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T 0515 - 233 664

Nieuw en geïsoleerd bedrijvenverzamelgebouw (totaal 980 m²) 
met betonvloer en grote sectionaaldeur (± 6.00 x 5.00 m). 

Units v.a. 210 m², per direct beschikbaar!
Huurprijs vanaf € 35,- per m²

Makkum, It Gruthof

Brons voor Makkumer Bibliotheek                 door Sjirk Wijbenga

Spandoek prijkt boven de bibliotheek

Makkum - Even de perikelen vergeten rond 
de dreigende sluiting. Nu is het feest en daar 
genieten we van. Zo waren ongeveer de 
gevoelens van het Makkums bibliotheek-
personeel bij het bekendmaken van de Beste 
Bibliotheek 2012. Op 24 oktober werden 
tijdens een feestelijk evenement in het Beatrix 
Theater te Utrecht de prijzen uitgereikt door 
Ronald Giphart, voorzitter van de onafhanke-
lijke jury. Makkum eindigde op de derde 
plek en werd door de jury geprezen als kleine 
bibliotheek met een hechte verankering in een 
kleine gemeenschap. Amsterdam ontving de 
NBD Biblion Award voor de Beste Bibliotheek 
en Spijkenisse werd als tweede aangewezen.

“De derde prijs is een mooie opsteker voor 
Makkum”, zegt bibliothecaresse Dilly van 
Empel, “Het geeft aan dat we op de goede 
weg zijn”. De jury was lovend over de 
Makkumer bibliotheek. In een uitgebreid ver-
slag gaat de jury in op allerlei aspecten van de 

bibliotheek. De buitenkant van het gebouw is 
weinig opvallend. Des te groter is de verrassing 
bij het binnenkomen. Een frisse, kleurige en 
overzichtelijke bibliotheek, met een goed 
concept en leuke vondsten. Makkumers 
doneerden oude keukenstoelen, die allemaal 
rood gespoten werden. Makkum telt 3500 
inwoners. De collectie is niet groot maar door 
de juiste manier aandacht te vestigen op de 
diverse onderdelen wordt het maximale eruit 
gehaald. De locatie is uitstekend, dicht bij de 
winkels en er is gratis parkeren. Op werkdagen 
is de bibliotheek ’s middags open. Zaterdag 
dicht was een klein minpuntje, aldus de jury.

Het juryrapport besluit met: De oude bibliotheek 
was vast ook al populair bij de bevolking, 
maar hier is een juweeltje neergezet, waarbij 
perfecte restyling die het beste uit de collectie 
haalt, wordt gecombineerd met gemotiveerd 
personeel. Voor belangstellenden is het gehele 
juryverslag te lezen in de bibliotheek.
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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 De Witte Heren 
Praktijk 0515-238980
- 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
Donderdag 1 november:
Makkum, Avondrust aanvang: 19.30 uur 
accordeonorkest Concertino, in het restaurant, 
entree €2

Vrijdag 2 november:
Makkum, Avondrust. Sjoelen 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum strand, café Beaufort 
aanvang: 21.30 uur JamPacked

Zaterdag 3 november 
Makkum, The eighties disco 
HCR De Prins aanvang: 21.00 uur

Sterrenwandeling in Makkum van uit It Anker 
aanvang 19:15 uur

Zondag 4 november:
Makkum, Zing Mee in Restaurant Avondrust 
aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 6 november: 
Makkum, Avondrust, Klaverjassen 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Vrijdag 2 november:
Witmarsum – R.K.Parochie, 19.00 uur
Allerzielen
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Zondag 4 november
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Woensdag 7 november a.s. er weer een oud 
papier container bij O.B.S. It Iepen Stee staat u 
daar uw oud papier kan en mag brengen

op 25 november de tweede editie van de 
VanNuyen Naaldhakkenrace wordt gehouden?

Je jezelf op kan geven voor de naaldhakkenrace 
door een mailtje te sturen naar makmakkum@
gmail.com?

sinterklaas bijna weer in het land is……… 

u voor het huren van sint en pieten kleding bij 
Hoeksema kapper te Makkum terecht kunt. 
0515 231651 of 0515 233016 
of info@vannuyenmakkum.nl 

vanaf nu kunt reserveren voor een bezoekje van 
Sint en Piet bij u thuis, bij Hoeksema Kapper. 
0515 231651 of 0515 233016 
of info@vannuyenmakkum.nl

Dankbetuiging

Het is schrikken als je krijgt te horen dat 
je een beginstadium van borstkanker hebt. 
Gelukkig valt het allemaal mee, ik ben twee 
keer geopereerd en alles is nu verwijderd, 
dus schoon. Nu  nog 21 keer radiologisch 
bestralen en ik ben weer helemaal gezond. 

Tjerk en ik willen iedereen bedanken voor 
het medeleven in welke vorm dan ook die 
we van heel veel mensen kregen. Het doet 
je goed als je weet dat je er niet alleen 
voor staat.

Hartelijke groeten,
Tjerk en Marijke Roorda

Makkum in beweging
Bedankt Makkumers voor alle spontane mede-
werking, tot nu toe, om onze bibliotheek te behouden. 
Overal flyers voor de ramen, met dank aan de mid-
denstanders Rinia, Coufreur en de Jumbo waar men 
nog steeds een raambiljet kan halen en uiteraard in 
de bieb zelf. Veel mensen maakten een rondje in de 
familie of gingen bij buren langs om handtekeningen 
voor de petitie op te halen. Annie Visser had een 
grandioos idee en haalde bij de Jumbo een paar 
honderd handtekeningen op. Geweldig! 

8 november a.s. is de gemeenteraadsvergadering en 
zoals u weet is vanavond 31 okt, om half acht de 
commissievergadering Boarger en Mienskip in IJlst 
over de bezuinigingen op de bibliotheken. Plaatselijk 
Belang van Makkum zal daar ook inspreken.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Optimel Vanille Vla...........................................deze week 1.49

Palingworst.................................per pakje 25 cent korting

Ariel Compact............................................per pak 7.99 nu 4.99

Dubbeldrank Sinaasappel/Perzik, 1 liter.......................99 cent

Everyday Schuursponsjes, pak à 10 stuks............voor 89 cent

Everyday Jam, pot 450 gram......................................voor 1.49

Everyday Filterzakjes No.4, pak à 100 stuks......voor 65 cent

Aanbiedingen geldig van do. 1/11 t.e.m. wo. 7/11

Profiteer van 1 t/m 3 november
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

ZING MEE  in Makkum…
Zondag 4 november is er weer een “Zing Mee-
avond”, met solozang van Antje de Groot uit 
Rijs , in restaurant “WAERDSICHT’’ van zorg-
centrum  Avondrust , Kerkeuren 66. Zoals elke 
keer worden er bekende geestelijke liederen 
gezongen. Deze avond zingt mw. Antje de Groot  
enige liederen, en begeleidt ze zichzelf met 
gitaar. Antje de Groot zingt regelmatig in diverse 
kerken of gelegenheden over haar geloof in God 
en dat zal ze ook in deze zangavond doen. De 
samenzang wordt zoals altijd begeleid  op het 
orgel door dhr.A.Couperus. De toegang is vrij en 
de aanvang is om 19.30 uur. U bent van harte 
welkom. info: A.Otter tel. 542126 of D.Tamminga 
tel. 231618

JamPacked 
in Cafe Beaufort Makkum
JamPacked, een band die is ontstaan uit een groep 
muzikanten die al een aantal jaren (v.a. 2006) 
jamsessies organiseren en uitvoeren in Schraard. 
Destijds begonnen in “Frisia” en inmiddels een 
begrip in Schraard e.o. Menig talent is hieruit 
geboren (of herboren..) en de band lijkt steeds 
beter en professioneler te worden. Hieruit is het 
idee ontstaan om, naast de jamsessies,  een heuse 
band te vormen en zo nu en dan “uitstapjes”te 
maken en te musiceren voor een publiek op 
andere locaties dan de thuishaven Schraard.  

JamPacked bestaat uit 8 muzikanten met ieder 
een voorkeur voor een bepaalde muziekstijl. 
Onze grootste kracht is dan ook de verscheiden-
heid in ons repertoire. Jimi Hendrix, Bryan 
Setzer, U2, Herman Brood, Pink, BlØf…. Om 
maar een paar te noemen. Stevige rock, mee-
slepende ballads, vrolijke deuntjes, kortom zeer 
vermakelijk en veel om naar (uit) te kijken. 
Nieuwsgierig geworden?

Vrijdagavond 2 november kun je ons zien spelen 
in café Beaufort te Makkum. Aanvang 21.30 uur.
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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                  

Oproepje deelnemers voor de Naaldhakkenrace
Met enige trots willen wij u op de hoogte stellen 
van het feit dat Makkum, in tegenstelling tot de 
rest van Nederland, meerdere interessante onder-
nemingen rijker is! Om dit te vieren is er zondag 
25 november (12.00-17.00 uur) een groot openings-
feest in het centrum van Makkum, compleet met 
koopzondag, acties, live muziek, modeflitsen en 
De Naaldhakkenrace. We zijn op zoek naar deel-
nemers voor deze bijzondere race, de tweede 
editie, in ons mooie Makkum.

Wat houdt een naaldhakkenrace nu precies in?
Feddy de Boer, onze tapijtspecialist, heeft een 
mooie rode loper midden in de Kerkstraat 
neergelegd. Over deze loper wordt naast de mode-
flitsen, rond 15.00 uur, een echte naaldhakken-
race gehouden. Al naar gelang het aantal deel-
nemers wordt er tegen elkaar gestreden over de 

loper. Met naaldhakken aan en wellicht gepast 
gekleed. Vrouwen maar ook mannen en jeugd 
kunnen deelnemen aan dit geweldige spektakel. 
Er is een prijs voor iedere categorie, de mooist 
geklede en een wisselbeker voor diegene die de 
massa start aan het einde van de wedstrijd gaat 
winnen.

Opgave mogelijk via makmakkum@gmail.com 
Er zijn naaldhakken aanwezig in verschillende 
maten. Vermeld je naam en de hoogte van de 
hakken. Of je schoenmaat als je hakken van ons 
wilt huren.

Let op: 
De eerste 50 deelnemers krijgen een goodybag 
van de winkeliers van de Kerkstraat, de PC 
Hooftstraat van Friesland!

In de week van 7 tot en met 13 oktober collec-
teerden in heel Nederland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden 
Stichting. Ook in MAKKUM gingen de collec-
tanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk 
werd een bedrag van € 872.09 opgehaald. Dit jaar 
had de brandwondenstichting een nieuwe aktie, 
de (halve) collectebus verdubbelaar. Ik heb ver-
schillende ondernemers van Makkum hiervoor 
benaderd, en wat wonen wij in een geweldig 
dorp, ondanks de slechtere economie trokken 18 
ondernemers spontaan hun beurs, en doneerden 
€ 50,- (hele collectebus); Bouwadviesburo Mark 
de Witte) of € 25,-: (halve collectebus) Administratie-
kantoor It Hof, Bakker Kluft, Belle Fleur, 
Bleeker Metaalbewerking, de Boer Accountant, 
Drogisterij Bolink, Café Restaurant de Zwaan, 
Café Romano, Garage Horjus, Kapsalon Kreatief, 
Kapsalon Nynke, Lunchroom de Halte, Pannen-

koekhuis de Lampion, Regeling Werk Schepen 
Lemmens, Ruiter Makkum Handel en Transport, 
Slagerij Brattinga en Taxi en Touringcar van de 
Bles. Dit leverde in totaal een extra donatie op 
van € 475,-. Bijna alle bussen van onze collec-
tanten werden van stickers voorzien met de 
namen van de sponsoren. Daarnaast waren er 
ook nog 9 ondernemers die een collecte bus in 
hun winkel wilden plaatsen. Hier werd gezamen-
lijk € 52.50 gedoneerd. Totaal is er in Makkum 
€ 1.399.59 gedoneerd. De opbrengsten van de 
collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat 
om haar werk voor mensen met brandwonden 
voort te zetten. 

Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt 
de Brandwonden Stichting alle collectanten en 
gulle gevers in MAKKUM voor hun bijdrage 
aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 
in Makkum groot succes
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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

School op zee voor Ydwer Oostenveld         door Sjirk Wijbenga

Ydwer Oostenveld achter het roer van de Wylde Swan

Makkum - Het is druk op de Makkumer haven. 
De kade is overladen met koffers vol met kleding. 
Ouders nemen afscheid van hun kind dat, misschien 
wel de reis van zijn/haar leven gaat maken. Het 
Tallship “De Wylde Swan”  is voor enkele dagen 
in de thuishaven Makkum afgemeerd en de voor-
bereidingen voor een lange zeereis zijn in volle 
gang. De kinderen zoeken hun slaapkooien op 
waar ze een half jaar lang de nachten door zullen 
brengen. “Wij spreken liever niet over kinderen 
maar over leerlingen”, zegt Monique Touw, 
directeur van School at Sea. 

Dertig leerlingen van nivo 4VWO gaan hun 
horizon verbreden en nieuwe kusten verkennen. 
Daarbij leren ze alles over veiligheid op zee en 
de basis zeilvaardigheden. Ze gaan spannende 
uitdagingen tegemoet, komen in contact met 
andere culturen en ontdekken de regenwouden 
waar biologisch onderzoek zal worden gedaan. 
Monique Touw: “We zeilen met de “De Wylde 
Swan” naar de Caraïben zonder dat de leerlingen 
één schoolles missen. Via satelliet en internet 
werken we samen met de eigen school, zodat de 
leerlingen aan boord volledig toegang houden 
tot het normale schoolprogramma. Vijf docenten 
gaan mee op reis. Zij zullen de leerlingen bege-
leiden tijdens het studeren. En er zijn 7 geschoolde 
bemanningsleden aan boord die veel ervaring 
hebben in het begeleiden van groepen bij het 
zeilen op zee”. Naast de schoollessen moeten de 

leerlingen ook zelf op het schip aan de slag. Je 
leert navigeren, je bent in de nacht wachtleider 
als de andere klasgenoten liggen te slapen en je 
leert hoe het is om kapitein, machinist, kok en 
stuurman te zijn. 

De 15 jarige Ydwer Oostenveld uit Makkum is 
één van de leerlingen. Ydwer is leerling op het 
Marne College te Bolsward. Een week voor 
vertrek werd bekend dat ze mee mocht met de 
oceaantocht van de “De Wylde Swan”. De school 
van Ydwer verleent alle medewerking aan de 
reis. Ydwer mag een rondleiding geven op het 
schip en is nog een beetje beduusd van het feit 
dat alles zo snel is gegaan. De overige leerlingen 
zijn druk bezig met het inrichten van de slaap-
kooien. De stuurhut is uitgerust met de modernste 
navigatiemiddelen en het kleine keukentje is 
zeer efficiënt ingericht.Ydwer gaat een blog bij-
houden over de belevenissen van de reis.

Hinke de Vries uit Makkum voert de algehele 
directie over het prestigieuze schip. Haar 
kantoor is gevestigd op het Achterdijkje in 
Makkum. In 2011 won “De Wylde Swan” de 
vriendschapstrofee van één van de grootste zeil-
evenementen, de Tall Ships Races. En nu gaat 
het schip weer een reis maken waar het uiteinde-
lijk voor is gebouwd. Afgelopen vrijdag is 
“De Wylde Swan” vertrokken uit IJmuiden 
naar de Caraïben.

Bij het kampioenschap van Wunseradiel dat in 
Balk op de Golfclub Gaasterland werd gespeeld 
hebben bij de heren Harmen de Boer en Andries 
Koornstra uit Makkum hard toegeslagen. Zij 
wonnen de 1e en 2e prijs: dinerbonnen voor 
Tandjong Priok in Arum en voor Hennie van 
Richt uit Makkum. Derde werd Rene Florie uit 
Haarlem, een van de weinige nog in leven zijnde 
familieleden van Pim Mulier, die door 
de|organisatie speciaal werd uitgenodigd omdat 
Pim (Willem) ereburger was van de gemeente 

Wunseradiel. Bij de dames won LuutskeGalema 
uit Exmorra , 2e prijs voor Anke van der Gaast  
uit Makkum. De leiding was in handen van de 
vorige kampioenen Marijke Dijkstra en Hero 
Leemhuis , de laatste won de aanmoedigings-
prijs voor een golfles op Golfschool Gaasterland, 
waarschijnlijk had de organisatie teveel van zijn 
krachten gevergd. Gerke Boersma van shortgolf 
it Fliet in Witmarsum stelde de wisselprijs ter 
beschikking voor de dames en heren en ook nog 
enkele greenfees voor op zijn fraaie baan. 

Makkumers slaan toe in (ex)Wunseradiel golfkampioenschap
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Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

en solozang van mw. A. de Groot
zondagavond 4 november
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

CDA pleit voor modernisering 
van het bibliotheekbeleid in SWF
Het CDA is van mening dat door het anders 
organiseren en moderniseren van de bibliotheken 
een besparing is te behalen. De reactie van het 
bestuur van de bibliotheken om de bezuinigingen 
op te vangen door bibliotheken te sluiten vindt 
het CDA SWF te kort door de bocht en doet niet 
recht aan de samenleving. Het bibliotheekbestuur 
heeft volgens het CDA te weinig gekeken naar 
alternatieve mogelijkheden en naar het meer 
aansluiten op de maatschappelijke trends, waar-
onder de verder gaande vorm van digitalisering. 
Via internet en de nieuwe media komen mensen 
snel en eenvoudig aan een grote hoeveelheid 
informatie, waardoor ook de bibliotheken een 
samenspel moeten creëren tussen deze digitalise-
ring en de fysieke vorm van boek uitleen. Op deze 

wijze kan het bestaansrecht ook in de toekomst 
worden gegarandeerd van onze bibliotheken.

De gemeente geeft jaarlijks een paar miljoen aan 
subsidie, het bestuur is verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering en de openstelling van de biblio-
theken. Het CDA is van mening dat door gebruik 
te maken van vrijwilligers, meer inzet van zelf-
bedieningsuren en/of alternatieve huisvesting (in 
bijvoorbeeld warenhuis of supermarkt of WMO 
loket) mogelijkheden bestaan om meer te kun-
nen met minder. Het CDA pleit voor een overleg 
tussen gemeente SWF en het bibliotheekbestuur 
om naar mogelijkheden te zoeken, waarbij sluiting 
niet een eerste voor de hand liggende oplossing 
zal zijn.

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
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Ik ben Sara Schaftenaar, ik ben woonachtig 
in Sneek. Ik ben gediplomeerd allround 

schoonheidsspecialiste en heb als 
specialisatie Acné behandelingen, visagie 

en (gezichts) massage. Vanaf 6 november 
ben ik werkzaam bij Kapsalon Nynke Beauty.

We zijn veel te druk met de hectiek van alle dag en vergeten te 
genieten van de kleine dingen. Mijn passie is om mensen een goed en ontspannen 
gevoel te geven tijdens een behandeling. In de salon werk ik met de producten van 
Payot. Dit is een elegant en betaalbaar merk. Payot staat voor huidverbetering en 
laat je genieten van heerlijke geuren. Ook ben ik gespecialiseerd in behandeling 
voor mannen. De huid van de man heeft speciale verzorging nodig. Over het alge-
meen is de mannenhuid gevoelig en grover van structuur. Door het scheren heeft 
de huid veel te lijden, ongeacht of men nu nat of droog scheert. Het verblijf in 
ruimten met airconditioning, zoals auto of kantoor, droogt de huid uit door de 
extreem lage luchtvochtigheidsgraad. Bij Payot hebben wij verschillende producten 
die de huid van de man ook weer een frisse uitstraling kan geven.
Kom langs bij Kapsalon Nynke Beauty of maak alvast een afspraak via de website 
of bel 0515-232989

Ik

s
e

be

Nog 1 week!!!! 

Mag ik me alvast 

voorstellen...

n afspraak via de website 

Schoonheid zit 

van binnen, 

wij brengen het alleen 

maar naar buiten!
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Wat is het koud, hè?! 
Gelukkig heeft Silerswaar hiervoor een perfecte 
oplossing. Ook dit jaar hebben wij weer warme 
jassen en coole truien in de aanbieding. De winter 
mag komen, want voor de heren hebben wij uit 
de Gaastra Coastal Voyage collectie de Avatar 
jas in de aanbieding. De ademende, wind- en 
waterdichte laag zorgt voor een comfortabel 
gevoel en daarnaast is de jas voorzien van een 
gewatteerde vulling en een zachte kraag met 
teddyvoering. Voor de rest van de Gaastra 
heren wintercollectie kunt u kijken op onze site 
www.silerswaar.nl, onder het kopje Webshop 
Gaastra Heren. 

De dames zijn wij zeker niet vergeten, want ook 
dit jaar kunt u zich weer warm in Gaastra kleden. 
Bijvoorbeeld deze gebreide winterjurk! Deze 
jurk uit de Gaastra Offshore Winds collectie 
heeft een fijn Noors motief en is gemaakt van 
zacht lamswol, wat u in de winter natuurlijk 
heerlijk warm houdt. Ook kunt u voor de rest 
van de Gaastra dames wintercollectie natuurlijk 
een kijkje nemen op onze site www.silerswaar.
nl, onder het kopje Webshop Gaastra Dames.

Om uw outfit helemaal compleet te maken hebben 
wij voor dames de hoge Anchor outdoorlaars. 
Deze wind- en waterdichte laars zorgt voor warme 
en droge voeten. Daarnaast hebben wij voor de 
heren de stoere Cardinal outdoorlaars. Ook deze 
laars is wind- en waterdicht. Natuurlijk hebben 
het hele jaar door de Dubarry Goretex laarzen in 
de aanbieding! Ook voor thermo-ondergoed, 
thermo sokken, hoofdbanden, wintercaps, wind-
dichte mutsen, wintermoffen, fleecehandschoenen, 
fleecetruien, fleecebroeken en (col)sjaals bent u 
bij ons aan het juiste adres!

Kijk op onze site voor de complete collectie, like 
ons op Facebook of kom gezellig langs bij 
Silerswaar aan de voorstraat 17 in Makkum!

Collecte 
Alzheimer Nederland
In de week van 5 t/m 10 november vindt de 
collecte van stichting Alzheimer Nederland 
plaats. In Makkum gaan zo’n 20 collectanten op 
pad om geld in te zamelen. De opbrengst is 
bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar 
dementie en hulp, informatie en belangenbehar-
tiging voor mensen met dementie en hun naasten.  
Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 
Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een 
landelijk dekkend netwerk. De stichting is vol-
ledig afhankelijk van particuliere giften.

Bazar 
van de Vrouwen Vereniging
Op dinsdag 6 november om 15.00 uur in “Het 
Anker” in Makkum. Er zijn leuke dingen te koop 
geschikt voor de decembermaand. Raden op 
hele mooie geschenken. Pauze van 18.00 tot 
19.00 uur. Daarna het Rad van Avontuur. Komt 
U ook even meedoen?
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Volleybalprogramma
Vrijdag 2 november
19:00 Overzwaluwen MB 1 - Makkum XB 1
20:15 Makkum MC 1 – v/d Heide-DBS MC 2
20:30 Makkum DS 1 - S.N.V.V DS 1
21:00 CoVoS HS 3 - Makkum HS 1
21:30 Overzwaluwen DS 5 - Makkum DS 4
21:30 Makkum DS 3 - Stanfries (IJ) DS 4

Zaterdag 3 november
19:00 HeVoC '89 DS 1 - Makkum DS 2

Dames Makkum 2 
wint van koploper
Door onze sportverslaggever Karst Ildnay 

Nadat dames 2 aan het eind van het vorig seizoen 
naar de 1e klasse promoveerde, begonnen zij met 
niet al te hoge verwachtingen aan het nieuwe 
seizoen. De eerste wedstrijd tegen ANO werd 
dan ook met 4-0 verloren. De volgende twee 
wedstrijden tegen VC Sneek en VC/Zeus kregen 
de dames meer vertrouwen en werd er overtuigend 
gewonnen. Tegen DBS uit Balk werd het lastig, 
en werd er jammer genoeg maar een set gepakt. 
Het team bestaat uit, zoals ze het zelf noemen, 
de “oude garde” Fonny Smink, Linda Dijkstra, 
Froukje Oostenveld, Hilde Lutgendorff en de 
“jonkies” Elly Smink, Fransisca Horjus, en Johanna 
Twijnstra.  Het team is nog gezelliger en completer 
geworden met de komst van fysiotherapeut Tinet 
Tichelaar en de vrouwelijke Emiel Ratelband, Eva 
Jansen. Elke week trainen ze op woensdagavond 
onder leiding van Aloysius Freitag. 

Afgelopen vrijdag stond de partij tegen de kop-
loper VVH uit Harlingen op het programma. 
Deze thuiswedstrijd moest Tinet helaas missen 
vanwege ziekte. Op de bank zaten een niet al te 
fitte Eva, en een geblesseerde Fonny. Aloysius 
coachte tot hij zelf met Heren 1 moest spelen.
Al tijdens het inspelen hing er een positieve, 
fanatieke en gedreven sfeer. Dit gevoel kon 
worden doorgezet in de eerste set, beide teams 
waren aan elkaar gewaagd, het bleef spannend, 
maar Makkum bleef super fanatiek en won de 
eerste set, stand 25-21. De tweede set bleef het 
spannend en was het weer Makkum die de winst 
pakte. Ondertussen hadden een aantal supporters 
van Harlingen al behoorlijk van zich laten horen, 
en met een biertje erbij werden ze nog luid-
ruchtiger. De concentratie van Makkum liet in 
de derde set wat te wensen over, en moesten de 
winst jammer genoeg aan VVH overlaten, 21-25. 
Ook in de vierde set was het lastig om de geluiden 
van de VVH supporters te negeren, dit lukt dan 
ook niet altijd, maar gelukkig werden de dames 
alleen maar gemotiveerder om ook deze set te 
pakken. Ze konden, ook mede door de gerust-
stellende woorden van coach Fonny, de rust 
bewaren en wisten de wedstrijd te winnen. Een 
enorme opsteker voor een team dat aan het begin 
van het seizoen als doelstelling had om zich te 
handhaven in deze klasse. Maar met 14 punten 
uit 5 wedstrijden wordt het misschien tijd om 
deze doelstelling bij te stellen…wordt vervolgd!



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 31 oktober 2012

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

November 
Sfeermaand….
In de maand november 
geven wij 15% korting 
op zijde bloemwerk.

Bij aankoop hiervan, maak je 
kans op een geheel verzorgde
WORKSHOP voor 4 personen! 

Meer sfeer in je interieur?

6 November is het eindelijk zover!!!
We zijn er helemaal klaar voor!!!

Maak vanaf 6 november kennis met

Kom naar onze salon en lever 
onderstaande bon in bij het maken 
van een afspraak en maak kans op 

een GRATIS BEHANDELING 
bij 1 van onze spacialisten 

of een GRATIS ZONNEBANKKUUR

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

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

E-mail: ............................................................................................................................

Tel: .....................................................................................................................................

actie geldig t/m 25 november 2012





VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIIES

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

Zaterdag 3 november
Makkum 1 - Ens 1 15:00
Makkum 2 - Minnertsga 2 12:30
Arum 2 - Makkum 3 12:45
ST Dronrijp A1 - Makkum A1 12:30
Minnertsga A1 - Makkum A2 12:00
ST Dronrijp B1 - Makkum B1 10:30
Makkum C1 - ONT C1 10:30
SJO JVB C3 - Makkum C2 13:00
Frisia D6 - Makkum D2 9:00
Makkum E1 - SJO JVB E1 10:15
Workum E3 - Makkum E2 9:00
Makkum E3 - ST Arum/Stormvogels'64 E3  9:00
RES E4 - Makkum E4 9:00
Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F2 9:15
Balk F4 - Makkum F2 10:15
Makkum MC1 - Oudehaske MC1 10:30

Mulier 1 - Makkum 1 1 - 1
Knickerbockers The 7 - Makkum 2 5 - 4
Makkum 3 - Franeker SC 4 5 - 0
Makkum A1 - Workum A1 0 - 5
Makkum B1 - Workum B1 1 - 1
MKV'29 C1 - Makkum C1 2 - 1
Makkum C2 - Workum C2 22 - 0
Makkum D1 - Franeker SC D1 1 - 6
Makkum D2 - Blauw Wit '34 D6 1 - 8
Joure SC E3 - Makkum E1 1 - 9
Makkum E2 - LSC 1890 E6 5 - 3
SDS E5 - Makkum E3 1 - 6
SDS F2 - Makkum F1 11 - 3
Makkum F2 - SJO JVB F6 0 - 7
Joure SC MC1 - Makkum MC1 3 - 14

Oud papier
Makkum - Zaterdag 3 november wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur 
gestart. Het verzoek is om het papier goed gebun-
deld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u alvast 
het papier brengen, de ophaal-containers staan 
vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte van 
de tennisbaan en het kaatsveld.”
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Wasdroger Zanussi TD 50 wegens overcompleet. 
€ 40,-. Niet gebruikte mobiele airco met afstands-
bediening, merk Eurom, type PAC 29R, koelver-
mogen ca. 3 kW. € 50,- Tel. 06-588 434 02.

Winterbanden Mercedes 16 inch op stalen velg.
100 euro. Heel veel leuke stoere Jongenskleding 
maat 98-104-110. Alles voor maar 10 euro. Tel.06-
10468275

Hondenligkussen met antraciet leren hoes afmeting: 
90/125cm. 30 euro Quickchef  Tupperware rood 
35euro Tel:0618488789

Gebruikte kleuren tv: merk LG het beeldscherm is 
diagonaal 50 cm, incl. afstandsbediening prijs € 40,- 
en een kleinere gebruikte kleuren tv merk Samsung 
het beeldscherm is diagonaal 35 cm. incl. afstands-
bediening prijs € 15,--. Ideaal voor de Playstation 
e.d. Tel. 0517 - 531288.

Kinderledikantje i.g.st. blauw/wit geschilderd € 20,- 
Handgrasmaaier € 15,-  tel. 0515-231705 

Gratis autootjes gezocht  Bel: 0620485340

Oude munten verzamelingen van Willem 3 tot Juliana  
evt. ruilen 06-45305706

“Actie Kerkenwerk” Heeft u spullen voor de rommel-
markt? Dan graag een tel. naar Titia van der Heide, 
Tel.  0515-232834.

Een plekje voor een 2-jarige gecastreerde beauceron. 
Dit is een specifiek hondenras. Hij is zeer lief maar 
zit veel te veel alleen. De eigenaar is altijd weg. 
Door tekort  aan aandacht gaat hij zelf op zoek naar 
warmte bij mensen. Voor meer info bel: 0513-
412305. Deze hond zal u zeer dankbaar zijn.

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

GEVRAAGD

MET SPOED GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

Schapen op de midden waard zorgden ervoor dat het gras keurig kort werd daar waar moeilijk machinaal 
gemaaid kon worden.

Fryslan Windstreek 2012 
Ontwerp structuurvisie provincie Fryslân
GroenLinks keert zich tegen de plannen van de 
provincie voor het ontwikkelen van massale 
windmolenparken in het IJsselmeer en op de kop 
van de Afsluitdijk. Onze bezwaren zijn zowel 
procedureel als inhoudelijk. GroenLinks is een 
groot voorstander van vergroenen van de economie 
o.a door het overgaan op wind- en zonenergie. 
Voorwaarden die we hieraan stellen zijn: partici-
patiemogelijkheden voor bewoners en draagvlak 
onder de bevolking. GroenLinks is van mening, 
dat het ontwikkelen van windenergie in Súdwest-
Fryslân (SWF) niet van bovenaf opgelegd moet 
worden, maar juist van beneden af georganiseerd  
kan en moet worden. Binnen de grenzen van 
SWF heeft al eerder zo’n ontwikkeling plaats-
gehad, zoals windpark A-7.Ook elders in Friesland 
zijn dit soort ontwikkelingen in verschillende 
fasen te melden. We vinden het uiterst laakbaar, 
dat met name de dorpen (dorpsbelangen) niet in 
het voortraject zijn betrokken en pas heel laat, 
vlak voor einde van de inspraaktermijn, de reik-
wijdte van de ontwerpstructuur-visie tot zich 
konden laten doordringen. De positieve grond-
houding binnen het gebied ten aanzien van 
windenergie kan wel ineens verdwenen zijn.

Bovendien blijkt de gebiedsgrootte opeens van 
een andere orde te zijn dan gedacht. Bij behan-
deling van plannen rond windenergie binnen 
SWF is een belangrijks aspect, dat onder de kop 
afsluitdijk steeds de projecten Hiddum/Houw en 
A7 bij wegrestaurant Zurich werden verstaan. 
Nu blijkt het ineens om een veel groter gebied 
tussen Makkum-Harlingen-Bolsward te gaan. 
Inhoudelijk richt ons bezwaar zich tegen de 
grootte, de omvang, de plaats en de hoogte van 
de windmolens. De schade aan natuur en land-

schap zal aanzienlijk zijn. Het park grenst aan 
het werelderfgoed de waddenzee en bevindt zich 
in de unieke oude Marneslenk met de Pingjumer 
Gulden Halsband. De weidsheid van het wad-
dengebied en de slenk worden aangetast.  Boven-
dien bevinden de molens zich op een van de 
belangrijkste trekvogelroutes van Europa. 

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid zijn dorps-
molens belangrijk, omdat met de opbrengst veel 
dingen voor een dorp kunnen worden geregeld, 
die de leefbaarheid sterk bevorderen. Ook ver-
sterkt een gezamenlijke molen het wij-gevoel in 
een dorp. Bijkomend feit: vaak wordt de opbrengst 
van de molens ingezet voor duurzaamheidsmaat-
regelen in de dorpen. Duurzame energie voor 
duurzame maatregelen! Aan de basis van dit 
plan lijkt een ondoordacht politiek compromis 
ten grondslag te liggen: dat van FNP, PvdA en 
CDA. Het is een coalitieakkoord, waarbij de 
FNP eigenlijk geen windmolens meer wilde. Het 
compromis is concentratie op drie plaatsen. 
Door dit ondoordachte plan zijn bewoners van 
de ‘lytse bouhoek’ de klos. En dat niet alleen. 
Ook de toeristische sector van Makkum en 
Bolsward worden hard getroffen. 

Groenlinks zal alles doen om dit onzalige plan 
van de provincie tegen te gaan. Het college van 
GS zal de inspraakreacties verzamelen. Haar 
reactie daarop zal daarna voor instemming aan 
de provinciale fracties voorgelegd worden. Er is 
dus ruimte voor aanpassing van de provinciale 
plannen.

GroenLinks SWF en 
Grienlinks Provincie Fryslân


