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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1464 - 17 oktober 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Sfeervol, karakteristieke, goed onderhouden 
vrijstaande eengezinswoning met zonnige tuin (O) 
v.v. achterom via eigen steeg, 147 m² eigen grond.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Makkum, Kerkstraat 28

Makkumer bibliotheek wellicht met sluiting bedreigd

Vorige week werd in de media duidelijk gemaakt 
dat er op het bibliotheeknetwerk in de gemeente  
voor € 400.000,-  aan subsidie gekort zal worden. 
Wij kunnen het ons niet voorstellen dat de 
gemeente wil dat er hierdoor bibliotheken zullen 
moeten sluiten (waaronder Makkum). Hoe en 
waar de voorgenomen besparing van € 400.000,- 
(uit het bibliotheekwerk) dan wel precies van-
daan moet komen is voorlopig nog een raadsel. 
Een eventuele sluiting van onze bibliotheek 
betekent een enorm verlies voor ons dorp. Als er 
weer een publiekelijke voorziening uit ons dorp 
verdwijnt zal de leefbaarheid nog verder onder 
druk komen te staan. 
De gemeente heeft heel veel uit te leggen als 
blijkt dat onze bibliotheek door deze bezuinigings-
maatregel zal moeten verdwijnen. De verbouwing 
van de bibliotheek was kostbaar en zal in korte 
termijn grotendeels afgeschreven moeten worden. 
In tijden van economische crisis is dit eigenlijk 
onverkoopbaar!

Woensdag 17 oktober (vanavond) is er om 19.30 
in het gemeentehuis te IJlst voor de burgers een 
mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken.  
Een aantal Makkumers (waaronder een bestuurs-
lid van Plaatselijk Belang Makkum)  zullen van 
deze gelegenheid gebruik maken. Op 8 novem-
ber valt in de raadsvergadering het definitieve 
besluit.

Toegevoegd aan deze editie van de Makkumer 
Belboei vindt u een protestflyer. We willen de 
inwoners van Makkum  vriendelijk verzoeken 
om de flyer t/m 8 november een prominent 
plekje te geven achter een raam van uw woning.

Wij hopen en rekenen op uw steun. Samen staan 
we sterk!

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Makkum 
& enkele betrokken Makkumers
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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 trom-
bosedienst: 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 Van Asperen 
Praktijk 0515-572353 / Privé 0515-576067
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

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

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
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

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

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

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 19 oktober:
Skuzum – Dorpshuis De Treffer Klaverjassen 
aanvang: 20.00 uur

Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur 
in het restaurant

Zaterdag 20 oktober:
Witmarsum, Jeu de boulesvereniging De Moune-
boulers Palingtoernooi. Aanvang 13.30 uur

Makkum – HaFaFa concert in 
MFC Maggenheim aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 23 oktober: 
Avondrust, Klaverjassen aanvang:14.00 uur
in het restaurant

Woensdag 24 oktober:
Avondrust, Rolstoeldansen aanvang:
15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur 
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J de Vries

Na een periode van van afnemende gezondheid 
is rustig ingeslapen onze buurman 
          

Sipke Horjus
            
Wy wensen Marie en familie, de komende tijd 
veel sterkte.

De buren; Hilda en Liza.
 Leo en Marga.
 Johanna-Dennis-Natalja.
 Pieter-Lhea-Franca.
 Minke-Roan.
 Sabina-Annick.
 Willem en Jettie.
 Bert en Titia.
 Klaas en Hennie.
 Willem en Ineke.
 Dries en Atje.

Het bericht dat onze oud-medewerkster 

Corrie Eiling-Westra
is overleden, heeft ons diep getroffen.
Corrie is meer dan 30 jaar bij ons bedrijf 
werkzaam geweest.
Wij wensen Martin, kinderen, kleinkinderen 
en overige familie veel sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies.

Directie en medewerkers
Groothandel Bergsma BV

Franeker, 8 oktober 2012

We hebben afscheid moeten nemen van onze 
buurvrouw:                     

Corrie
Wij wensen Martin, kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte toe.
                       

Tjerk & Jannie en kinderen

Na een vriendschap van 37 jaar is mijn lieve 
vriendin                      

Corrie
                                     
overleden. Wat hebben wij samen veel beleefd. 
Samen gewerkt, onze gezellige uitstapjes lief 
en leed gedeeld. Bedankt voor alles, rust zacht.
                             

Je vriendin Annie

Heel gewoon en toch zo bijzonder.
Aangeslagen en heel verdrietig zijn wij door 
het overlijden van
                   

Corrie Eiling
         
Martin, kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte gewenst.

Harm en Annie Hoekstra
                        
Makkum 8 oktober 2012

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, die wij van u mochten ontvangen 
na het overlijden van onze lieve mem, beppe 
en oerbeppe

Afke Wesselius – Louwsma
Zeggen wij u hartelijk dank. Het heeft ons 
zeer goed gedaan.
Tevens willen wij Avondrust bedanken voor 
de liefdevolle verzorging.
Ook het team van “de Serre” (dag verzorging) 
onze hartelijke dank voor jullie inzet.
“Mem voelde zich bij jullie thuis”

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter.........................1.29

Boerenbeenham...........................per pakje 25 cent korting

Hak: Appelmoes, Wortelen, Sperziebonen, 
Kapucijnes of Bruine Bonen, pot 720 ml...............nu voor 1.09

Heineken Tarwebokbier, 6x30 cl.........................................3.99

Amstel Bock, 6x30 cl..........................................................3.99

Ripekrite Kaas, 500 gram....................................................4.48

Zeeuwsspek, per 100 gram............................................99 cent

Aanbiedingen geldig van do. 18/10 t.e.m. wo. 24/10

Wist u dat...
de jaarlijkse Eighties Disco dit jaar op zaterdag 
3 november is!! in de bovenzaal van de Prins.

Na een succesvol 1e seizoen Boogie Woogie 
dans is er weer een danscursus. Bij voldoende 
deelname starten we op donderdag 8 november 
om 19.00 uur met de beginners cursus en om 
20.30 met de gevorderde dansers. Waar: boven-
zaal van “de Prins” in Makkum Enthousiast 
geworden? Opgeven met je danspartner  bel 
06-13061454

Het badmintonseizoen weer van start is gegaan. 
Heeft het jou altijd leuk geleken om te badmin-
tonnen dan ben je van harte welkom. De jeugd 
krijgt training op dinsdagavond.  

De senioren spelen op maandag en vrijdag-
avond. Voor informatie kunnen jullie contact 
opnemen met Harmen Haarsma per mail 
h.g.haarsma@hotmail.com of 0515-231556. 

Profiteer van 18 t/m 20 oktober
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Verse Varkens Worst
gemarineerd 
500 gram

Verse Runder Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Diverse 
specialiteiten

Kom in de winkel
voor nog veel meer

lekker aanbiedingen

2,75

2,95

2,75

2,95

Workshop Munay Ki
De Munay-Ki zijn de 9 traditionele inwijdingen 
van de oude Inca beschaving uit Peru. Ze helpen je 
om een groter bewustzijn te krijgen waardoor je de 
problemen en uitdagingen van deze tijd en in je 
dagelijks leven makkelijker aankunt. Ook zorgen 
deze inwijdingen dat je meer harmonie, rust en 
balans krijgt. Ze bereiden je voor op de nieuwe tijd, 
na 2012, volgens de Inca’s “het Gouden Tijdperk”. 
Deze workshop omvat 9 wekelijkse woensdag-
avonden. Elke woensdagavond ontvang je 1 inwij-
ding en leer je hoe je deze inwijding door kunt 
geven aan je familie en vrienden. De eerste inwij-
ding wordt gegeven op woensdagavond 24 oktober 
in Makkum. Voor meer informatie en aanmelding 
neem je contact op met Bert Tamboer, tel.: 0515-
859083 of e-mail naar bert@wayoftheinca.com. 
Na deelname aan alle avonden ontvang je een cer-
tificaat en een DVD. De avonden beginnen om 
19.30 en de kosten zijn € 15,- p.p. per avond.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 

2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 

1 kg fricandeau ............................€   7,00 

2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 

1 kg schnitzel...............................€   7,50 

2 kg rundvlees .............................€ 12,00 

1 kg verse worst ..........................€   4,50 

2 kg shoarma...............................€ 10,50 

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 

2 kg speklappen ..........................€ 10,50 

1 kg kipfilet ..................................€   6,50 

5 slavinken ..................................€   4,00 

5 kipschnitzels .............................€   4,00 

5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 

5 hamburgers ..............................€   4,00 

5 droge worst...............................€   4,00 

3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Eiwerpers doneren cheque € 750,-                        door Jetze Genee

Aanstaande zaterdag vindt de overdracht van 
een cheque van € 750, - plaats in het toeristische 
informatiepunt (TIP) in Makkum. Stichting Open 
NK Eiwerpen heeft tijdens het afgelopen open NK 
in juli maar liefst € 750,- overgehouden voor het 
goede doel: Sailability. Gedeputeerde én Makkumse 
Sietske Poepjes overhandigt zaterdag 20 oktober 
om 14.00 uur de cheque aan de voorzitter van 
Sailability, een landelijke organisatie die zeilen 
mogelijk maakt voor gehandicapten. De over-
dracht vindt plaats onder het genot van een hapje 
en een drankje en onder belangstelling van Omrop 
Fryslân en de geschreven pers. Als u de organisatie 
van het eiwerpen een warm hart toedraagt ben u 
hierbij ook van harte genodigd. 

Media aandacht
Eiwerpen en Makkum is inmiddels al een ver-
trouwde combinatie in Fryslân en ver daar buiten. 
Het ludieke karakter van het open NK Eiwerpen 
en de media aandacht hebben hier aan bijgedragen. 
Daarnaast is bijdrage vanuit Makkum aan de 
WK’s van 2011 en 2012 in Engeland een groot 
succesfactor. Het leverde tweemaal de wereldtitel 
op. Dat waren niet alleen mooie prijzen maar 
ook erg veel media aandacht. Landelijke radio-
stations en buitenlandse TV stations van TV 
Pakistan tot aan TV Rusland. Makkum stond 
wereldwijd even duidelijk op de kaart. 

Sponsoring
Het evenement wordt door vrijwilligers opgezet 
en uitgevoerd. Lokale ondernemers zorgen voor 
een kostendekkende sponsoring en daardoor kan 
het volledige inschrijfgeld naar het goede doel, 

dit jaar Sailability. ‘Deze opzet en de gegaran-
deerde media aandacht maakt dit evenement aan-
trekkelijk voor sponsoren’ aldus Willem Rienstra 
van de organisatie.

Eiwerp Federatie
Staat de organisatie na het evenement helemaal 
stil? Zeker niet! Bij de ONK website en de web-
site van de Nederlandse Eiwerp Federatie 
(NEWF) komen het hele jaar door verzoeken 
binnen om de wereldkampioenen te nodigen 
voor lokale eiwerpevenementen. Daarnaast De 
NEWF is ook gezeteld in Makkum en zorgt voor 
officiële wedstrijdregels en vastlegging van de 
recordpogingen. Dit jaar heeft de federatie 
ondersteuning verleend aan IJlst, Wommels, 
Makkum en Joure.   

Wereldrecord
Dat Makkumers goed zijn blijkt uit de record-
regen van de afgelopen 2 jaar: Op 29 oktober 
2011 vangt Andries Smink (Nederland) een door 
Willy Donovan (Ierland) nieuw officieel wereld-
record met 61,7 meter.  Tijdens het ONK 2012 
werd het wereldrecord door het gelegenheidsduo 
Andries Smink en Lennart Adema op 67,71 
meter gezet. Op 17 augustus 2012 werd in Joure 
een afstand van 69,50 meter door de NEWF en 
de WETF erkend als nieuw wereldrecord. 
Hiermee haalde het duo Hillebrand Visser en 
Andries Smink hun wereldrecord terug.

Volgend jaar tweede zaterdag van juli wordt het 
3e open NK Eiwerpen weer georganiseerd in 
Makkum. 

Nieuws uit de boekhandel

Makkum - Leuke Lotto aktie bij Kantoorboek-
handel T. Coufreur. In de maand augustus kon de 
klant meedoen met een Lotto aktie. Bij aankoop 
vanaf € 5,- aan Lotto formulieren kon de klant 

meedingen voor een opblaasbare kano met 
peddels. Deze kano is gewonnen door de familie 
Oostenveld. Dochter Vollie heeft deze als stand-in, 
met verve in ontvangst genomen.

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Dertiende Krystwille-dei? (of proeverij) anders dan 
voorgaande jaren (voorlopig programma)

MAKKUM – De Krystwilledëi commissie heeft 
besloten de Krystwilledei dit jaar anders te gaan 
uitvoeren. Zaterdag 22 december zal deze plaats-
vinden en zal meer in het teken staan, van een 
proeverij, vanaf plm. 16.00 tot 20.00 uur op het 
Plein - Markt, zal deze dertiende editie worden 
georganiseerd. (bij voldoende deelname) 

Op de laatste gehouden commissie vergaderingen 
is er het idee gelanceerd om de Krystwilledei op 
te beuren met een thema; van proeverij. Wij van 
de Krystwilledei commissie staan open voor alle 
ideeën etc. van de maaltijd verstrekkende winke-
liers en horeca in makkum e.o. om hierbij aan 
mee te willen doen en zien dan ook hun interesse 
met belangstelling tegemoet. Ons commissielid 
Hennie de Vries, Fan Gasterij “Hennie Fan 
Richt” zal zich met dit thema bezighouden en zal 
trachten een deze dagen enkele horeca gelegen-
heden en of winkeliers hiervoor te benaderen?

De Krystwilledei blijft echter bestaan uit diverse 
koren en groepen, met ongeveer 35 kramen, waar-
onder een Doe een Wens kraam. Al de kramen 
bieden u verschillende hapjes, drankjes, kerst-
kleding 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 voor-
gaande jaren u blijven toelachen. 

Stichting Âld Makkum zal voor de ouderen onder 
ons een diaprojectie 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 kinderdraai-
molen en een kleurplaatwedstrijd met puzzel-
logospel. Verder zoals voorgaande jaren zal het 

geheel worden afgesloten met een Vuurwerk op 
het achterdijkje. Nogmaals het is een voorlopig 
programma maar wij van de Krystwilledei 
Commissie hopen dat u zich wilt aanmelden 
voor één en ander activiteit zodat deze dag weer 
een succes kan worden. 

Bent u geïnteresseerd of u wenst meer info over 
deze dag, dan kunt u contact opnemen met de 
Krystwilledëi commissie;
- Marlies Koornstra,
Markt - 8754 BB Makkum
Tel: 06-55570456
E-mail: driesenlies@ziggo.nl

- 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. 0515-543460, 
Mobiel. 06 - 123 027 95. 
 
Alvast hartelijk dank namens de Krystwilledëi 
commissie; Marlies, Greetje, Henny, Janny en 
Theo.
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KLEDING VAN DE KUST

ZATERDAG 20 OKTOBER 2012
V.A. 10.00 UUR Koffie bij ZILT met lekkers van Echte Bakker Kluft.

11.00 – 16.00 UUR NYNKE VAN KAPSALON NYNKE & BEAUTY 
 GEEFT EEN GRATIS DEMONSTRATIE VAN HAAR NIEUWE  
 ‘BEAUTYTEK LIGHT’, EEN VEILIGE ANTIRIMPELMETHODE…
 HEEL FIJN!

12.00 - 13.00 UUR  Historische DORPSWANDELING door Makkum, 
 met als gids PIER POSTHUMA DE BOER en een 
 uniek bezoek aan het TICHELAAR FAMILIEHUIS. 
 Uw speciale gastheer daar is de laatste bewoner, 
 de heer PIETER TICHELAAR.

14.00 – 15.00 UUR RONDVAART per PRAAM. Een heerlijke herfsttocht
 onder het genot van koffie, koek en muziek. 
 Warme kleding is wel een aanrader en voor beide 
 evenementen is reserveren wel verstandig.
                      
ZONDAG 21 OKTOBER 2012
11.00 – 17.00 UUR ZILT’S ‘HERFSTTERRAS’, onder onze platanen, verwarmd 
 door vuurkorven. Het terras wordt ingericht door 
 Makkums nieuwe woonwinkel WATSON & CO 
 (www.wats-on.nl)

12.00 - 13.00 UUR Historische DORPSWANDELING door Makkum
14.00 – 15.00 UUR RONDVAART per PRAAM, zie ook zaterdag

13.00 - 17.00 UUR ZILT’S befaamde ‘BOURGONDISCH BUFFET’ met dit keer 
 de speciale wijnen van PEPER & ZOUT, ‘El Potro Frison’, 
 Spaanse wijn ontwikkeld door 2 Friezen.
         WATSON & CO en PEPER & ZOUT (www.peper-zout.eu) 
 zijn deze zondag geopend en met ons eveneens 
 de laatste zondag van oktober!

MARKT 19
8754 CM  MAKKUM  
TEL. 0515 – 233688

INFO@ZILTKLEDING.NL
WWW.ZILTKLEDINGVANDEKUST.NL

WWW.ZILTONLINE.NL

Uitnodiging
Voor een warm najaarsweekend
op 20 en 21 oktober

Ik ben Judy Kuijl, geboren in 1963 in de omgeving 
van Driemond. Sedert 2011 woon ik in Makkum. 

Na het behalen van mijn diploma als Zen® Shiatsu 
Therapeute heb ik in oktober 2008 in Krommenie 

´praktijk De Swaen´ geopend, waarmee ik me 
gespecialiseerd heb in de behandeling van rug- en 

nekklachten. Vanaf 6 november vestig ik mijn 
praktijk bij Kapsalon Nynke Beauty.

Shiatsu ondersteunt het zelfherstellende vermogen, dat in ieder mens aanwezig 
is. Het activeert het lichaamsbewustzijn, versterkt de basisconditie, ontspant 
en kalmeert. Zen® Shiatsu Therapie is een combinatie van traditionele Japanse 
massage en traditionele Chineese Geneeswijze. Met gerichte druk van duimen of handen en 
strekking wordt de natuurlijke inwendige levensenergie uitgenodigd te gaan stromen om zo de 
balans te herstellen, ziekte te bestrijden en gezondheid te bewerkstelligen. Zen® Shiatsu Therapie
wordt door de kleding heen gegeven. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong. 

U kunt bij mij terecht voor het corrigeren van uw lengteverschil en behandeling van uw rug en 
nek met Dorn en/of Shiatsu Therapie, Breuss massage, een ontspannende massage op de 
ruggengraat, sport en/of ontspanningsmassage, een ontspannende voetreflex behandeling, Zen®
Shiatsu Therapie of een korte ontspannende Shiatsu behandeling. 

Kom vanaf 6 november naar Kapsalon Nynke Beauty of bel alvast voor een afspraak. 
Judy Kuijl, 06-27391442
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Nog 3 weken!!!! 

Mag ik me alvast 

voorstellen...

st voor een afspraak.

Schoonheid zit 

van binnen, 

wij brengen het alleen 

maar naar buiten!

www.kapsalonnynke-beauty.nl

De Makkumer Belboei
rekent ook dit jaar weer op u!

De  ‘r ‘ is weer in de maand en dat betekent bij de 
Makkumer Belboei dat u binnenkort (volgende 
week)  de acceptgiro voor uw vrijwillige bijdra-
ge ontvangt. Door middel van dit bericht willen 
wij u alvast over onze acceptgiro informeren.

Wij vragen u eenmaal per jaar een financiële  
bijdrage voor het in stand houden en laten ver-
schijnen van de Makkumer Belboei.  Mede door 
uw gift bestaat onze dorpskrant nu al bijna 30 
jaar!! Elk jaar reageert u spontaan op deze actie, 
ook dit jaar hopen wij weer op uw bijdrage de 
mogen rekenen. Volgende week meer.

Jeugdsoos Ozone's 
1e kinderdisco mega succes!
Makkum - Het is 18.30... De jeugdsoos stroomt 
langzaam vol met kids uit de groepen 3 t/m 6. 
Binnen een mum van tijd zitten we bomvol... De 
disco is begonnen en wat een mega drukte! 
Heerlijk dansen op bekende muziek en daarbij 
kan de TjoeTsjoeWua niet vergeten worden. De 
jeugdsoos heeft deze overweldigende opkomst 
allesbehalve verwacht en we zijn als organisatie 
dan ook eigenlijk met te weinig volwassenen. 
Gelukkig zijn en er een boel moeders en oudere 
jeugdsoos jeugd die ons helpen de boel in goede 
banen te leiden. Speciale dank daarvoor aan Mattie, 
Merel, Sybe-Jan en Jasper!!! Jullie zijn toppers. 

Omdat dit onze allereerste kinderdisco was, zijn 
er uiteraard verbeter puntjes. Een must voor de 
volgende kinderdisco is dat we absoluut meer 
ouders/volwassenen hebben die ons helpen 
begeleiden. Als u ons zou willen helpen, zou u 
dan voor 20 oktober een mailtje kunnen sturen 
naar jeugdsoosozone@gmail.com of bel naar tel. 
06-42718467? Bij te weinig volwassenen kan de 
volgende disco NIET doorgaan. 

Uiteraard zou dat zonde zijn, want de kinder-
disco van 2 november staat in het teken van 
Halloween. We vragen dan ook iedereen ver-
kleed te komen. Zowel de kids als begeleidende 
ouders/volwassenen. Openingstijden zijn weder-
om van 18.30 tot 20.00 uur. We willen u daarbij 
vragen of u uw kind 'klein kleingeld' meegeeft. 
(€0,05 - €1,00) We zaten 5 oktober als snel zon-
der kleingeld. Erg lastig natuurlijk. Uiteraard 
helpen wij uw kind met rekenen en wisselen. 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, 
horen wij dit erg graag.

Namens het Bestuur Jeugdsoos Ozone.
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Open dag Beautycentrum ‘De Mar’  in Makkum!  
Annette Berends-Attema:“Mogelijkheden ten over”            Door Doutzen Ouderkerken

Makkum - Zaterdag 13 oktober kon het publiek 
een kijkje nemen in de verbouwde boerderij 
gelegen aan de Weersterweg 6 in Makkum. De 
boerderij is gelegen op een unieke locatie. Aan 
belangstelling niet te klagen, het publiek kwam 
in grote getale opdagen. Annette Berends en haar 
team verraste menigeen die middag. Zo was er 
live muziek. Een aantal andere Makkumer 
ondernemingen, Van Nuyen Hoeden, Peper & 
Zout en Shiatsu Makkum leverden ook hun bij-
drage aan deze open middag. Ook werden er 
verschillende behandelingen gedemonstreerd en 
dit alles onder het genot van een hapje en een 
drankje.

Wie is de vrouw achter Beautycentrum ‘De Mar’. 
Op woensdag 10 oktober had ik een gesprek in 
het Beautycentrum met Annette Berends. Annette 
is geboren en getogen in Makkum. De boerderij 
waar nu het Beautycentrum in is gevestigd, is de 
plek waar Annette opgroeide met haar ouders en 
broer Symon. De moeder van Annette woont 
nog steeds in een gedeelte van de boerderij. Na 
haar VWO examen is Annette voor 4 jaar naar 
Amerika vertrokken. Ze deed daar de 4-jarige 
studie Bachelor of Business Management en 
werkte als serveerster. Bij thuiskomst ging ze aan 
het werk bij Nestlé Nederland, eerst in Bolsward 
en later in Amsterdam. In die tijd kreeg Annette 
een relatie met haar huidige partner Willem 
Berends. Als cliëntadviseur heeft ze ook een 
aantal jaren bij de Rabobank gewerkt. 

In 1997 werd de moeder van Annette ernstig ziek. 
“Doe’t myn mem siik waard, woe ik wat dwaan 
wat ik sels gewoan leuk fûn”. In Groningen 
volgde ze de opleidingen voor schoonheids-
specialiste, visagiste en nagelstyliste. Aan It Hof 
12 in Makkum werd een behandelkamer in de 

garage gerealiseerd. De reden om de praktijk te 
verhuizen naar de boerderij aan de Weersterweg 
was om een stukje mantelzorg te bieden en 
de boerderij biedt meer mogelijkheden, een 
inspirerende omgeving voor de klanten en ruime 
parkeergelegenheid. In het ontvangstgedeelte 
kunnen workshops (ook voor andere ondernemers) 
plaats vinden. De 3 ruime behandelkamers zijn 
gesitueerd op de bovenverdieping. De praktijk is 
ook een erkend leerbedrijf van het KOC. 
Stagiaires in deze branche hebben moeite om 
een goede werkplek te vinden. Als examinator is 
Annette tevens verbonden aan het ROC Friese 
Poort. Anke Kleiterp is de vaste oproepkracht 
van de praktijk. Er wordt voornamelijk gewerkt 
met de fijne producten van Rosel Heim, 
nature+science. 

De praktijk biedt niet alleen schoonheidsbehan-
delingen, diverse massages, manicures etc. maar 
ook arrangementen op maat. “Ik wol de klanten 
in breed arrangement oanbiede en dêr ha ik hjir 
de mooglikiheid foar”. Op de website van de 
praktijk www.beautymakkum.nl kunt u lezen wat 
de praktijk allemaal te bieden heeft. Annette 
Berends is een veelzijdige vrouw, die ook nog de 
visagie verzorgd bij kapsalon Amarant in 
Witmarsum. Onlangs heeft Annette een 2 jarige 
opleiding afgerond bij Beeldhouwcentrum Koudum. 
Art in Beauty, kunst in schoonheid. ‘Art in 
Beauty’, omt wy hjir ek beelden eksposeare, net 
allinich myn wurk stiet hjir, mar ek wurk fan 
oare keunsters. 

De moeite waard om eens een bezoek te brengen 
aan Beautycentrum De Mar, hetzij voor een lek-
kere relaxbehandeling of voor het bewonderen van 
de kunst met een kop koffie. Ik sluit dit artikel af 
met Annettes woorden: “Mogelijkheden ten over!”

Even professioneel in de make-up! Meest rechts op de foto Annette Berends.
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Voor de Musical 
“Hij gelooft in mij”
in het De La Mar Theater op 
vrijdag 9 november te Amsterdam

Alleen vervoer € 29,50 p.p

Voor ´Margriet winterfair´
op donderdag 22 november 2012 
in Utrecht.

€ 39,00 vervoer en entree.

Opstapplaatsen Makkum, 
Bolsward, Workum, Koudum, 
Finkeboskje Balk en Lemmer.

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

Societeit Eendragt
Een speciale club in Makkum met een traditie 
die terug gaat naar het jaar 1821. Het bijzondere 
van sociëteit Eendragt is dat de doelstelling in de 
loop van de laatste 2 eeuwen toch enorm is ver-
anderd. Was het vroeger een club van diverse 
Makkumer ondernemers en notabelen, tegen-
woordig komen de mannen uit allerlei invals-
hoeken en overtuigingen. Was de club destijds 
zeer besloten, tegenwoordig is het clublokaal 
(De Prins) vrij voor een ieder die aan de sfeer 
van onze sociëteit wil proeven. De woensdag-
avond is voor mij dan ook de sociëteitsavond. 
Het gehele jaar kunnen we elkaar daar aantreffen 
voor een gezellig samenzijn.

Vanaf ongeveer 21.00 uur zijn de eerste leden 
aanwezig en is er gelegenheid om  een kaartje te 
leggen of gezellig met elkaar de lokale, maar ook 
bovenlokale culturele, economische, politieke of 
sportieve aangelegenheden aan de kaak te stellen. 
Er wordt echter altijd wel een potje bridge, klaver 
of schutjas gespeeld, vaak voor zien van het 
nodige bij-commentaar van de toeschouwers. 
Een ieder is vrij in zijn overtuiging maar hoeft 
daarin, of over, geen discussie te mijden. Dit 
alles met respect voor elkaars levensovertuiging 
en gebracht met de nodige humor. We hebben 
momenteel 27 leden waarvan de gemiddelde 
leeftij boven de 50 jaar ligt. Nu hebben we per 
avond vaak een opkomst van rond de 12-16 leden. 
Graag zouden we ook nieuwe leden willen 
begroeten. Kom op woensdagavond eens langs 
en schuif bij ons aan. Leer onze leden kennen 
door  het komend winterseizoen wat vaker langs 
te komen en geniet vooral van het gezellige en 
ongedwongen samenzijn met onze leden.

Wil je na dit winterseizoen definitief lid worden 
van onze sociëteit, dan maak je dit bij een van de 
leden van het bestuur kenbaar en word je in mei 
bij de jaarvergadering officieel aangenomen. De 
kosten zijn op jaarbasis € 15,- welke geheel 
besteed worden aan de activiteiten die o.a. 
bestaan uit, literaire avond in de winter, diner  
met wederhelften, buitenactiviteit en een paar 
speciale kaartavonden, ook op woensdag in het 
winterseizoen. Voor mij is het altijd een welkome 
midweekse besteding en hoop dit nog jaren te 
kunnen samen met onze huidige club en nieuwe 
leden.

Pim Bergsma

Cookies
Makkum – Volgende week Woensdag 24 Oktober 
en Donderdag 25 Oktober komen de leden van 
muziek vereniging Hallelujah Makkum weer 
langs met overheerlijke Fryske Dúmkes en 
Speculaaslatten. Een smakelijke traditie waar u 
natuurlijk alweer met smart op zit te wachten. U 
betaalt slechts € 2.75 per pakje of € 5.00 voor 
twee pakjes. 
Hiermee helpt u onze vereniging aan extra 
inkomsten om diverse onkosten mee te kunnen 
betalen. Wanneer u een van deze avonden de 
drumband hoort dan zijn wij in de buurt en 
komen wij bij u aan de deur. Alvast bedankt voor 
uw steun!
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Kinderboekenweek feestelijk afgesloten 
op Sint Martinusschool                                        Door Judith van Lavieren

Makkum – Op de laatste lesdag van de kinder-
boekenweek, vrijdag 12 oktober, werd deze 
feestelijk afgesloten. Alle groepen van de Sint 
Martinusschool kwamen bij elkaar in het speel-
lokaal. Elke klas had iets voorbereid in het kader 
van het thema “Hallo Wereld” van de kinderboe-
kenweek. Groep 1 en 2 deden een dansje over 
Indianen. Groep 3 zong een Chinees liedje, 
begeleid door xylofoonmuziek. Groep 4 gaf een 
demonstratie tai-chi. Vervolgens deed groep 5/6, 
met behulp van een landkaart, toneelstukjes over 
Italië, Engeland en Duitsland. Groep 7 en 8 
deden een dans en zongen daarbij het Engelstalige 
lied dat ze geleerd hadden. 

Met vier kinderen uit groep 7/8 doe ik aan het 
eind van de ochtend een interview over hun 
belevenissen tijdens de kinderboekenweek. 
Sinne Oostenveld en Ryan Hikkaduwage uit 
groep 7 en Lobke Vlasbloem en Marc Bouma uit 
groep 8 vertellen dat ze de opdracht kregen om 
voor de schoolkrant een stukje over een land 
naar keuze te schrijven. Er moest voldoende 
informatie in staan maar ook leuke weetjes. 
Ryan schreef over Sri Lanka, het land waar zijn 
vader vandaan komt. Hij vertelde over de vloed-
golf die Sri Lanka getroffen heeft en vermeldde 
dat er veel tempels en ook veel straathonden zijn.
Marc koos Nieuw Zeeland. ”Een vet cool land 
waar ze heel veel rugbywedstrijden houden.” 

Lobke koos voor een leuk en warm land: Spanje. 
Bovendien een land waar je volgens haar heer-
lijk kunt shoppen. Het leukste weetje over 
Spanje vond ze dat de mensen er met de viering 
van oud en nieuw bij elke klokslag een druifje in 
hun mond stoppen. Sinne koos voor Zuid-Korea 
omdat ze daar een leuk liedje over geleerd had. 
Het leukste weetje vond ze dat er veel cricket 
gespeeld wordt.

Ter gelegenheid van de kinderboekenweek lagen 
er speciale boeken in de klas. “Boeken over oce-
anen en atlassen, maar ook boeken over landen. 
En natuurlijk het kinderboekenweekgeschenk!” 
Op de vraag wat zij tijdens de kinderboeken-
week hebben gelezen krijg ik hele uiteenlopende 
antwoorden. Marc heeft bij boekhandel Coufreur 
het boek “Je eigen leven als loser, besteld. Dat 
boek vindt hij vooral zo leuk omdat je er zelf 
nog dingen bij kunt schrijven en tekenen. Sinne 
las thuis een boekje over de oerknal. “Het was 
wel  wat kinderachtig voor mij, maar ontzettend 
grappig, over aliëns.” Lobke begon in het boek 
“Waanzin” van Mel Wallis de Vries, maar stopte 
ermee.”Ik vond het te eng. Nu lees ik “Hoe lang 
zijn geheimen houdbaar”.” Ryan leest in “De 
Wildernis”. Het gaat over een grote leeuw  die 
een jong leeuwtje moet leren brullen. En het 
grappigste vindt hij dat het jonge leeuwtje, net 
als hijzelf, Ryan heet.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

eigen fotoeigen foto
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Ingezonden - Makkum (bijna) Beste Bibliotheek van Nederland
Bij het bezuinigingsverhaal uit het BN van 10 okt 
j.l. over de bibliotheken kregen wij toch sterk de 
indruk dat het platteland moet betalen om de 
bibliotheken in Bolsward en Sneek in stand te 
houden. Achter Bolsward wonen geen mensen? 
Er werd gegoocheld met percentages en bedragen. 
De percentages waren zo warrig dat je er moeilijk 
een conclusie aan kon verbinden, maar als de 
bedragen juist zijn dan is er maar één oplossing: 
als Bolsward dicht gaat kunnen alle plattelands-
bibliotheken blijven bestaan.

Kijk eens op de kaart: een eerlijke verdeling van 
cultuur en educatie over heel SWF. Wat ook 
opvalt is dat het college van B en W juist op dit 
moment aankondigt dat de bieb van Bolsward in 
het stadhuis komt. Even een subtiel teken dat 
Bolsward niet in de discussie zit? Toch liet de 
bieb van Bolsward elk jaar de tekorten aanvullen 
uit de gemeentekas. En wie betaalt de tekorten 
van het onderhoud van het oude biebgebouw 
zolang het niet verkocht is? Of overweegt de 
gemeente SWF om het gebouw te gaan kopen?  
Waarom zou het normaal zijn dat plattelanders 
10 à 15 km naar een stad reizen en waarom 
kunnen Bolswarders niet naar Sneek reizen?

Men overweegt een soort tussenvormbibliotheek 
voor de plattelanders. Kan natuurlijk ook voor 
stedelingen. Men bestelt de boeken per computer 
(mensen zonder pc hebben gewoon pech gehad?) 
en kan ze bij het Biebpunt afhalen. Een soort 
afhaalchinees voor boeken. Dan hebben de 
bestuurders er niks van begrepen. Voor Makkumers 
is de bieb een belangrijk onderdeel in hun dagelijks 
leven, voor sommigen het belangrijkste. Behalve 

cursussen, boeken lenen, enz enz. is het een ont-
moetingsplaats. Door de deskundige en creatieve 
medewerkers zijn er in de afgelopen jaren regel-
matig prachtige tentoonstellingen georganiseerd. 
Dan gonsde het door Makkum: Bist’er al west? 
Hes ’t al sjoen?’ Het sociale deel van onze bieb 
is niet weg te denken. De Makkumers hebben 
hart voor hun bieb en als hij moet sluiten door de 
bezuinigingen dan is het hart uit Makkum. Net 
nu alle leegstaande panden in het centrum weer 
tot winkel gepromoveerd zijn.

Dan alles nog even op een rijtje. De Bieb van 
Makkum is net verbouwd voor 2 à 3 ton. Weg-
gegooid geld? Er zijn meer leden bijgekomen. 
Er zijn meer uitleningen gedaan. Er komen 
steeds meer toeristen, ondanks of dankzij de 
strandbieb. Makkum is genomineerd voor de 
titel Beste Bibliotheek van Nederland. Van de 
dertien genomineerden zijn er al tien afgevallen. 
De titel Bijna Beste Bieb van Nederland is dus al 
binnen. 24 okt a.s. is de definitieve uitslag.
Wethouder Wigle Sinnema opende afgelopen 
voorjaar met veel mooie woorden onze grandi-
oos verbouwde bieb. Wij moeten er niet aan 
denken dat de wethouder, mogelijk met tranen in 
de ogen, nog voor de kerst langskomt om onze 
bieb te sluiten. 

U kunt de petitie “Steun de bibliotheek” tekenen 
op de site www.bibliotheekmakkum. Ook mensen 
die geen lid zijn, maar de bibliotheek wel een 
warm hart toedragen kunnen tekenen. In de biblio-
theek zelf kan de petitie ook getekend worden.

Makkum,  Tineke Fahner

Brei een mutsje voor de baby’s in Centraal-Azië!
Je zult maar geboren worden in een arm land als 
Tajikistan of Kirgizië. Veel kinderen hebben er 
geen toekomst, simpelweg omdat ze officieel 
niet bestaan. Hun ouders doen geen aangifte van 
hun geboorte, waardoor ze geen toegang hebben 
tot medische zorg, onderwijs en bescherming. 
Voor baby’s is toegang tot medische zorg juist 
essentieel om de eerste jaren te overleven. Save 
the Children zorgt ervoor dat ouders hun pasge-
borene wel registreren. Zo geven zij de kinderen 
een paspoort voor hun toekomst. 

U kunt Save the Children helpen door een mutsje 
te breien en één euro te storten op giro 809. Met 
uw euro zorgen zij ervoor dat kinderen direct na 
hun geboorte geregistreerd worden. Ouders die 
dit doen, ontvangen als kraamcadeautje een 
mutsje voor hun pasgeboren baby. Dat is belang-
rijk, want in Centraal-Azië is het ’s winters ijs-
koud. Veel lichaamswarmte gaat verloren via het 
hoofdje, dus een mutsje beschermt pasgeboren 
baby’s tegen onderkoeling, luchtweginfecties en 
longontsteking. 

Brei een mutsje, doneer één euro!
U kunt deze kinderen een warm welkom geven 
door een  mutsje te breien en één euro te done-
ren. Het mutsje helpt een pasgeboren baby warm 
te houden. Met de euro geeft u een kind een 
toekomst. Brei dus ook één (of meer) mutsjes! U 
kunt een gratis patroon voor een babymutsje 
afhalen bij JF Creatief of aanvragen via de web-
site van Save the Children. Gebruikt u alstublieft 
garen waarin zo weinig mogelijk synthetische 
stoffen zijn verwerkt. U kunt uw mutsje inleveren 
bij JF Creatief, de Gearen 23, Makkum (06-
25421880). 

Tevens zijn hier machtigingskaarten en folders 
verkrijgbaar.  JF Creatief verzamelt de mutsjes 
en zorgt ervoor dat ze terecht komen bij Save the 
Children. Hieraan zijn voor u verder geen kosten 
verbonden. Uiteraard kunt u ook zelf uw mutsje(s) 
opsturen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.
savethechildren.nl/breien. 
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Strontrace meerdaags zeilevenement vol traditie 
Kwarteeuw Liereliet internationaal festival van maritieme muziek

WORKUM - In de noordelijke herfstvakantie 
– vrijdag 19 tot en met zaterdag 27 oktober – 
start voor de 39e keer de Strontrace, een meer-
daags traditoneel zeilevenement, vanuit 
Workum. In een heuse zeilrace starten maandag 
22 oktober om 13.00 uur historische zeilende 
platbodems om gedroogde koemest van Workum 
naar Warmond te brengen. Tijdens de Strontrace 
wordt alleen gebruik gemaakt van de wind en 
van menskracht. Als de wind ontbreekt of ver-
keerd staat, worden de schepen gejaagd en 
geboomd. Alleen in de grote sluizen gaat de 
motor om veiligheidsredenen aan. In de loop van 
de nacht van dinsdag op woensdag arriveren de 
eerste deelnemers weer in de haven van Workum. 
Afhankelijk van de wind en het weer, natuurlijk. 
  
Klippers en andere platbodems gaan in deze 
herfstvakantie op het IJsselmeer de strijd met 
elkaar aan tijdens de Beurtveer. Ook deze wed-
strijd start maandag 22 oktober 13.00 uur. De 
Beurtveer is een zeilwedstrijd van Workum naar 
Amsterdam en terug. Er wordt dag en nacht 
doorgezeild. De kunst is om onderweg zoveel 
mogelijk havens op het zeil aan te doen. De 
schipper die de motor gebruikt kan rekenen op 
strafpunten.  

Daarnaast zeilen vanaf maandag 22 oktober, 
12.00 uur, oude en nieuwe botters, aken, bonzen 
en schouwen uit voor een week vissen onder 
zeil. Wat opvalt is het ontbreken van een kajuit 
of roef: Alleen het voorste deel van de scheepjes 
is overdekt. Zodoende staan de vissers dicht bij 
het water:  zo kunnen de netten gemakkelijk 
worden gezet en gehaald. De vissers komen op 
woensdag 24 oktober en zaterdag  27 oktober 
met hun vangst naar de haven. Daar wordt de vis 
gewogen en bij afslag verkocht. Ook bij de vis-
sersschepen is motorgebruik strafbaar. 

Kwarteeuw Liereliet
Het gehele Strontrace, Beurtveer en Visserij 
evenement wordt van 19 tot en met 22 oktober 
omlijst door het Internationaal Festival van 
Martitieme Muziek.  Dit festival ,Liereliet’ 
wordt dit jaar alweer voor de 25e keer gehouden. 
Het jubileum is aangegrepen om een extra fees-
telijk festival te organiseren, met onder andere 

workshops, open podium, een Liereliet 
Singaround, concerten en muziek op de haven.  
Het festival begint op vrijdagavond 19 oktober 
met een openingsconcert in het Jopie Huisman 
Museum m. m. v. het folkduo Drijfhout. Op 
zaterdag komen The Hoolie (USA), Malbrook 
(D) en Jim Mageean en Graem Knights (beiden 
UK) naar de Doopsgezinde kerk en de Klameare 
voor het Shantyconcert en het Liereliet 
Singaround.  Diezelfde dag is er klompzeilen 
voor de jeugd, de workshop ,How to play the 
Bones’ (klepperen) en een kinderconcert. Ook 
op zondag 21 oktober barst het van de Liereliet 
activiteiten. Van een koffieconcert ’s morgens tot 
muziek op de haven. Er is het ,Open Podium, 
een liedjesprogramma en een niet-maritiem con-
cert. Op maandag 22 oktober begeleidt het shan-
tykoor ,Onstuimig Schuim’ de vertrekkende 
vissersschepen, beurtschepen en de deelnemers 
aan de Strontrace. 

Herfstmarkt
Op woensdag 24 oktober vindt, vanaf 10.00 uur, 
de traditionele herfstmarkt plaats in het centrum 
van Workum. Hoogtepunt op deze gezellige 
herfstmarkt is de jaarlijkse visafslag door Doede 
Bleeker. De verse vis is al eerder op de morgen 
op de haven beoordeeld door deze Staverse vis-
boer. Vanaf 13.00 uur vindt de visafslag plaats 
op de Merk in het centrum van Workum en de 
herfstmarkt. Op zaterdag 27 oktober vindt er 
opnieuw een visafslag plaats van verse 
IJsselmeervis door Doede Bleeker. Plaats van 
handeling is dan  de haven van Workum. 
Aanvang: 11.00 uur. 

Havenkom Workum 
De meer dan zestig authentieke authentieke vis-
sersschepen en platbodems, zoals skûtsjes en 
klippers komen al op zaterdag vanuit heel 
Nederland naar de haven van Workum. De aan-
wezigheid van deze nostaligsche schepen zorgt 
voor een indrukwekkend schouwspel in de 
haven. Ook in het verdere verloop van deze 
herfstvakantie kiioTegelijkertijd is Workum in 
het eerste weekeinde van de herfstvakantie het 
toneel van Liereliet: een uniek en intiem interna-
tionaal festival van maritieme muziek, waar let-
terlijk iedereen zijn of haar stem kan laten horen. 

Het kleinschalige festival, met bijzondere arties-
ten uit binnen- en buitenland, heeft veel aan-
dacht voor werkliederen uit het land van de 
muzikanten zelf, gezongen in de eigen taal.

Meevaren? 
Vaar mee als passagier van een beurtveerschip! 
Enkele reis Workum-Amsterdam of Amsterdam-
Workum of vicea versa. Belangstelling? 
Aanmelden bij Letty Swart, penningmeester 
Vereniging Zeilvracht, via e-mail: fam.swart@
hccnet.nl of telefonisch: 075-6212667. 

Meer informatie op www.strontraceworkum.nl, 
www.liereliet.nl en www.zeilvracht.nl. 

Programma Workum
Vrijdag 19 oktober 2012
19.30 uur - Jopie Huisman Museum, openings-
concert Liereliet m.m.v. Drijfhout
 
Zaterdag 20 oktober
12.00 uur - Doopsgezinde kerk, inschrijven voor 
de klompzeilwedstrijd
13.00 uur - Diepe Dolte, klompzeilwedstrijd
Ca. 14.30 uur Doopsgezinde kerk: prijsuitrei-
king klompzeilwedstrijd en kinderconcert ,Bij 
het hijsen van ’t Zeil…’
16.00 uur - Doopsgezinde kerk, workshop ,How 
to play the bones’ 
19.30 uur - Doopsgezinde kerk, Liereliet concert
23.00 uur - De Klameare, Liereliet Singaround 
voor iedereen

Zondag 21 oktober
11.00 uur - De Klameare, koffieconcert  
13.00 uur - Haven en Blazerhaven, donkerbruine 
kramenmarkt met oude Schippersambachten en 
muziek van ,Kantje Boord’
15.00 uur - Groene Loods, Open Podium
17.00 uur - De Klameare, concert ,Zonder 
Deining’  
20.00 uur - De Klameare, liedjesprogramma 
,Van Adriaen Block tot Zilver-Been’
                                                                        
Maandag 22 oktober
12.00 uur - Haven, startschot van de Visserijdagen
13.00 uur - Haven, start van de Strontrace                               
13.00 uur - Haven, start Beurtveer 

Woensdag 24 oktober
10.00 uur - Merk (centrum), herfstmarkt 
11.00 uur - Haven, vissers brengen hun vangst 
aan wal. Bij de leugenbank wordt daar de eerste 
vis beoordeeld door Doede Bleeker.
13.00 uur - Merk (centrum), visafslag door 
Doede Bleeker

Donderdag 25 oktober
20.00 uur - De Klameare, feestelijke prijsuitrei-
king Strontrace en Beurtveer  

Zaterdag 27 oktober
10.00 uur - Haven, vissers keren terug in de 
havenkom en brengen voor de tweede keer deze 
week hun vangst aan wal. 
11.00 uur - Haven, visafslag door Doede Bleeker 
bij de Leugenbank. 
13.00 uur - Scheepstimmerwerf  De Hoop, fees-
telijke prijsuitreiking Visserijdagen.  

eigen fotoeigen foto
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Fancy Fair “It Krobbeguod” 
geslaagd!
Makkum - Op zaterdag 6 oktober organiseerde 
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod” een Fancy Fair. 
Vele ouders kwamen met hun kinderen naar deze 
gezellige ochtend. Voor de ouders stond de koffie 
met cake klaar en de kinderen konden een kaartje 
kopen om deel te nemen aan spelletjes, springen op 
het springkussen en konden hun laten schminken. 
Na de spelletjes mochten de kinderen hun kaartje 
inleveren en kregen zij een bekertje limonade met 
een spekje. Er was kinder-kleding en speelgoed 
verkoop en ook daar werd veel gekocht door ouders 
en kinderen. Ieder kon mooie prijzen winnen met 
het draaiend rad, zoals waardebonnen, beautypak-
ketten en konden kinderen grabbelen in de grab-
belton. Tevens konden ouders een prijs winnen met 
het aantal kralen in een blik raden en met het sjoe-
len. De opbrengst van deze ochtend was € 500,00 
en van dit bedrag kan er knutselmateriaal, speel-
goed etc. worden aangeschaft.

We willen de vrijwilligers bedanken voor hun hulp, 
maar natuurlijk ook alle sponsoren; Stichting 
Maggenheim, Supermarkt Jumbo, JK attractie ver-
huur, Printwurk-Iris, Nynke Pleats Piaam, Bergsma 
Groothandel, DA Fizel, Kapsalon Nynke- Beauty, 
Watson & Co, Peper en zout , Gebr. de Boer, 
Marjan en Karin de Jong, Auke/Geeske, draaiend 
rad, Oriflame, Sabine de Boer, Kijk! Home & 
Styling, Bolink, Masije, SpeELSgoed, Zorggroep 
Tellens, Bellefleur, Rabobank Makkum, Kapsalon 
Kreatief, Patrick vd Wal, De Vries Scheepsbouw, 
Verf vd Feer Sneek, A & R Carton BV Sneek
Bedankt allemaal voor deze super geslaagde dag!

Bestuur en leidsters 
van Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

MS Collecteweek 19-24 november
Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte

Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht 
in voor mensen met Multiple Sclerose, beter bekend 
als MS. MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
Door nog onverklaarbare redenen valt je eigen 
lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan 
allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan 
bij de ander. Heel vaak zie je niks aan mensen met 
MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net 
zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer 
je het niet verwacht. Leren leven met een onvoor-
spelbare ziekte als MS is een uitdaging. Het 
Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast weten-
schappelijk onderzoek, patiënten-begeleiding en 
voorlichting. Het onderzoek richt zich op het heden 
en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit van 
leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu 
nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS 
Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag. 

Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een 
beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U 
ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de 
collectebus en overlegt in welk straat wilt collecteren. 
Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in!

Meer informatie: 
Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons 
werk? Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaal-
msfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan 
welkom.
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Om é Toer viswedstrijd

Uitslagen Waardruiters

“De Waddenruiters” Arum

JORWERD - Op zaterdagmiddag 13 oktober is 
de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, 
gesponsord door café het Wapen van Baar-
deradeel en georganiseerd door de wedstrijd-
commissie van HSV de Voorn/de Deinende 
Dobber. De wedstrijd werd gehouden in de 
Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd 
gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bij-
zondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel 
vissers bij mensen in de tuin zitten te vissen, 
waarvoor uiteraard toestemming is verkregen. 
De wedstrijd begon met droog weer en weinig 
wind. Er werd veel kleine vis gevangen, maar na 
een goed uur vielen bij veel vissers de aanbeten 
weg en werd het schrapen voor een visje. Andere 
vissers, vooral die een eindstek hadden, vingen 
gewoon door, daarbij werden zelfs grote bra-
sems gehaakt. In de loop van de middag begon 
het stevig te regenen en te waaien, wat de rest 
van de middag aanhield. De weegploeg die na 
afloop moest wegen werd dan ook kletsnat, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Na afloop was de 
prijsuitreiking in café Het Wapen van 
Baarderadeel, waarbij ook nog drie prijzen wer-

den verloot op steknummer. Er kon teruggezien 
worden op een geslaagde wedstrijd. 

De uitslag was als volgt:
1. H. Nauta 2930 gram
2. R. de Jong   1615 gram
3. T.D. Terpstra 1505 gram
4. J.A. den Boer 1410 gram
5. J.R. den Boer 1010 gram
6. T. Landskroon 920 gram
7. A. de Boer sr.  890 gram
8. A. de Boer jr. 810 gram
9. J.R. de Boer  695 gram
10. P. de Jong 630 gram
10. J. Haagsma 630 gram
12. B. Dorenbos 580 gram
12. T. Hooisma-Hut 580 gram
14. J. vd Laag 390 gram 
15. T. Wielinga 300 gram 
16. L. de Jong 0 gram

De grootste vis werd gevangen door Hennie 
Nauta, hij ving een brasem van 49,7 cm. 

Harich 29 september Pony's:
Op deze zaterdag werd traditiegetrouw de laatste 
outdoor-wedstrijd in Harich verreden, met als 
afsluiting van het seizoen een cross door het bos.

Dressuur:
Klasse L1 A/B/C: Hier kwam Iris Ypma met 
Smoky aan de start, met 181 punten een winst-
punt erbij. Garina Algra startte met Ytsia ook L1 
maar dan voor D/E pony's, voor beide proeven 
184 punten en een 2e prijs.
Klasse L2 D/E: Met 185 punten een winstpunt 
en een 3e prijs voor Eline de Boer met 
Heidenhofs' Dion, Simone Dijkstra startte met 
Lizzy in de klasse M1 D/E pony's, 185 punten 
voor de eerste proef en 188 punten voor de 
tweede proef en 2 maal de 2e prijs. En Gerbrig 
Bosma startte met Sky Dancer in de klasse Z1 
D/E, met 208 punten een 2e prijs.

Springen:
Klasse BB - A/B pony's: Silke de Boer met 
Amerins Synthia 71 punten en een 2e prijs.
Klasse B - A/B pony's: Iris Ypma met Smoky 74 
punten.

Klasse BB - D/E pony's: Garina Algra met Ytsia 1e 
parcours: 62 punten en 2e parcours: 64,5 punten
Klasse B - D/E pony's: Eline de Boer met 
Heidenhofs' Dion, 70 punten en een 4e prijs, 
Gerbrig Bosma met Sky Dancer beide parcoursen 
71,5 punten resp. 2e en 3e prijs.

Arum 7 oktober Pony's:
Hier werd een dressuurwedstrijd voor pony's 
gehouden, in de klasse L1 D/E pony's kwam 
Garina Algra met Ytsia aan de start, eerste proef 
185 punten en de tweede proef 190 punten en een 
2e prijs. Simone Dijkstra startte met Lizzy in de 
klasse M1 D/E pony's, met 188 punten een 1e prijs.

Sonnega 14 oktober 
Paarden Aangepaste Sport:
In Sonnega werd een wedstrijd voor paarden 
verreden, hier betrof het een wedstrijd voor aan-
gepaste sport. Marjan Bouma startte hier met 
Leo in de klasse G3 een Novice wedstrijd, 
61punten. In de Teamtest scoorden zij erg goed, 
62 punten en een 1e prijs.

Afgelopen vrijdag 5 oktober  was er een dressuur-
wedstrijd paarden te Arum. In de klasse L 1 
kwam Susanne Klarenbeek met Adonis v.d. 
Schans uit: 1e proef 193 punten en 3e prijs, 2e 
proef 196 punten en 2e prijs. 

Op zondag 7 oktober was er een ponydressuur-
wedstrijd te Arum. In de klasse  B/A-B pony’s 

kwam Quincy Bierstedt met Mowgli uit. In de 1e 
proef behaalde zij 191 punten en in de 2e proef 
a86 punten, hiermee behaalde zij 2 x de 1e prijs.     
Een prima debuut voor deze jonge amazone. In 
de klasse L1/D-E pony’s kwam Sabine Witteveen 
met Conquistador uit. 1e proef 186 punten en 2e 
proef 188 punten

PSV de Halsbânruters

Arum 8 juli - Esther Ludema reed hier haar eerste 
wedstrijd met Noa van Baburen in de klasse B. 
In de eerste proef reed zij een winstpunt met 187 
punten.

Koudum 15 september - In Koudum behaalde 
Esther Ludema met Noa van Baburen in de 2e e 
proef  klasse B een winstpunt met 180 punten.

Harich 29 september - Ook hier kwam Esther 
Ludema aan de start in de klasse B met Noa van 
Baburen. In de 1e proef won zij de 4e prijs met 
181 punten en in de 2e proef reed zij een winst-
punt met 183 punten.

Arum 6 en7 oktober - Andrea Vlug kwam uit in 
de klasse B met haar nieuwe topper Sky Dancer. 
In de 1e en de 2e proef won zij de 1e prijs met 
192 en 194 punten goed voor 2 winstpunten. 
Herman Heslinga met Babiche reed in de klasse 
L1.In de 1e proef won hij de 1e prijs met 194 
punten en in de 2e proef nam hij de 2e prijs mee 
naar huis samen goed voor 2 winstpunten. Op 
vrijdagavond waren de paarden aan de beurt. In 
de klasse L1 kwam Ineke de bruin uit met Ciana 
United. In de 1e en de 2e proef won zijde 1e prijs 
met 211 punten en 209 punten goerd voor 5 
winstpunten. (zie foto) Bobbie IJdema kwam 
voor het eerst uit met haar nieuwe paard 
Dimanche Lucienne in de klasse L. In de 1e proef 
reed zij een winstpunt met 190 punten en in de 2e 
proef won zij de 3e prijs met 192 punten.

Zangkoor Nostalgia  
in wooncentrum Avondrust
Woensdag 3 oktober j.l. werd het jaarlijkse 
Boerenkoolfeest georganiseerd in wooncentrum 
Avondrust.  Als het  Boerenkoolfeest er is  bete-
kent dat, dat de herfst/winter periode weer is 
aangebroken. Het restaurant van Avondrust is 
verbouwd en met een gezamenlijke stamppot-
maaltijd was er die middag de feestelijke inge-
bruikneming.  Het is prachtig geworden!

Als “toetje” werd deze feestelijke dag afgesloten 
met een optreden van het Makkumer zangkoor 
Nostalgia.  De liedjes van vroeger werden door 
bewoners, vrijwilligers en personeel  enthousiast 
meegezongen en na afloop ging iedereen moe, 
maar voldaan naar zijn of haar appartement/huis.

eigen fotoeigen foto
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 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Najaarstoernooi tennisvereniging Makkum

De Makkumer skûtsje leeuw

Damnieuws - Makkum wint van Oosthem

Zondag 30 september is onder perfecte nazomerse 
weersomstandigheden het najaarstoernooi gespeeld. 
De 28 deelnemers speelden in 3 poules, die op 
speelsterkte waren ingedeeld. Verdeeld over de 
dag speelde iedereen 4 partijen, met wisselende 
partner en wisselende tegenstanders. Tijdens de 
lunchpauze werd heerlijke verse vis gebakken en 
uitgedeeld aan de deelnemers. De vis is gespon-
sord door “Het Volendammer Smikkelpaleis”, de 
viskraam die wekelijks op het plein staat. Good 
old Wessel de Vries zorgde er als kantinebaas 
voor dat de vele vis goed kon zwemmen. 
Na een mooie en relaxte tennisdag werden de 
prijswinnaars bekendgemaakt:

Poule A: Dit was een mixpoule met Hendrik van 
der Zee en Nel de Vries als winnaars.
Poule B: Dit was een mixpoule met Remko 
Slootweg en Douwina Alkema als winnaars.
Poule C: Dit was een herenpoule met Iwan 
Tjeerdema als winnaar.

Op het eind van de dag was er een goed ver-
zorgde en smakelijke barbecue. 
Het jaarlijkse indoortoernooi vindt plaats op 
zaterdagavond 12 januari 2012 in de Tennishal 
Sneek. Dit is opnieuw een toernooi voor alle 
speelsterkten (beginners en toppers).

Het weekend 6 en 7 oktober was de Friese hoek 
race bij lemmer dit is een wedstrijd voor S.K.S. 
en I.F.K.S. skûtsjes en lemsteraken. Het Makkumer 
skûtsje verscheen aan de start in de b klasse met 
als zeilteken een leeuw.Een oud zeil van het 
Leeuwarder S.K.S. skutsje waar Ulbe Zwaga 
ooit kampioen mee werd.Het Makkumer skûtsje 
deed het ook prima met dit zeil. s, Morgens met 
een windkracht 4 werden ze zesde en s, middags 
werden ze eerste van de 14 skûtsjes in de b 
klasse een geweldige prestatie. Zondags waaide 
het 5 beaufort en de Makkumers gingen weer als 
een speer maar ze kwamen onderweg een dren-
keling tegen deze man was overboord geslagen 

op het skûtsje de hoop van zegen van Paul de 
Koe en deze man lag al een tijdje in het water 
met veel moeite kregen ze de man aan boord van 
het Makkumer skûtsje en dit was ook maar goed 
want hij was al behoorlijk onderkoeld. Gelukkig 
liep het goed af en konden de Makkumers de 
wedstrijd uitzeilen, al kostte hun dit wel een paar 
plaatsen maar ze werden deze wedstrijd toch nog 
6 de. Bij de prijsuitreiking bleek dat de 
Makkumers als 4 de waren geëindigd in de b 
klasse een goed resultaat. Nog 2 wedstrijden te 
gaan in op 13 oktober sluiting wedstrijden 
I.F.K.S. en de Roekepolle race 20 en 21 oktober 
op het Sneekermeer.

Dinsdag 9 oktober was Oosthem op bezoek bij 
OKK in hotel De Prins. Oosthem heeft een sterke 
ploeg en was wel de favoriet. Maar de Makkumers 
gingen er eens goed voor zitten en waren van plan 
om er een mooie vond van te maken. De strijd 
ging gelijk op. Om elf uur, toen er zes partijen 
gespeeld waren, was de stand 6 – 6.  En er waren 
nog twee borden waarop fanatiek gestreden 
werd. Onze voorzitter, Gerard Mensonides die 
aan het eerste bord speelde wist met een prach-
tige zet de winst te behalen zodat Makkum met 
twee punten aan de leiding ging.  En aan bord 
twee wist Bokke Tilstra vanuit een moeilijke 
stand toch nog een remise te behalen zodat de 
stand uiteindelijk 9 – 7 werd en de Makkumers 
er beneden er nog een glaasje op konden drinken 
en daarna tevreden naar huis konden gaan.

De uitslag:
MAKKUM OOSTHEM
G.Mensonides A.Bootsma 2 – 0
B.Tilstra    J.Oosterbaan    1 - 1 
S.Tilstra      S.de Witte        0 – 2
A.van Schaick  H.Osinga          1 – 1
H.van As    J.Wiersma        2 – 0
C.Kooistra   Tj.Wybrandi     0 – 2
G.Zijlstra     J.Osinga           1 – 1
A.Wiersma    H.Osinga          2 – 0
     -------
  9 - 7

Voor de onderlinge competitie zijn er op de 
wekelijkse damavonden al heel wat wedstrijden 
gespeeld. Daarbij waren toch wel een paar ver-
rassende uitslagen. We zijn dan ook benieuwd 
hoe de stand zal zijn als het damseizoen voorbij is. 

Dit zijn de uitslagen:
S.Tilstra G.Mensonides          2-0
C.E.Kooistra A.Wiersma               1-1
A.v.Schaick  B.Tilstra                  1-1
H.van As     B.Tilstra                   0-2
D.Hoeksema I.Werkhoven            1-1
B.Tilstra      I.Werkhoven            0-2
A.v.Schaick   A.Wiersma               1-1
C.E.Kooistra   G.Zijlstra                  2-0
G.Zijlstra       S.Tilstra                    0-2
G.Mensonides A.v.Schaick              0 -2
A.Wiersma    I.Werkhoven             1-1
Joh.Rinia      D.Hoeksema             2-0

Als er nog mensen zijn die belangstelling hebben 
voor de damsport dan kunnen ze gerust op een 
dinsdagavond eens komen kijken in “Hotel  de 
Prins”. Dammen is niet zo saai als het lijkt. De 
spanning kan soms hoog oplopen!
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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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

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

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.

Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Volleybalprogramma

Zaterdag 20 oktober
Ternaard - Makkum 1                 14:30                
Franeker SC 2 - Makkum 2                 14:30             
Makkum 3 - Franeker SC 5                 14:30
Makkum A1 - Franeker SC A1                 15:00             
FVC A2 - Makkum A2                 16:45
SWZ C4 - Makkum C2                 10:00
ST Arum/Stormv.'64 D2G - Makkum D2  9:00 
Makkum E1 - QVC E1                 10:15
Makkum E2 - GAVC E4                   9:15
Oosterlittens E3 - Makkum E4                 10:15
Mulier F1 - Makkum F1                   9:45
Makkum F2 - Workum F6                   9:00
Tzummarum MC1 - Makkum MC1                10:30

Makkum 1 - QVC 1 1 - 2
Makkum 2 - Balk 2 1 - 0
S.C. Stiens 4 - Makkum 3 0 - 5
Rood Geel A1 - Makkum A1 3 - 0
Jubbega B1 - Makkum B1 2 - 2
Makkum C1 - Franeker SC C2 2 - 2
ONS Boso Sneek C3 - Makkum C2 1 - 3
Makkum E1 - SJO EBC/Delfstrah. E1G 5 - 6
Mulier E1 - Makkum E2 4 - 4
Makkum E3 - Heeg E2 1 - 8
LSC 1890 E8 - Makkum E4 17 - 0
Makkum F1 - RES F3 9 - 1
Zeerobben F6 - Makkum F2 3 - 1
Makkum VR1 - Tzum VR1 0 - 7
Heerenveen D3 - Makkum D1 5 - 0

Vrijdag 19 oktober
19:00 Top en Twel DS 2 - Makkum DS 3
20:00 CoVoS DS 2 - Makkum DS 1
20:15 Makkum XB 1 - Oeverzwaluwen MB 2
20:30 Makkum DS 2 - V.V.H. DS 1
21:30 Makkum HS 1 - BOB Team HS 1
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2 kaartjes voor Doe Maar.Gelre Dome Arnhemop 
vrijdag 19 oktober aanvang 20.00 uur. tel.0515-
232896/0681512970

Moederfiets: Gazelle Impala,met terug-traprem, 
5 versnellingen (Sachs),halogeen verlichting en 
handige afneembare fiets-mand. Verkeerd in een 
prima staat.€  100,=  Tel. 06-10678000

Niet gebruikte mobiele airco met afstands-
bediening, merk Eurom, type PAC 29R, koel-
vermogen ca. 3 kW. Prijs € 50,-. Tel. 06-58843402.

Wegens verhuizing super bladblazer. Twee keer 
gebruikt. Aparte blaas- en zuigmond. Ingebouwde 
bladversnipperaar. 45 ltr opvangzak en schouder-
band. € 30,00 Tel. 06 49962492

Adidas voetbalschoenen, maat 43(1/3), zwart. 
Woensdagavond 3 oktober na de voetbaltraining 
vergeten /kwijt geraakt in Makkum. Waarschijnlijk 
zaten ze in een zwart/rood schoenentasje van 
A.P.vd Feer. Wie heeft deze schoenen gevonden 
of (per ongeluk) meegenomen? Tel: 0515-233381

Op woensdag 10 oktober j.l. op de Weerster-weg 
net buiten Makkum om +|- 17.uur een boot-
kussen, rood gestreept + een wit landvasttouw 
met zwart rubberen veer. Tel. 06 105 904 78

nogmaals oproep ,wie mist een grijze rubberboot 
neemt u contact op met nummer 0515232152

Gratis Speelgoed/Model autootjes mogen grote 
aantallen zijn. Heeft u iets? Bel dan 0652149217
oude munten verzamelingen evt. ruilen tel.06-
45305706

mijn naam is cindy en ik ben 12 jaar ik zou graag 
wat zakgeld bij willen verdienen door b.v. 
oppassen of honden uitlaten etc. u kunt bij bellen 
op nummer 0515-858729

Idsegahuizum, 03-10, C. Fellingerweg: Half-om-
half zwart-witte kater met zwarte vlooien-
band.O.a. witte snoet met zwart vlekje rechts 
van de neus, wit aan poten, schouders en knieën. 
Deze kat is op 05-10 gemeld als gevonden aan 
de Kanaalweg, Allingawier. Toen de eigenaar 
zich bij Amivedi meldde, was hij daar echter 
weer verdwenen. Foto's www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

VERLOREN

GEVONDEN

GEVRAAGD

BIED ZICH AAN

VERMIST

Zoekertje
Gezien in Makkum

Er is weer actie in Bergsma`s hallen.

De Provincie heeft onze regio, het IJsselmeer en 
een stukje bij Heerenveen aangewezen als de 
enige gebieden waar nog grootschalige wind-
molenparken gerealiseerd mogen worden.  
Afgelopen maandag was er een informatie-
avond. Ik ging erheen. Om kort te zijn, ik ben me 
rot geschrokken. 

In het IJsselmeer willen ze 200 molens zetten 
van 150 meter hoog. Dat is bijna twee keer zo 
hoog als de vier molens langs de A7 (voor het 
vergelijk, de Achmea toren is 115 meter hoog). 
Ook het gebied van Harlingen tot Exmorra wil-
len ze opofferen en volzetten met diezelfde 
molens. Op het bovenstaande kaartje zie je waar 
het de bedoeling is dat de molens komen.  
Probeer je er een voorstelling van te maken. Nu 
hebben we vier molens langs de A7. Straks zijn 
we omringd door tientallen molens, die twee-
maal zo hoog zijn. Landschappelijk gezien vind 
ik het een gruwel, maar ook wat betreft geluids-
overlast wordt het natuurlijk een ramp. Van 
welke kant de wind ook komt, je zult ze straks de 
hele dag horen. 

Ander punt; onze huizen worden veel minder 
waard. Sterker nog, ze worden compleet onver-
koopbaar. Geen hond kiest er natuurlijk voor om 
in een windmolenpark te gaan wonen. Het afge-
lopen jaar kreeg het zwembad in Witmarsum een 
duikplank uit het windmolengeld. Als de plan-
nen doorgaan kunnen we in de toekomst wel 50 
duikplanken per jaar tegemoet zien. Zitten we 
daarop te wachten? Ik niet. 

Daarnaast, als de Provincie haar plannen doorzet 
en dit deel van Friesland hartgrondig wil verpesten 
vind ik dat ze met een behoorlijke compensatie-
regeling moet komen. Het kan niet zo zijn, dat 
alle ellende die die windmolens met zich mee-
brengen zomaar afgewenteld wordt op een paar 
dorpen. 

Soms moet je opstaan en je stem verheffen, 
anders wordt er over je heen gewalst. Wat mij 
betreft is dit zo’n moment. Tot uiterlijk 21 oktober 
(dat is snel) mogen we zeggen wat we ervan 
vinden. Daarna neemt de Provincie een besluit. 
Als de vergunning eenmaal verleend is, is het 
veel moeilijker om te protesteren. Dan moet je 
naar de rechter. Denk niet, protesteren heeft geen 
zin de Provincie doet toch wat ze wil. Vorig jaar 
is in Noord Friesland een groot project afgebla-
zen na aanhoudend protest van de omwonenden 
en de Provinciale Staten van Noord Holland 
heeft vorige maand besloten om per direct te 
stoppen met alle windmolenprojecten omdat ze 
vinden dat het het landschap teveel aantast. 
Laten we hopen dat onze provincie ook zo’n 
wijs besluit neemt. 

Wil je protesteren vul dan onderstaande ant-
woordstrook in en stuur die op naar de Makkumer 
Belboei Antwoordnummer 4700, 8754 ZX 
Makkum , dan zorgen wij dat ze bij de Provincie 
komen. Doe het wel meteen, want zondag sluit 
de inspraaktermijn.

Piebe Piebenga, Schraard

Ik ben tegen een windmolenpark in het IJsselmeer en onze regio

Naam: ................................................................................................

Adres: ................................................................................................

Handtekening: ...................................................................................





Help, ze verpesten onze omgeving


