eén dagdeel op afspraak
Bel of mail voor meer informatie naar Froukje
Cnossen: t 0515-232827
e info@desinnestriel.nl.

* Fryslân * Team Iselmarkust

Vanwege de vakantie is er geen spreekuur van de
buurtagent tot 5 september 2012. Heeft u de politie
nodig bel 0900 -8844. U kunt ook mailen naar
Jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
Met vriendelijke groet, Jeroen van de Wouw

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Wie nú zwijgt, verliest straks z'n stem!
De nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân gaat
voortvarend te werk. Ze wil zaken graag snel
regelen...
Het schrappen van het gemeentelijk
referendum bijvoorbeeld.
Voordat de gemeenteraad een besluit neemt dat
maatschappelijk omstreden is (windmolenparken)
is inspraak van burgers via een referendum vrijwel de enige mogelijkheid om hun mening hierover vóóraf kenbaar te maken. Uw stem is, net
als bij gewone verkiezingen, anoniem en geheim.
In onze fusie-gemeente dreigt die mogelijkheid
binnenkort te sneuvelen.
Het collegevoorstel aan de raad.
Kort voor het zomerreces heeft het college
besloten de raad te adviseren om de nog aanwezige referendumverordeningen van vóór de fusie
in te trekken en geen nieuwe in te voeren. Zo
rond deze tijd zal het definitieve collegevoorstel
aan de raad worden toegestuurd. Op 6 september
wordt dit voorstel behandeld in de raadscommissie Bestjoer en Finânsjes en op 20 september in
de raad.
Wie nú zwijgt, verliest straks z'n stem!
Juist nu is het van het grootste belang dat voor
onze gemeente het referendum behouden blijft.
Deze mogelijkheid is in onze Grondwet vastgelegd. Een referendum kan georganiseerd worden
door de raad (raaadplegend) maar ook door de
burgers zelf (raadgevend). De uitslag van een
referendum is niet bindend maar kan wel heel
bepalend zijn. Vooral voor het vaststellen van
het maatschappelijk draagvlak.

U denkt dat dit geen zin heeft?
Nou reken maar van wel! De (demissionaire)
regering in Den Haag heeft grote plannen op het
gebied van schone (wind)energieopwekking.
Friesland krijgt daar aardig wat van op z'n bord,
lijkt het. Vooral onze gemeente. Veel te veel. Het
is verbijsterend dat het overgrote deel van de
gemeenteraad deze plannen steunt. We zullen
alles uit de kast moeten halen om hier tegenwicht aan te geven. Landelijk, regionaal maar
ook lokaal. Voor windmolen-parken of groepjes
van (aparte BV's) op rij gezette molens onder de
100 MW blijven Provincie en Gemeenten zelf
verantwoordelijk. Het Rijk heeft pas
'Doorzettingsmacht' bij windparken boven de
100 MW. (Urk, IJsselmeer en Afsluitdijk) Het
PDF omzeilt op slinkse wijze deze Rijks-macht.
Alle opties worden open gehouden. Voor de echt
geïnteresseerden zie < www.noordenwind.org >
Binnen onze gemeente kunnen wij hierover dus
wel degelijk inspraak afdwingen middels een
referendum. Maar dan moeten we wel éérst de
moeite nemen om de referendumverordening te
behouden!

Om uw stem te behouden
moet u hem nú laten horen!
Als u vóór het behoud van het referendum bent
moet u dat ruim voor 6 september bij uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad kenbaar maken
en er bij hen op aandringen de referendumverordening voor deze gemeente te behouden. Veel
mensen vinden zo'n stap moeilijk of gevaarlijk.
In dat geval kunt u bij het bestuur van de vereniging, die uw sociaal-maatschappelijke belangen
behartigd (dorpsbelang), er op aandringen snel
actie te ondernemen naar de gemeenteraad.

Martini Jongenskoor zaterdag 8 september op “Tsjerkepaad”
Een select deel van het Martini Jongenskoor
zal in het kader van “Tsjerkepaad” zaterdag 8
september een viertal optredens verzorgen. Het
koor zal die dag achtereenvolgens in Witmarsum,
Easterein, Wirdum en Joure zingen. In de schitterende akoestiek van de kerken zullen onder
andere “Gloria Tibi” en het verstilde “Kyrie”
van William Byrd, en het prachtige “If ye love
me” van Thomas Tallis ten gehore worden
gebracht. Het koor is om 10.00 uur te beluisteren
in de Koepelkerk in Witmarsum, om 11.00 in de
Martinikerk in Easterein, om 13.00 in de Sint
Martinuskerk in Wirdum en om 14.00 in de
Hobbe van Baerdt tsjerke.

Het Martini Jongenskoor is een koor volgens de
Engelse traditie, waarbij de sopraanpartijen
gezongen worden door jongens. De Mattheus
Passion is een van de meest bekende werken
waarin het specifieke geluid van een jongenskoor een uiterst belangrijke rol speelt. Jaarlijks
staan voor het Martini Jongenskoor meerdere
uitvoeringen van de Mattheus Passion, in
diverse schouwburgen en concertzalen, waaronder het Concertgebouw, op de agenda. In het
inmiddels ruim 15 jarig bestaan van het Martini
Jongenskoor is het uitgegroeid tot een aansprekend en veel gevraagd koor.
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23ste Leugenbollepop! Meer dan muziek! Door Doutzen Ouderkerken

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Makkum - Denk ik aan Leugenbollepop dan komt
het volgende in mij op; muziek, artiesten, band,
het Plein, buitengebeuren, ontmoeten, speciale
sfeer, jong en oud. Al 23 jaar een evenement dat
veel publiek en niet te vergeten artiesten trekt.
Leugenbollepop een plek waar mensen op het
podium zich even in het licht durven te zetten.
Judith van Lavieren heeft in het artikel van
vorige week al veel achtergrond informatie over
dit evenement geschreven. Aan mij de eer om
met de foto’s van Jan Werkhoven een impressie
weer te geven van dit fantastische gebeuren.

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Voorafgaande aan de happening het gezamenlijk
eten met alle betrokkenen van Leugenbollepop.
Kok Cor Smit zorgt voor een heerlijke maaltijd.
Wat een mega organisatie gaat er aan dit festijn
vooraf. Een welverdiende pluim voor alle
betrokkenen.

Het Anker

Al een aantal jaren is de presentatie van dit
evenement in handen van Jetze Genee en Tjerk
Bruinsma. Ieder jaar verrassen zij het publiek
weer met een speciale outfit passend bij dit
gebeuren. Jetze werd door voorzitter Rein
Feenstra even in het zonnetje gezet. Jetze is dit
jaar gestopt met de bestuurlijke kant van het
gebeuren.

Het publiek kon genieten van maar liefst 34
optredens op het podium. Een zeer afwissend
gebeuren. Van artiesten met bijzondere zangkwaliteiten, wat het publiek kippenvel bezorgde,
maar ook ludieke optredens meer ter vermaak
van het publiek. Deze afwisseling is misschien
ook wel de kracht van dit evenement.

Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214
De presentatie van het eerste gedeelte van de
avond lag in handen van Vollie Oostenveld en
Rixt de Boer. Niet minder belangrijk was het drietal bijzondere jury leden. Henk Jan Smit, Jabadoe
en Alla Rookhuizen en Paay. Deze drie zorgden
voor veel actie en spektakel op het toneel.

Op de foto de 2 winnaars van de jeugdcategorie,
Isa en Nicolette. Het einde van het eerste gedeelte
van deze avond, had nog een verrassing in petto.
Een mystery guest betrad het podium en vertolkte live een nummer van Thelma Houston
‘I ve got the music in me’. De bekende en goede
zangkwaliteit verklapte al snel wie deze mystery
guest was namelijk Bente Groeneveld.

Een speciale act had het ‘Vishok’. Het publiek
zong volop mee met het refrein: ‘Heech stiet de
kachel. Kâld is it bier. Lekker binn’ de fiskjes.
Grut is it fertier!’ En in het vishok worden alle
problemen ‘yn in sucht en in skeet’ opgelost.

Het publiek was weer in grote getale op het
Leugenbollepop evenement afgekomen. En wat
is er leuker om met een vriendenploegje op foto
worden gezet door de Makkumer Belboei fotograaf Jan Werkhoven.
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Makkumer Skutsje in de B klasse van de IFKS

eigen foto

Spanning en sensatie dit jaar in de B klasse voor
het Makkumer skûtsje "De Zes Gebroeders". We
vertrokken vrijdag 10 augustus met skûtsje en
volg vloot naar Hylpen. Prachtig weer en de
stemming zat er in Hylpen al gauw in , het skûtsje
en de bemanning ging nog een paar uur in training om de puntjes nog even op de i te zetten
voor de komende IFKS wedstrijden.
Zaterdag 11 augustus er staat weinig wind, maar
de start is goed en we liggen bij de bovenste boei
op een 6 de plaats en rukken de volgende routes
op naar een 2 de plaats. Jammer dat de wind
schift in het laatste kruisrak maar we eindigen
als 4 de deze wedstrijd. Zondag vrije dag d.j.
Hendrik ut Makkum wordt ingevlogen en bezorgd
de Makkumers een onvergetelijke avond.
Maandag 13 augustus dikke bries op het
IJsselmeer bij Stavoren, de start is redelijk maar
we krijgen bij de beneden boei een aanvaring.
De klap komt behoorlijk aan Gerard Bleeker
slaat overboord maar kan zich vasthouden aan
de grootschoot en wordt weer aan boord gehesen.
Gelukkig kan het skûtsje doorzeilen en we zetten
de achtervolging weer in en liggen al snel vierde,
dan knapt het zeilsval en hangt het grootzeil er
raar bij, maar gelukkig kunnen we de wedstrijd
uitzeilen en door dit probleem eindigen we als 7 de.
Dinsdag 14 augustus zeilen we bij Heeg. Het
zeilsval is weer gerepareerd en het skûtsje gaat
vroeg het water op de mannen hebben er zin in
en dit blijkt. Na een perfecte start worden ze
tweede. s, Avonds liggen we al in Sloten en
huren een bus af om naar de prijsuitreiking in
Heeg te gaan samen met de winnaar van die dag
de bemanning van de LE, wat een feest.
Woensdag 15 augustus Sloten. Zomerse temperaturen en windkracht 4 wat wil je als skûtsjesiler
nog meer, ja winnen natuurlijk. Slechte start

voor de Makkumers 14 de maar we doen een
inhaalrace met 6de als eindresultaat.
Donderdag 16 augustus Echtenerbrug. Slechte
start en als 10 de geëindigd net sa best.
Vrijdag 17 augustus Lemmer. Onder tropische
temperaturen en een windkracht 4 a 5 een spannende wedstrijd. Starten valt nog steeds niet mee
voor de Makkumers. Maar na een slechte start
worden we toch nog 4 de in deze wedstrijd.
Zaterdag 18 augustus Lemmer. De laatste wedstrijd van de IFKS 2012 is aangebroken. In het
eind klassement is nog van alles mogelijk. En de
eerste drie promoveren naar de A klasse. We
hebben de perfecte start en zeilen een prachtige
wedstrijd we worden deze dag 2 de. Van de 16
skûtsjes eindigen we in het eind klassement op
een vijfde plaats en het punten verschil tussen de
eerste 6 skûtsje is minimaal. Een goed resultaat
voor het Makkumer skûtsje. En dan te bedenken
dat we zeilen met een grootzeil van 12 jaar oud
en een mast van 40 jaar oud, dan zit er waarschijnlijk nog veel potentie in het Makkumer
skûtsje.
Eindklassement(van de eerste 6 skûtsjes)
in B klasse
1. Oude Zeug
18 punten
2. De Yde
22 punten
3. L.E
23.7 punten
4. Drie gebr Grouw
23.9 punten
5. Makkumer skûtsje
25 punten
6. ST
30.8 punten
Er zijn in oktober nog 3 wedstrijden waar het
Makkumer skûtsje aan meedoet. 6 en 7 oktober
Friese Hoek race bij Lemmer. 13 oktober sluitingswedstrijden IFKS bij Heeg. 20 en 21 oktober
Roekepolle race op Sneekermeer.

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267
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Penjumer Merke 2012

Spelletjes ochtend
Merke Pingjum
Met het thema ‘Sprookjes’ wist de Spelletjes
Kommissie Pingjum (SKP) weer 56 kinderen te
verzamelen op het feestterrein voor de spelletjesochtend van de Merke. Vanwege de regen konden
de spelletjes dit jaar niet buiten op het veld worden
opgebouwd, dus werd uitgeweken naar de feesttent. De regen kon de pret niet drukken, de spelletjes werden aangepast aan de beperktere ruimte
en er werd fanatiek gestreden bij spellen met de
titels: De gelaarsde kat, De prinses op de erwt,
Repelsteeltje, Roodkapje, De grote boze wolf en
de drie biggetjes, Hans & Grietje, De rode
schoentjes en Sneeuwwitje & de zeven dwergen.

eigen foto

Van donderdag 30 augustus, t/m zondag 2
september stond Pingjum weer in het teken van
de Penjumer Merke. Het werd weer een echte
na-zomer Merke waarbij de zon de Penjumers
gunstig gezind was. Donderdagavond 31 augustus waren er verschillende spelletjes en vanzelfsprekend het bloemschikken (zie uitslagen).
Vrijdag 1 september werd voor de kinderen van
de peuter- en basisschool een spelletjesochtend
georganiseerd door de Spelletjes Kommissie
Pingjum (SKP), helaas moesten deze spelletjes
in de tent afgewerkt worden ivm het regenachtige
weer maar het werd toch een groot succes!
‘s avonds organiseerde de KK voor het dorp een
Diner-avond met prachtige muziek en later voetjes van de vloer met de band Goet Foud.

Prijswinnaars Merke Ledenpartij:
Jongste jeugd
1e Keimpe Dijkstra en Rikst Odinga
2e Marianne Reitsma en Marion van ‘t Hoff
3e Gosse Pieter Reitsma en Melle Genee

Zaterdag 1 september organiseerde Kaatsvereniging
Jan Reitsma de traditionele Merke Ledenpartij
met dit jaar mooie sportprijzen voor de jeugd en
de senioren. Kransensponsor voor alle categorieen bij deze Merke waren Theun Folkertsma en
Trienke Abma. De weergoden waren ons
opnieuw zeer gunstig gezind en zodoende kon er
lekker ‘yn ‘e sinne’ gekaatst worden. Het werd
een prachtige, zomerse dag, een mooier afscheid
van het kaatsseizoen konden we ons niet wensen!
In 7 klassen werde er gekaatst: jongste jeugd,
oudste jeugd, dames A, dames B, heren A, heren
B en heren 50+. Voorzitter Bauke Folkertsma
werd nog eens extra in het zonnetje gezet door
een spontane actie van de leden.

Dames B
1e Jankelien Brander (k), Feikje Folkertsma
en Marielle Postma
2e Dorina Piller en Hinke Blanksma
3e Elske Klik, Miranda Graafsma
en Marrit Postma

Op 2 september waren de Heren Hoofdklassers
aan de beurt om de Penjumer Merke compleet te
maken: Het partuur Jelte-Pieter Dijkstra (Easterein),
Hylke Bruinsma (Minnertsga) en Marten Feenstra
(Feinsum) won de KNKB Heren Hoofdklasse
Uitnodigings-partij. In een gelijkopgaande finale
wonnen zij met 5-4, 6-4 van het partuur: Johan
van der Meulen (Damwald), Pieter Jan Plat
(Leeuwarden) en Hans Wassenaar (Tzummarum)
De derde prijs was voor het partuur van Dirk
Yde Sjaarda (Easterein), Erik Haitsma
(Wommels) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd).
Marten Feenstra werd unaniem tot Koning van
deze kaatsdag gekozen en kreeg de 'Zilveren
Tulp' overhandigd door voorzitter Bauke
Folkertsma.

Oudste jeugd:
1e Rinze Bauke Reitsma en Lotje Arensman.
2e Tjalling Douwe Reitsma en Romke Sytsma
1e verl.r: Tsjamke de Witte en Mirjam Mollema
Dames A
1e Andrea de Jong (k), Lisa de Jong
en Willemke Snijders
2e Matty Noordmans, Marieke de Jong
en Irma Folkertsma

Heren A:
1e Johan Kwast, Dylan Drent (k)
en Hendrik Brandsma
2e Michel Nesse, Justin van Dijk
en Hillebrand Visser
Heren B:
1e Tjerk Postma,(k) Edgard Snijders
en Janko Nauta
2e Rinze Cuperus, Michel Dil en Henk Bles
3e Igor Kuiper, Theun Folkertsma
en Jelle de Hoop
Heren 50+:
1e Henk Nesse, Jan Faber (k)
en Johannes Oudendag
2e Klaas Haitsma, Sybren Bruinsma
en Martinus vd Meer
3e Thijs Houtsma, Steven Akker
en Fokke Flapper

Veel kinderen en vrijwilligers kwamen verkleed,
dus werden prinsessen, ridders, Sneeuwwitje,
Roodkapje, Robin Hood en vele andere sprookjesfiguren verwelkomd. Een onafhankelijke jury
liet haar oog vallen op 4 kinderkostuums die de
meeste indruk maakten en Ryano, Delilah, Bas
en Rikst kregen hiervoor een cadeaubon uitgereikt.
Aan het eind van deze ochtend bleken Andele,
Ires, Sara, Jurjen, Gijs en Piet (o.l.v. Maaike) de
winnaars van de peuters en kleuters en Marten,
Michael, Ryano, Shanna en Jeltje (o.l.v. Miranda)
kregen de 2e prijs in deze categorie. Bij de kinderen uit groep 3 t/m 8 viel de 1e prijs bij
Marianne, Gerben, Coby, Simon, Melle, Annika
en Johan (o.l.v. Andrea) en Romke, Lieke,
Willem, Nourya, Bas en Karlijn (o.l.v. Elske)
verdienden de 2e prijs. Zij mochten zelf een prijs
uitzoeken van de cadeautafels en door ‘Van
Kammen’ werd alle kinderen patat, ijs en frisdrank aangeboden.
Deelnemers en vrijwilligers bedankt voor jullie
enthousiaste inzet, zonder jullie kon dit sprookjesfeest niet tot een goed einde worden gebracht!

CDA programma 11 September
Makkum - Laatste dag voor de verkiezingen
gaan Sander de Rouwe en Harry van der Molen
samen op de tandem fietsen. De hele dag is er
een ijswagen aanwezig van het CDA die op verschillende plaatsen gratis ijs uitdeelt.
Start: 10.15 uur CBS de Ark in Makkum
± 11.30 uur Vertrek uit Makkum
± 12.00 uur Bezoek aan Aylva State Witmarsum
met lunch
± 13.00 uur Vertrek Witmarsum
via Schettens naar Bolsward
± 13.45 uur Bezoek aan CBS De Bron
in Bolsward
± 14.30 uur Afsluiting tandemtour
in centrum Bolsward
Iedereen is van harte hierbij uitgenodigd om mee
te fietsen en/of bij de afsluiting aanwezig te zijn.
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Nachtkaatsen op het kaatsveld

eigen foto

Vrijdag 24 aug. jl. organiseerde de KV Makkum
een grote Nachtkaatspartij, gesponsord door
Klussenbedrijf U. Tuinier en Buwalda Las- en
Constructiebedrijf, op “Keatslân De Seize”.
Naast het kaatsen weden er nog allerlei extra’s
georganiseerd. Er was muziek vanuit de grote
Partytent en aan de inwendige mens werd ook
gedacht. De kantine was open voor de koude
drankjes en buiten was er een feestelijke barbecue met salades en meer. Het weer was prima en
vele mensen kwamen genieten op het kaatsveld.
Bij de Heren waren er tien partuur. Er moest wel
hier en daar worden bijgeloot, maar in tegenstelling tot vorig jaar waren er nu parturen van drie
personen. Het partuur van Siepie Attema, Hidde
Koornstra en Sybe Jan Koopmans was deze
avond het beste partuur. Cracks Siepie en Hidde
beheersen de techniek en taktiek van het kaatsen
met een luchtbal uitstekend en Sybe Jan’s opslag
was save en goed. Dit partuur verpeelde gedurende de hele avond slechts enkele punten en
daarmee werden zij de terechte winnaars. De
koningsbeker ging naar Siepie Attema. Een
tweede prijs was er voor het partuur van Jelle
Attema, Germ v.d. Meer en Peter Dijkstra. Jelle
lijkt weer volledig hersteld van zijn enkelblessure, Germ is ook weer op de weg terug na een
blessure en Peter heeft dit jaar het kaatsen pas
opgepakt in de maand augustus en gaat mis-

schien nog wel meer prijzen pakken. De derde
prijs was voor het partuur van Sander Rinia,
Emiel Wijma en Klaas Pier Folkertsma. Zij verloren in de halve finale van Siepie, Hidde en
Sybe Jan. Klussenbedrijf U. Tuinier en Buwalda
Las- en Constructiebedrijf hadden voor alle categorieën waardebonnen en kransen beschikbaar
gesteld. De koningsbeker ging naar Siepie
Attema.
Uitslag:
1e Siepie Attema (K), Hidde Koornstra
en Sybe Jan Koopmans
2e Jelle Attema, Germ v.d. Meer
en Peter Dijkstra
3e Sander Rinia, Emiel Wijma
en Klaas Pier Folkertsma

Bij de Dames waren er zes partuur.
Het sterkste partuur bestond uit Lena Wijbenga,
Hermien de Witte en Attie Dijkstra. In de finale
waren zij te sterk voor het partuur van Rina
Nota, Gerda Sieperda en Grietje Amels, het werd
5/2 – 6/1. Lena werd tot Koningin uitgeroepen.
Uitslag:
1e Lena Wijbenga (K), Hermien de Witte
en Attie Dijkstra
2e Rina Nota, Gerda Sieperda en Grietje Amels

Gros Financiële Partners Partij Dames Hoofdklasse
Derde prijzen waren er voor het partuur Joukje
Kuperus, Feikje Bouwhuis en Harmke Siegersma
en het partuur Marije Hiemstra, Ymke v.d. Leest
en Aukje van Kuiken. De finale ging tussen het
partuur van Iris v.d. Veen, Sjoukje Visser en
Manon Scheepstra. Zij kaatsten tegen Hilda
Tjepkema, Romy v.d. Veen en Maaike BruinsmaJoostema. Deze finale werd gewonnen door het
partuur van Iris v.d. Veen, op een stand van 5-2 6-6.
eigen foto

Makkum - Onder schitterende weersomstandigheden werd er in Makkum door de dames hoofdklasse en eerste klas prachtige partijen verkaatst.
Over de gehele dag werd er spannend gekaatst.

De prijzen werden aangeboden door Gros
Financiële Partners Makkum. De kransen werden aangeboden door Alpha Yacht Charters
Makkum. De koninginneprijs werd aangeboden
door Café Restaurant de Prins Makkum.

K.V. MAKKUM ORGANISEERT

DE BELBOEI LEDENPARTIJ
Zondag 9 september a.s.
De laatste ledenpartij van dit seizoen,
voor Heren, Dames, Schooljeugd,
Pupillen en Welpen.
Aanvang alle categorieën: 11.00 uur
Café Bar “De Belboei“ is de sponsor
en de prijzen bestaan uit
waardebonnen en medailles.
De kransen worden aangeboden door
A. Kamstra Bloemencentrum “Maggenheim”.
Opgave t/m zaterdag 8 september
in de kantine
of bij secr. Mieke Tilburgs 231377.
De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen:
zat. 8 sept. om 19.00 uur.
Heren en Dames: zat. 8 sept.
om 20.00 uur in Café Bar “De Belboei“
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Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Maak nu ook online je afspraak via
www.kapsalonnynke-beauty.nl
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Opel Corsa 1.3CDTi 90pk
111 edition, 5drs zwart, airco,
cruisecontrol, lm velgen, mistl,
privacy glass, wegenbelasting vrij
6dkm bj dec-2010

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

 12995,-

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type

2010

€ 16350,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd

2008

€ 9850,-

Chevrolet Captiva 2.0D Aut.4wd, 100dkm

2006

€ 15950,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 8950,-

dec-2010

€ 12995,-

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat

2008

€ 8645,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 11950,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

2008

€ 8500,-

Citroen C3 1.4i,airco,lm velgen,nw type

2010

€ 11350,-

Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise

2005

€ 8150,-

Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm

2010

€ 11250,-

Seat Cordoba 1.4-16v,a/c-ecc,lm.velgen

2005

€ 5945,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi

2009

€ 11250,-

Ford Ka 1.3i, 74dkm,meeneemprijs

2008

€ 3850,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9995,-

Suzuki Wagon R+ 1.3i,hoge zit, nwe apk

2001

€ 2695,-

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

Voetbalprogramma
Woensdag 5 september
Franeker SC E1 - Makkum E1
Makkum MC1 - Oosterlittens MC1
Harlingen VR1 - Makkum VR1
Makkum B1 - AVC B1

18:30
18:30
18:45
19:00

Vrijdag 7 september
Makkum 45+ - training

19.30

Zaterdag 8 september
Makkum 1 - Joure SC 1
Makkum 2 - Mulier 2
Makkum 3 - Blauw Wit '34 7
Makkum A1 - Leeuwarder Zw. A1
Makkum C1 - Workum C1
Makkum D1 - Frisia D2
Heeg D2 - Makkum D2
RES F1 - Makkum F1
Makkum VR1 - Joure SC VR1

15:00
12:30
10:30
12:30
9:00
9:15
10:30
10:30
14:30

PSV de Halsbânruters
Wieringerwerf 25 augustus
Sierella van Slageren kwam hier uit met haar
pony Gold Fire in de klasse M SGW. Na een
nette dressuurproef welke 200 punten opleverde
had Sierella al een goed uitgangspunt te pakken.
Ook in het springparcours ging het goed en ging
zij foutloos rond. Voor de cross stonden 20 hindernissen opgesteld over 3 kilometer. Bijna 6
minuten na de start van de cross kwam Sierella
foutloos binnen. Dit leverde haar uiteindelijk de
4e plaats op,en twee fraaie winstpunten,zodat ze
nu M geklasseerd is in de SGW.

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
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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
GEVRAAGD

Witte babybox tel. 06-30299886
Voor de Fancy Fair op zaterdag 6 oktober vragen
wij kinderspeelgoed en herfst/winter kinderkleding t/m maat 176. Op deze dag zal de
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod” van 10.00 u tot
13.00 u een gezellige ochtend voor de kinderen
organiseren. Kleding inbrengen kan overdag op
de peuterspeelzaal tot 5 oktober. Meer informatie
over het inbrengen van kleding bel met Angela
232965 of Barbara 231279
VERMIST

Makkum, 16 augustus, Krommesloot: Lichtgrijs
cyperse ex-kater met witte kin en bef, bruin
neusleer, beetje wittig daarnaast. Het cypers is
een beetje blauwig. Job is 4 jaar oud en 6 kilo
zwaar. Kan op zoek zijn gegaan naar aandacht;
eig. was met vakantie. Foto www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Helemaal klaar voor het Leugenbollepop: Pieter Wiebe Terpstra, Oane de Boer, Karin Reyns,
Vollie Oostenveld en Rixt de Boer.

Besturenwedstrijd hengelsport

AMV, daar start je mee
Nieuwe stijl AMV
Makkum - Kunstencentrum Atrium organiseert
voor de cursus Algemene Muzikale Vorming
(AMV) twee proeflessen. De proeflessen vinden
plaats in de week van 10 t/m 14 september. In
Makkum wordt er les gegeven op donderdag van
15.45 - 16.35 uur in CBS De Ark.
Aantrekkelijke nieuwe Stijl
De cursus is speciaal bedoeld voor kinderen van
groep 4 en 5 van de basisschool, maar ook voor
een kind uit groep 6 kan AMV nog veel te bieden
hebben. Kunstencentrum Atrium maakt met
ingang van het nieuwe seizoen gebruik van een
nieuwe stijl AMV, om de lessen nog aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Op speelse
wijze maken de kinderen kennis met de grondbeginselen van muziek. Het gevoel voor maat en
ritme wordt ontwikkeld evenals dat voor gehoor
en geheugen. Ritmisch en melodisch slagwerk is
daarbij een hulpmiddel. Het aanbieden van de
muziek theorie vindt zo speels mogelijk plaats.
En natuurlijk wordt er veel gezongen. De kinderen krijgen de vernieuwde lesstof aangeboden op
werkbladen die mee naar huis gaan in een map.

Helemaal nieuw is dat de kinderen in drie periodes van een half jaar een muziekinstrument mee
naar huis krijgen. Dit is een aanvulling op de
lessen. Zodat de kinderen thuis kunnen oefenen.
Het zijn achtereenvolgens een cimbaal, een
blokfluit en een keyboard. Hierdoor is de cursus
nog afwisselender dan voorheen.

eigen foto

RITSUMAZIJL - Op zaterdagmorgen 1 september
is de besturenwedstrijd gehouden. Deze wedstrijd wordt ieder jaar gehouden voor de bestuursen commissieleden van HSV de Voorn (Harlingen),
HSV de Deinende Dobber (St. Annaparochie),
HSV Op Lok Ut (Metslawier) en HSV Ons
Genoegen (Makkum). De wedstrijd wordt bij
toerbeurt georganiseerd door één van de hierboven genoemde hengelsportverenigingen; dit
jaar werd hij georganiseerd door HSV de
Deinende Dobber uit St. Annaparochie.
De uitslag was als volgt, alleen de beste tien
vissers staan vermeld:
1. H. Olde Olthof
HSV Ons Genoegen
8980 gram
2. A.D. van Assen
HSV de Deinende Dobber
6420 gram
3. F. Temme
HSV de Deinende Dobber
2860 gram
4. P. Roedema
HSV Ons Genoegen
2760 gram
5. R. de Jong
HSV de Deinende Dobber
2640 gram
6. J.R. den Boer
HSV de Deinende Dobber
1740 gram

7.

A. de Boer jr.
HSV de Voorn
8. I. Idzenga
HSV Ons Genoegen
9. H. Iedema
HSV Op Lok Ut
10. J. vd Laag
HSV de Voorn

1720 gram
1600 gram
1140 gram
1060 gram

De drie vissers met de hoogste score ontvingen
een cadeaubon. De grootste vis werd gevangen
door Frans Temme (HSV de Deinende Dobber),
hij ving een brasem van 49,1 cm.
Het verenigingsklassement is als volgt (in
gemiddelden per vereniging):
1. HSV Ons Genoegen
2872 gram
2. HSV de Deinende Dobber
2844 gram
3. HSV de Voorn
728 gram
4. HSV Op Lok Ut
548 gram
HSV Ons Genoegen versloeg HSV de Deinende
Dobber met een miniem verschil van slechts 28
gram. Aan de vereniging met de hoogste gemiddelde score en de visser met de grootste vis werd
een wisselbeker uitgereikt.

