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Wommels - Het bedrijf WD-SAT is gevestigd in
Wommels, om precies te zijn op Saad 7. WD-SAT
adverteert in de Makkumer Belboei als de
digitale televisie specialist van Súdwest-Fryslân.
Hoog tijd om eens kennis te maken met de man
achter deze onderneming, Wichard Deinum.
In 2005 is Deinum voor zichzelf begonnen.
Hij levert alles op het gebied van satelliet, kabel
en digitenne. Voor ontvangst thuis, maar ook
voor onderweg in camper, caravan of boot. Bij
campers en caravans voert Wichard Deinum de
werkzaamheden op locatie uit, hij is daarmee
uniek in Nederland. Wie een aankoop doet bij
WD-SAT kan rekenen op vakkundige installatie,
onderhoud en reparatie. Service staat hoog in het
vaandel bij Deinum. In geval van een storing
garandeert hij dat u binnen 24 uur geholpen
wordt door een reparatie of het leveren van vervangende apparatuur.
In 1989 begon Wichard Deinum als verkoper
bij Tandy, destijds een bekende elektronicaketen.
Nadat deze zaak failliet ging was hij een aantal
jaren werkzaam in een fotozaak. De elektronica
bleef echter trekken en zo kwam het dat hij in
1995 terechtkwam in een groothandel in deze
branche in Drachten. Bij deze groothandel werkt
hij nu nog twee dagen in de week. Op de andere
dagen van de week is hij voor WD-SAT op stap
voor installatie, onderhoud en reparatie. Zijn

showroom aan huis is op afspraak geopend op
maandag t/m vrijdag van 19.00-21.00 uur en op
zaterdag van 9.30-17.00 uur. Voor een afspraak
kunt u bellen naar 0515-331572 of 06-50827103.
WD-SAT heeft een overzichtelijke site, www.
WDSAT.nl, waar u volop duidelijk productinformatie kunt vinden. En in de webshop kunt u
rekenen op dezelfde goede service als in de
showroom.
Deinum heeft inmiddels klanten door heel
Nederland maar begon met het plaatsen van
schotels bij boeren in het buitengebied rond
Wommels. Voor deze drukbezette mensen die
niet steeds van huis kunnen leverde hij steeds
vaker een totaalpakket, dus niet alleen de schotel
maar ook een televisie. Zo breidde WD-SAT uit
met de verkoop van televisies. Televisies waarbij
het schotelbakje geïntegreerd is in het toestel
werden een groot succes binnen het assortiment.
Aan het eind van het gesprek blijkt Wichard
Deinum een onverwachte link met Makkum te
hebben. Veel jeugdige Makkumer kaatstalenten
worden of werden door hem getraind bij de
Keatsskoalle Wommels. Ik stel vast dat de
spreuk WD-SAT voor een perfecte ontvangst op
twee manieren opgaat. Allereerst natuurlijk in
technische zin maar ook de ontvangst in de
showroom is allerhartelijkst. Voor alles wat met
televisie te maken heeft kun je hier terecht.

MAKKUM
Estrikwerk 24
Vraagprijs
€ 159.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Vrijdag 6 september:

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Makkum – Minniste Mienskip
Makkum en Omkriten, 19.00 uur
Voorganger: Ds. C Nijkamp

Zondag 8 september:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Sterenberg

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Wommels 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Witmarsum – de Hoekstien, 15.00 uur
Voorganger: Zr. F. Visser-van Enkhuizen

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. 0515-461811 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

Kerkdiensten

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. van der Ploeg
Dag lieve

OPA

Witmarsum – Vermaning, 17.00 uur
Voorganger: Zr. F. Visser-van Enkhuizen,
vesper i.v.m. oecumenische startzondag

wat zullen we jouw grapjes missen!
Natasha
Thomas
Lisa
Nikki

Grutsk en tige blier binne wy
mei de berte fan ús jonkje en broerke

Sytse Rein

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht
sloop het onheil nader
Je hebt je strijd gestreden

Berne op 29 july 2013
54 sm. lang en 3975 gram

Zo kort na het overlijden van je vrouw Lies en je
broer Otto ben je te vroeg van ons heengegaan.
Je gedachtenis zal immer blijven. We zijn je
dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Kerkstraat 30, 8754 CS Makkum
Till. Broer Sjoerd: 06 25 35 72 81
Till. Riny: 06 12 03 24 13

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Soan en broerke fan
Broer Sjoerd en Riny
Lotte Amber

Stamgasten en crew Romano

We zijn geschrokken dat zo kort na het overlijden van zijn vrouw Lies, nu is overleden
onze buurman

Tige hastig is ferstoan myn leave freondinne

Carel

Liesbeth
van der Goot - Boersma
Wat sil ik har misse.
Ik winskje de bern en bernsbern folle sterkte ta
Wiebrig Bakker-Feenstra

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe de
komende tijd.
Fam. Den Hollander
Fam. Hiddema
Fam. S. Lemstra
Fam. Roosma
S. Carinus

Fam. Stoffels
Fam. De Boer
Fam. Mijnsbergen
Fam. Koomen
Fam. L. Lemstra
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Wons loopt warm voor muzieklessen op school!

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

Alle leerlingen van de JCP Salverdaskoalle laten trots het bijeengelopen bedrag zien € 1120
De leerlingen van de JCP Salverdaskoalle uit
Wons haalden onlangs met een sponsorloop het
geweldige bedrag van 1120 euro op! Dit geld is
bestemd voor de financiering van de muzieklessen in het schooljaar 2013-2014. Alle kinderen
krijgen een half jaar lang iedere week muziekles.
Vakdocent Nynke Jaarsma ontwikkelde speciaal
voor de school een lesprogramma waarbij de

leerlingen op een speelse en aantrekkelijke
manier muziek leren luisteren en maken. De
muziekjuf Nynke doet dit al enkele jaren, maar
dit jaar was het budget op. De kinderen vonden
haar lessen zó leuk, dat zij er wel voor in de
benen wilden. Het is fantastisch dat een klein
dorp als Wons zo'n groot bedrag voor de muzieklessen bijeen weet te sporten!

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

Wespenator

Orgel en hobo concert in de van Doniakerk
Makkumer gekozen voor een pianostudie. De
basislessen hiervoor kreeg hij van zijn moeder.
Door zelfstudie ontwikkelde hij zijn pianospel
verder. Zijn belangstelling voor kerkorgelmuziek kwam pas later en op 17 jarige leeftijd
begon hij met orgellessen bij Jan Sterenberg.
Hij studeerde 2 jaar aan het conservatorium in
Groningen waar hij les kreeg van Theo Jellema.
Noodgedwongen moest hij stoppen met de studie.
Gerben werkt nu bij de biologische glastuinder
Jochum de Boer in Kimswerd en heeft noch
steeds een grote passie voor het kerkorgel.

J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

Het Makkumer kerkorgel, gebouwd in 1848, is
uniek in Friesland. Het is het enige orgel in heel
Friesland dat gebouwd is door de Carl Friedrich
August Naber. De orgels van Naber zijn weker
van klank dan de 18e eeuwse orgels. De klank is
krachtig maar ook mollig en lieflijk. Aangezien
het pijpwerk gaaf bewaard is (ruim 1100 pijpen),
kan men goed zicht krijgen op het klankbeeld
dat Naber voor ogen had bij zijn orgels.
eigen foto

Makkum - Op 8 september zal in de van Doniakerk te Makkum een concert worden gegeven
door kerkorganist Gerben Tilstra uit Makkum en
hoboïst Ronald Moerman uit Itens. Gerben is als
vaste organist verbonden aan de Koepelkerk in
Witmarsum. Aanvankelijk had de 24 jarige

Ronald Moerman (geb. 1956) heeft gestudeerd
bij de vermaarde hobopedagoog Koen van Slogteren,
later bij Pauline Oostenrijk. Hij vormt o.m. een
duo met Egbert Reidinga (gitaar) en verleent
medewerking aan de cantate diensten in Bolsward
en Leeuwarden. Op het programma staan o.a.
werken van Bach, Dupré en Buxtehude. Aanvang
van het concert is 15.30 uur. Toegang gratis.
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Bloemen van Iris

Door Judith van Lavieren
gewerkt. Twintig jaar geleden had ze met haar
echtgenoot een bloemenzaak in Leeuwarden. In de
jaren daarna werkte ze bij diverse bloemenzaken,
onder andere bij de Witte Kat in Harlingen. In
2001 rondde ze de opleiding tot meesterbinder
succesvol af, dit is de hoogste opleiding op haar
vakgebied. Iris van Werkhoven is naar eigen
zeggen een vakfanaat. Ze is actief op evenementen
en in studiegroepen. In zo’n studiegroep wordt
vakinformatie uitgewisseld, er zijn demonstraties:
het is kortom een bron van inspiratie. Iris vindt
het ook leuk om kennis door te geven. Ze geeft
les bij Groei en Bloei in Sneek en het geven van
workshops behoort bij haar plannen voor de
nieuwe winkel.

eigen foto

Bolsward – Brandsma Bloemensymphonie wordt
met ingang van 1 september 2013 overgenomen
door Iris van Werkhoven uit Exmorra. Annie en
Jurre de Haan stoppen na 40 jaar met de bloemenwinkel aan de Markstraat 17 in Bolsward. De
formule en de kwaliteit van de Bloemensymphonie
blijft gehandhaafd, maar wordt aangevuld met
een moderne twist van de nieuwe eigenaresse.
De winkel krijgt ook een nieuwe naam: Bloemen
van Iris.
Iris van Werkhoven heeft altijd met bloemen

Bij Bloemen van Iris komt de binderij in de winkel.
Uit het grote assortiment bloemen kan men een
keuze maken en dan zelf meekijken hoe het
boeket gemaakt wordt. Vanaf morgen, donderdag
5 september, is de winkel weer geopend voor
klanten. Bloemen van Iris bezorgt in Bolsward en
wijde omgeving. Omdat men ook bij de Fleurop
aangesloten is, is het bovendien mogelijk om
door heel Nederland een bloemetje te laten
bezorgen. Mits voor 12 uur besteld wordt dit nog
de zelfde dag afgeleverd op het gewenste adres.
Binnenkort gaat ook de site www.bloemenvaniris.nl
“de lucht in”. Onder het motto ‘snel en gemakkelijk ’kan hier dan online een boeket besteld, en
via Ideal afgerekend worden. Zoals vermeld
vindt u Bloemen van Iris op Markstraat 17 in
Bolsward. Het telefoonnummer blijft net als
voorheen 0515-572525.

Tekenen is Beleven bij De Sinnestriel!
Houd je van tekenen en schilderen? Geniet je van
mooie kleuren? Lijkt het je leuk om verschillende
dingen uit te proberen, zoals heerlijk krassen,
golven, zwalken, kleuren mengen of je lievelingsdier tekenen? Alleen of samen met iemand? We
gebruiken allerlei materialen zoals bijenwas blokjes,
ecoline, pastelkrijt, verf, potloden, of alles door
elkaar! Het wordt altijd een kunstwerk, want zoals
jij het doet is het goed!
We tekenen één keer in de twee weken.
Kleuters: In 5 lesjes op vrijdagmiddag komen
kleuters in aanraking met de kunstenaar in zichzelf. De kinderen tekenen/schilderen alleen, met
z’n tweetjes of samen met de hele groep. Er is
veel aandacht voor de fantasie, de zintuigen en
voor elkaar. Er wordt gespeeld met kleur, vorm
en materiaal.

6-8 jarigen: 8 keer één keer in de twee weken op
woensdagmiddag
9-13 jarigen: 8 keer één keer in de twee weken
op donderdagmiddag
Samen Tekenen: Heb je (klein)kinderen en ben
je op zoek naar een leuke activiteit? Hoe zou het
zijn om creatief samen te werken met je kind?
Of wil je met je vriendin een gezellige creatieve
middag beleven met jullie kinderen? De Sinnestriel
gaat regelmatig in het schooljaar 2013/2014 op
zaterdagmiddag "een samen tekenen workshop"
aanbieden.
Kijk voor meer informatie op de website www.
desinnestriel.nl of bel of mail naar Froukje DijkstraCnossen: t 0515-232827 info@desinnestriel.nl

Nieuws uit het Sûnhûs
Per 5 september zal in het Sûnhûs dokter de
Ruiter werkzaam zijn. Zij is arts in opleiding tot
huisarts en heeft al een jaar ervaring in een huisartsenpraktijk opgedaan. Dokter de Ruiter zal
een jaar bij ons werkzaam zijn onder supervisie
van dokter Dijksterhuis en dokter Dierick.

Foto: Ilse

Een afspraak bij dokter de Ruiter kan wat langer
duren omdat zij bekend moet raken met onze
werkwijzen en omdat er tijd moet zijn voor overleg met de begeleidend huisarts. Wij vragen hiervoor uw begrip.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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RV Makkum viert 25 jarig bestaan van de Twirre
Door Doutzen Ouderkerken

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Makkum - Tijdens de visserijdagen op zaterdagmiddag heb ik de roeiclinic gevolgd. De dag
daarop kwam ik één van de bemanningsleden
van de Twirre tegen en er volgde een gesprek
over het sloep roeien. Van hem kreeg ik de uitnodiging om op dinsdagavond een training mee
te maken. Zo’n unieke kans laat je natuurlijk niet
lopen. In dit artikel kunt u achtergrondinformatie
lezen over de roeivereniging van Makkum en
natuurlijk mijn ervaring van die dinsdagavond
training op de Twirre.
Zaterdag jl. heeft de bemanning van de Twirre het
25 jarige bestaan van de sloep gevierd in de stamkroeg Romano. Bij de te waterlating van 25 jaar
geleden in Harlingen, had de sloep de naam ‘Friesche
Elf’. Later is de naam in Twirre veranderd. In
2005 is de roeivereniging Makkum eigenaar
geworden van de sloep. De roeivereniging zelf
viert volgend jaar zijn 10 jarig jubileum. Er
wordt drie keer in de week getraind en wel op
dinsdag- en donderdagavond en op zondagochtend. Van november tot maart wordt er niet
geroeid, maar de meeste mannen houden hun
conditie op peil in de sportschool. Het team is
zeer succesvol, al 4 keer wonnen zij de HarlingenTerschelling race. Nog nooit heeft het team het
NK gewonnen. Het team is daarom zeer gebrand
om deze titel dit jaar naar Makkum te halen.
De Twirre staat op dit moment bovenaan in het
klassement en er zijn nog 3 wedstrijden te gaan.
Aankomend weekend wordt er geroeid in
Rotterdam. De start is onder de Erasmusbrug in
Rotterdam en er doen zo’n 60 sloepen mee aan
deze Maasrace.

Op dinsdagavond 27 augustus om 19.15 uur was
de 9 koppige bemanning, waaronder 8 roeiers en
één stuurman, van de Twirre present bij ‘Kooi
Makkum’. De vaste ligplaats van roeisloep de
Twirre is bij dit bedrijf. Ik kreeg een plekje naast
stuurman Rein Feenstra. Eerst even een aantal
minuten warm roeien. Zo ging de route eerst
richting de haven, langs de Leugenbolle waar de
‘mannen wandelploeg’ al klaar stond voor vertrek. ‘De mannen gean pas rinnen as de Twirre
foarby komt om healwei achten’ vertelde Rein.
Dit geeft gelijk de betrokkenheid aan van de
Makkkumer bevolking. Na het ‘warm’ roeien
ging het 20 minuten pittig op richting de belboei.
Daarna volgde een interval training van ongeveer een uur. Ik heb ontdekt hoe groot het belang
is van een stuurman die aanstuurt en stimuleert.
Maar ook de rol van de bemanning zelf, die
elkaar stimuleren en enthousiasmeren. Om de 20
minuten was er een ‘kleine’ drink pauze. Twee
slokken water en daar gingen de riemen alweer
in het water. De sloep vaart door, want er wordt
‘bank voor bank’ gedronken.
Enkele uitspraken van de bemanning op mijn vraag:
‘Waarom doe je dit?’ ‘Bin mei it team, ik bin moai
fuort, it is moai wurk, it is passy, ik bin sportgek,
ik kin neat oars as dit’. Ik heb de positieve kracht
en energie mogen ervaren van dit team. Tijdens
het laatste gedeelte van de training riep één van
de mannen: ‘Gelijk is kracht!’ Aan het slot van dit
artikel wil ik daarop een kleine aanvulling geven.
Ik heb ervaren tijdens deze training dat ook ‘Samen’
de kracht is van dit team! Tige tank team fan de
Twirre, dat ik dizze trainingsjûn mei meitsje
mocht. Foar my in jûn om net gau te ferjitten!

Mysterieuze eendenkooi en vogels spotten

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

De Friese IJsselmeerkust en Buismans Einekoai
bij Piaam zijn bijzondere plekken in het zuidwesten van Friesland. Op woensdag 11 september
kunnen belangstellenden onder leiding van een
gids van It Fryske Gea een rondleiding krijgen in
de eendenkooi en een bezoek brengen aan de
vogelkijkhut in de Koaiwaard. De excursie start
om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uren.
Opgave voor deze excursie kan tot dinsdag 10
september via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
(0512) 381448. Deelname is voor leden van It
Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- en
kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.
Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans Einekoai

Piaam. De eeuwenoude eendenkooi is een interessant element in ons landschap. De bosjes in het
verder vlakke landschap wekken de nieuwsgierigheid. Een eendenkooi bestaat uit een waterplas met vangpijpen omringd door bos. De kooiker kon zich ongezien door de kooi bewegen en
met behulp van het kooikerhondje z’n vangwerk
verrichten. Vervolgens gaat de excursie naar de
IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard.
De Friese IJsselmeerkust is van zeer grote waarde
voor veel vogels en daarom heeft een groot deel
van deze kust een beschermde status. Hier is een
grote verscheidenheid aan vogels waar te nemen.
Ganzen, lepelaars, verschillende soorten eenden
en baardmannetjes komen hier voor. Zelfs de
zeldzame blauwborst laat zich hier zien.
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Verfrissend Leugenbollepop,
een veelvoud aan vermaak

TE KOOP

Caravan Kip de lux 35
met voortent.
Aantal slaapplaatsen: 3, Licht interieur.
Bouwjaar 1989, Max 900 kilo.
Prijs € 1100,00
Info. 0628806645

AANGEBODEN:
Stallingruimte
voor boot of caravan
in vorstvrije loods
Tel: 0515-231069
of 06-50666867

Makkum mag Leugenbollepop 2013 bijschrijven
als een hoogtepunt van 2013. In een lange zomer
vol activiteiten was het muzikale laatste woord
aan het leukste feestje van Makkum, Leugenbollepop. Althans die naam had het al jaren al
kwam er wat sleet op de laatste jaren. Tijd voor
een opfrisbeurt. Stichting Leugenbollepop zette
de schouders eronder. Samen met de muzikale
ondersteuning van Arie Kuipers. Kuipers, de
grondlegger van het festival 24 jaar geleden, is
daar samen met het bestuur en vrijwilligers ruim
in geslaagd. De Superbands MMT, GAIVS, de
Kuipersband verzorgden zij een prachtige avond
vol vermaak.
De basis van Leugenbollepop, zonder ervaring
zingen voor een groot publiek, is gebleven al
werd dit jaar een beroep gedaan aan een ruime
schare aan aanvullende acts. Het begin was voor
Vollie en Rixt die weer een prachtig kinderprogramma ‘Leugenbollepop got talent’ verzorgden. De kleurrijke jury Ali ODB, Bril Smurf
Terpstra en Karin Dulfer wezen de Top Girls aan
als winnaars. Het knusse Plein liep inmiddels als
goed vol en zo ook het podium want het gehele
korps Hallelujah besteeg het grote podium. Met
drie nummers die door dirigente Nynke Jaarsma
voor een harmonie gearrangeerd zijn kwam de
sfeer er direct in. De reünie van de 60ties band
Flashback met Jan Scheepvaart en Arie Kuipers
in de gelederen werd aangekondigd door een
prachtig filmpje waarin de oude rockers vanuit
huize Avondrust naar het podium gereden werden met daarin de laatst 250 meter live in de
Volvo van Kor.
De eerste set met lokale zangers en zangeressen
werd door de jonge band MMT begeleid. MMT
staat voor de Magical Mystery Tour. Deze Superband telt vier leden met de Makkumers Matthijs
Klein en Bryan Runhaar. Aangevuld met achtergrond zang en de Makkumer Horny Horns blazerssessie begeleidde MMT de eerste serie lokale
artiesten. In deze set een aantal bijzondere samenwerkingen zoals de jonge band die het koor
Nostalgia begeleide. Een clown die de Clown
zingt of Linda Horjus die snoeihard Greenday
zong. Een andere opvallende verschijning waren
de uitdagende dames die Candyman uitvoerden.

door Jetze Genee

Na MMT was het de beurt aan de tweede Superband; GAIVS. Bekende gezichten die een keur
aan artiesten begeleiden. Oude bekenden als
Andries en Paula met White Room en nieuwe
gezichten waaronder Marjan Jonkman, Alice Bakker
en Susanne Poog. Een gedurfde ACDC cover die
prima uitpakte door rockchick Froukje Bakker.
Wat opviel waren de up-tempo en attractieve
nummers in de sets van MMT en GAIVS. De
kinderen van groep 8 van de basisscholen moesten
opblijven om voor een stampvol Plein Werner te
begeleiden met Pink Floyd’s Another Brick in
the Wall. Gevolgd door de vreemde eend in de
bijt ‘It’s Christmas Time’ door het Vishok en de
dames biljartclub.
Deze meezinger deinde zachtjes door in het
publiek toen Tjerk en Jetze de uitreiking verzorgden van de verloting. De hoofdprijs, een
huiskamerconcert door de muzikanten van
Leugenbollepop is gevallen op lotnummer:
284S30AUG13. U kunt als winnaar reageren
met een mailtje naar rein@leugenbollepop.nl.
Direct hierna een hoogtepunt, letterlijk, door de
Beatle coverband MMT. Dezelfde jongens die
ook de Superband uit de eerste set vormden
zorgen voor een prachtig optreden boven op café
de Zwaan. Op een hoogte van 15 meter keken zij
neer op ca. 1.300 toeschouwers. Een dag later
bleek dit optreden de meeste indruk op de aanwezigen te hebben gemaakt.
En dat terwijl het slotstuk door de Kuipers
Superband nog moest komen. De heren van de
Leugenbolle, het Makkumer Volkslied door Johan
Vlemmix, Ivanhoe van der Bles op een fietsend
paard door het publiek, de pauken en de hoorn
van Hallelujah in de spotlight, Jan Nooitgedacht,
Siebe als Elvis, de drumband meervoudig op het
podium en de klassieke meezinger Hey Jude als
slotstuk maakten de kers op de taart alleen maar
roder.
Volgend jaar gaat Leugenbollepop op voor het 25
jarig jubileum. In de aanloop naar dat prachtige
jubileum is dit alvast een hele mooie opmaat
geweest. Als auteur tussen het publiek, voor het
eerst in 10 jaar. Een intense en mooie beleving die
velen met mij delen van, nog steeds het leukste
feestje van Makkum, Leugenbollepop.
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Oproep voor oud papier
Makkum - Zaterdag7 september wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Wethouder Tolsma geeft
weesfietsen aan brugklassers

Adverteer in de
Makkumer Belboei
eigen foto

mail naar: belboei@makkum.nl

van links naar rechts: Sjoerd Tolsma, wethouder
Súdwest-Fryslân, Danique Visser, Elvira Visser
(zus van Danique), Raven Gootjes, Trijn van der
Meulen (Directeur Pastiel) en Bauke van der
Meer (fietsenmaker Empatec/Pastiel).
Wethouder Sjoerd Tolsma heeft op donderdag
29 augustus Danique Visser uit Woudsend een
fiets gegeven om mee naar school te gaan. Via
het fietsproject van de gemeenten Littenseradiel
en Súdwest-Fryslân kunnen gezinnen met een
smalle beurs en schoolgaande kinderen een gratis
fiets krijgen. Het is een tweedehands fiets die is
opgeknapt in samenwerking met het project
Pastiel bij Empatec in Sneek. Deze week hebben
zo’n dertig fietsen een nieuwe eigenaar gekregen.
De fietsen zijn zogenoemde weesfietsen. Als
fietsen langer dan vier weken ongebruikt op een
station staan, verwijdert de gemeente ze. Empatec
slaat ze vervolgens minimaal dertien weken op.
De eigenaar kan de fiets in deze periode nog
ophalen. Niet opgehaalde fietsen worden opgeknapt en beschikbaar gesteld voor dit fietsproject.

 In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Storings diagnose
 Grote- kleine beurt
 Huur/leen auto
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
 GRATIS airco service

Volkswagen Polo 1.4 16 v
Nieuwstaat, Bouwjaar 2002, Kilometerstand: 139.665
NAP, Kleur; Lichtblauw, Airco, Cruise control,
regensensor, Abs, Airbaq's

Prijs € 4250,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Makkumer Visserijdagen
j
2013 - En de winnaars zijn……..
naar: “Team de Guppys” van Ilse Zwaagstra en
Anna oostenveld! Super gedaan allemaal! En
bedankt Jumbo Supermarkt voor het organiseren
van dit nieuwe en zeer geslaagde spektakel!
Behendigheidswedstrijd sleepboten
Het was weer een prachtig schouwspel! Er is dan
ook fanatiek, maar sportief gestreden. De prijzen
zijn gegaan naar:
1e prijs Aegir - Pieter Bootsma
De 2e prijs was ook voor een boot van Pieter
Bootsma “Vlieter”.
Pieter was zo sportief om deze prijs af te staan
aan André Feenstra die een hele mooie derde
plaats had behaald met zijn boot “Diesel”. Ook
is er nog een prijs gegaan naar Jelle die meedeed
met zijn opdrukkertje “Rakker”. Fantastisch
gedaan mannen!

Kindervissen
Een gezellige boel bij het kindervissen! De kades
van de Voorstraat en het Vallaat zaten vol met
enthousiaste kinderen met vele supporters eromheen. Er zat veel talent onder de kinderen, want
er is enorm veel vis gevangen! De winnaar had
zelfs in ruim één uur tijd 17 vissen gevangen!
Helaas is er iets in onze administratie mis gegaan,
waardoor we niet alle namen hebben, maar gelukkig
hebben we de foto’s nog, die meer zeggen dan
1000 woorden. De foto’s kunt u terug vinden
op: www.visserijdagen-makkum.nl

en wat zagen alle kinderen er prachtig uit! Geweldig
om te zien hoeveel werk ze er allemaal van gemaakt
hadden. De jury had het dan ook knap lastig.
Eigenlijk waren alle kinderen winnaars! Maar de
prijzen zijn gegaan naar:

1e prijs Sytze Horjus
2e prijs Enthousiaste jongeman
3e prijs Niek
4e prijs Lente Groen
5e prijs Bowe Horjus
6e prijs Thijs Schaap
7e prijs Peter
8e prijs Mathias Nikolai

Categorie kar:
1e prijs Alex & Lieke – De Gouden Koets
2e prijs Lieke Bonthuis, Esse, Iris &
Marrit van der Bles – Zeemeerminnen
3e prijs Senna, Gjalt, Sem, Romy, Fedde & Jorrit
– Racing Makkum
4e prijs Finn, Ingmar, Jarco & Manoek
– Piratenschip

Super goed gedaan jongens en meisjes! Het kindervissen is georganiseerd door Idzenga Hengelsport
& Dierenspeciaal, die tevens ook de prachtige
prijzen ter beschikking heeft gesteld. Wederom
bedankt hiervoor!

De winnaars hebben allemaal waardebonnen
gekregen van onze speelgoedwinkel, waarmee
ze zelfs wat moois kunnen uitzoeken. Daarbij
zat ook nog een heuse ‘medaille’ in het tasje! We
bedanken SpeELSgoed weer voor deze mooie
sponsoring. En natuurlijk was er weer een geinprijs voor de meest gekke en/ of fantasierijke
deelnemer, aangeboden door de altijd creatieve
Durkje van Hoeksema Kapper. Deze prijs is
gegaan naar: Maarten de Witte – Fietskar zwaan
met windmolens. Allemaal van harte gefeliciteerd,
geweldig gedaan!

Pieremachocheltocht
Er was weer zichtbaar hard gewerkt aan de pieremachochels. Wat zag het er allemaal mooi uit en
wat een geweldige deelname aan de pieremachocheltocht! Het publiek heeft bepaald welke
het mooist en/ of leukst waren. Het bezoekers
aantal was waanzinnig, dus we hadden een hoop
stemmen te tellen om de winnaars te bepalen.
1e prijs De Makkumer Brandweer
2e prijs Autocross Skuzum
3e prijs KNRM
4e plaats Molenpark
5e plaats Us Makkumer Strântsje
Allemaal van Harte Gefeliciteerd met jullie welverdiende prijzen!!! Bouke Klaas van de Won 50
bedankt voor de sponsoring van deze geweldige
prijzen!
Kinderoptocht
Voor de kinderoptocht waren er wel 27 deelnemers

Categorie Lopend:
1e prijs Familie Dierick – Activiteiten Makkum
2e prijs Ypke, Tseard, Jelle & Marije
– Echte Makkumers
3e prijs Jorrit – Spook van het Noordwaard
4e prijs Fimme & Doutzen – Visserijdagen 2035

Jumbo Pakkenbotenrace
Tijdens de pieremachocheltocht konden de pakkenboten al even bewonderd worden en wat waren
ze mooi gemaakt! De race op zaterdag was een
spetterend succes! Enorm leuk hoe fanatiek en
enthousiast de deelnemers waren. Ook aan aanmoediging langs de kant was geen gebrek. De
winnaars van de Jumbo Pakkenbotenrace zijn
geworden:
1e prijs Hylke en Niels
2e prijs Elke en Meinte
3e prijs Wessel en Roy
De prijs voor de mooiste pakkenboot is gegaan

Bungeeroeien
Wat hebben we weer genoten van het bungeeroeien. Diverse teams hebben weer hun krachten
getoond en zulke inspanningen worden natuurlijk beloond:
1e prijs Twirre Specials
2e prijs Halve Makkumer Fiskers
3e prijs Harlinger Fiskers
De aanmoedigingsprijs is gegaan naar 2 kinderen
uit Harlingen. Gefeliciteerd met jullie prijzen!
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Technisch
Bureau Venema, bedankt hiervoor!

Fokhijs wedstrijd op
it Makkumer Skûtsje
Tijdens de visserijdagen organiseerde it Makkumer
skûtsje een fokhijs wedstrijd voor jong en oud.
Het ging erom wie de fok het snelst omhoog kon
draaien op de lier. De strijd was behoorlijk fel en
de liereman van het skûtsje was onder de indruk
van de snelle tijden. De uitslag is als volgt.
Vrouwen 50 +
1 ste Heidi Nauta
2 de Gera Rinia

1.21
1.30

Mannen 50 +
1 ste Klaas de Boer
2 de Sjirk Wybinga

0.56
0.57

Dames
1 ste Margreet Lutgendorp
2 de Antina Yska
3 de Karin Naaedy

0.58
1.0
1.02

Mannen
1 ste Douwe Politiek
2 de Fons v. Bergen
3 de Adrie Kuypers
4 de v. Maurik
4 de Jurjen
5 de Iwan Tjeerdema

0.41
0.42
0.44
0.47
0.49
0.49

De nummers een hebben allemaal een mooie
skûtsje pet thuis gekregen.
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41e Koninklijke Tichelaarpartij te Makkum

K.V. MAKKUM organiseert

NACHTKAATSEN
OP HET KAATSVELD
Vrijdag 6 sept. a.s.
Aanvang: 19.00 uur.
Jeugd, Dames en Heren apart,
bij voldoende deelname,
er wordt gekaatst met een luchtbal.
De prijzen bestaan uit waardebonnen,
aangeb. door Klussenbedrijf U. Tuinier
en Buwalda Las- en Constructiebedrijf

eigen foto

Onder schitterende weersomstandigheden werd
er in Makkum spannend gekaatst.
3e Enno Kingma, Dylan Drent en Rick Poorstra.
2e Pieter van Althuis, Hendrik Bouwhuis
en Steven de Bruin.

1e Jan Sipke Tuinman, Hyltje Bosma (Makkum)
en Rudolf Soepboer
Zij wonnen in een spannende finale met een
stand van 5/5 6/2.

50.000-bezoekster in Mounewetter
Witmarsum - Op vrijdagavond 30 augustus kwam
de 11-jarige Femke Spijksma in gezelschap van
haar zusje Maaike nietsvermoedend naar het
zwembad. Daar werd zij verrast door het personeel van Mounewetter dat haar toezong omdat
ze de 50.000-ste bezoekster was. Als kadootje
kreeg ze een bos bloemen en een persoonlijk
abonnement voor 2014. Omdat Femke vlak naast
het zwembad woont, kwamen ook haar vader en
broertje nog even langs. Na afloop van de felicitaties doken Femke en haar zusje het bad in waar
ze les kregen in het brevetzwemmen.

eigen foto

7 september is de feestelijke slotdag van
Mounewetter met om 14.00 uur het traditionele
“Glij ‘m erin” en de gratis verloting voor abonnementhouders. Zondag 8 september is het bad
vanaf 9.00 uur alleen geopend voor de triatlondeelnemers, er kan dan niet meer vrij gezwommen
worden.

Uitslagen van de Waardruiters
Cornwerd 31-08 Kringwedstrijd Pony's:
Dressuur: B A/Bpony's: Marre Kooi met Usher,
196/1e prijs en 181 punten.
B C pony's: Iris Ypma met Giorgio Armani,
197/2e prijs en 196 punten.
B D/E pony's Hester Bootsma met Michael, 189
en 183 puten. Amber Bosshardt met Olga, 181
en 182 punten.
L2 D/E pony's: Garina Algra met Ytsia, 192/1e
prijs en 186 punten. Thirza Leininga met Ostara's
Lady, 190 en 182 punten.
M2 D/E pony': Simone Dijkstra met Lizzy,
180/2e prijs en 184/1e prijs.
Z2 D/E pony's: Gerbrich Bosma met Sky
Dancer, 261 en 237,5 punten/2x 1e prijs.
Springen: BB D/E pony's: Simone Dijkstra met
Lizzy, 74/1e prijs en 71 punten.
B ABC pony's: Marre Kooi met Usher, 73,5/1e
prijs en 71 punten/2e prijs. Iris Ypma met
Giorgio Armani, 72/1e prijs.

B D/E pony's: Yara de Vries met Fallingasate
Dewi, 73,5 punten/2e prijs.
L D/E pony's: Yara de Vries met Fallingasate
Dewi, 4 str.p. tijd 54,19/2e prijs
Cornwerd 01-09 Kringwedstrijd Paarden:
Dressuur: B: Annet Bruinsma met Vardau,
189/3e prijs en 182 punten.
L2: Marieke Lombaard met Alpha Chin, 182
punten/3e prijs.
M1: Wietske Visser met Ulesta, 193 punten/1e prijs.
Z1: Nadia den Hollander met Alwin, 224/1e
prijs en 214 punten/2e prijs.
Springen: B: Annet Bruinsam met Vardau,
72,5/1e prijs en 70,5 punten/2e prijs. Ellen
Reekers met Varna, 70,5 punten/2e prijs.
L: Ellen Reekers met Varna, 4 str.p. tijd 56,47/1e
prijs. Sophie Postma met Golden Whisper, foutloos
tijd 40,15/1e prijs en 8 str.p. tijd 54,75/2e prijs.

Opgeven voor deze partij kan t/m
vrijdag 6 sept. 15.00 uur in de kantine,
of bij secr. Mieke Tilburgs,
Tel: 0515-231377.
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Vrijdag 6 september
Training 45+

19.30 uur

Zaterdag 7 september
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Ds. L. Touwenlaan 2, MAKKUM
TE KOOP of TE HUUR
Ruime woning met inpandige garage
en beschutte tuin op het zuiden.
Alle voorzieningen zijn
op loopafstand te bereiken.

Vraagprijs: n.o.t.k.

Makkum 1 - Wolvega FC 1
Makkum 2 - S.C. Stiens 2
Makkum 3 - SDS 5
Bolsward A1 - Makkum A1
Hardegarijp B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Nijland C1
Workum D1 - Makkum D1
Makkum E1 - Bolsward E1
Makkum F1 - RES F1

15:00 uur
12:30 uur
14:30 uur
10:30 uur
11.00 uur
10:45 uur
9:00 uur
10:15 uur
10:15 uur

Kantinedienst zaterdag 7 september
Jeffry vd Werf en Karin Wijma 9.15-12.00 uur
Yvonne Grobbink en
12.00-15.00 uur
Annemiek Blanksma
Eva Jansen, Geertina Nota
15.00-19.00 uur
en Rina Nota

Nachtkaatsen & sponsor- en
vrijwilligersavond!
Vrijdag 6 sept. a.s. organiseert de KV Makkum
een grote Nachtkaatspartij, gesponsord door
Klussenbedrijf U. Tuinier en Buwalda Las- en
Constructiebedrijf, op “Keatslân De Seize” aan
de Klipperstraat.
Naast het kaatsen worden er nog allerlei extra’s
georganiseerd. Er is muziek vanuit onze eigen
kantine en aan de inwendige mens wordt ook
gedacht. De kantine is open voor de koude
drankjes en buiten is er een feestelijke barbecue
met salades en meer. De KV Makkum heet iedereen van harte welkom op deze speciale avond/
nacht, zodat we er met z’n allen een gezellig
feest van kunnen maken in en om het veld !

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje
j opgeven voor vrijdags
ij
12
12.00
00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Leuk, klein houten bootje € 50.= Tel. 06 20485340
Rhino vx 28 (lbs) elektrische buitenboordmotor
(kortstaart) Ideaal voor achter een klein (kinder)
bootje. Motor is van 2011 prijs 175 euro tel.
0515-230390
It Fits nieuw gevoerd schootskleed voor scootmobiel, kleur zwart met reflectie band. De prijs
is slechts € 40,00 tel: 06-21482499
Ronde klassieke tafel op balpoot doorsnee 120cm
moet opnieuw gelakt worden vr.pr. 125euro. Tel:
0515-543539
GEZOCHT

Het eerste exemplaar van de roemruchte
Makkumer Courant kalender. Het gaat hier om
de editie van 1988, de allereerste dus. Dit is de
enige die ik nog niet heb, het zou leuk zijn om
mijn collectie compleet te maken... wie o wie??
Tel 06-52331670 of douweauke@hotmail.com

Een speciale stoet trok Zaterdag door Makkum. Onder begeleiding van de drumband gingen Reinout
Wallis de Vries en Frederike van Vilsteren naar hun huwelijksboot aan de Turfmarkt. Het huwelijk
werd voltrokken in de woord en beeld kerk in Allingawier.

GEVONDEN

op parkeerplaats bij honden losloopgebied: 2
sleutels aan een mini musketonhaak. een huissleutel en een lange? schuursleutel. 06 50929872
Makkum, Leerlooierstraat, 26 augustus: Zwartwitte kat; Witte snoet, zwarte vlek onder rechterneusgat, zwarte kinpunt, witte kin, keel, bef, omhoog
naar de hals. Wit en zwart aan alle pootjes. Wit
onder de buik. Scheurtjes in linkeroor. Volwassen
kat. Foto's beschikbaar bij Amivedi Zuid West
Friesland, tel. 088-0064692.

Agenda
Vrijdag 6 september:
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum – Kaatsveld De Seize Nachtkaatsen
aanvang: 19.00 uur met barbecue, iedereen is welkom

Zaterdag 7 september:
Makkum – Oud papier ophalen door Hallelujah en
Flevozangers vanaf 9.00 uur
Makkum – Millenniumloop doorkomst wordt plus
minus om 11.30 uur verwacht

Dinsdag 10 september:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 11 september:
Makkum – Avondrust, Sketches uit de leugenbank
door Tine en Boukje, aanvang: 15.00 uur in het
restaurant

Belle Fleur blijft vooralsnog gesloten
Makkum - Sjoerd Dijkstra van Belle Fleur had
zijn zakelijke klanten al op de hoogte gebracht
van het feit dat de winkel van Belle Fleur vooralsnog gesloten is. Door middel van dit artikel
wil hij ook de klanten uit Makkum op de hoogte
brengen.
“Het eerste jaar in Makkum liep lekker. Maar
vanaf april liep het niet goed meer. We hadden
de zelfde goede kwaliteit bloemen als voorheen
en prima personeel in de winkel in Makkum,
maar we hebben tot onze spijt moeten vaststellen
dat het niet rendabel is om de winkel in Makkum

Door Judith van Lavieren

open te houden. Het is crisis en er zijn tegenwoordig in Makkum meerdere zaken waar men
bloemen kan kopen, dat speelt allemaal mee.”
“De telefonische bereikbaarheid is onveranderd
gebleven, u wordt automatisch doorgeschakeld
naar de vestiging in Bolsward. Fleurop-orders
kunt u ook nog steeds plaatsen. In Makkum
wordt ook nog steeds bezorgd, zonder extra
bezorgkosten.” De familie Dijkstra concentreert
zich nu eerst op de op handen zijnde uitbreiding
van de winkel in Bolsward. De extra ruimte gaat
gebruikt worden voor een grote binderij.

Millenniumloop
Net als vorig jaar doet Loopgroep Makkum weer
mee met de Millenniumloop. Deze loop wordt
gehouden op zaterdag 7 september, het is de
bedoeling dat we met een aantal lopers vanuit
Makkum naar IJlst rijden in de legertruck van
Yme Hempenius. Daar start de loop van in totaal
104 kilometer. De eerste loper start om 7 uur en
loopt van IJlst naar Hommerts, dit is een stuk
van 6,75 kilometer, de loper wordt vergezeld door
een fietser. De truck rijdt dan naar het volgende
punt en zet een nieuwe loper uit de truck. Zo
maken we een rondje langs diverse dorpen. We
komen o.a. door Ysbrechtum, Goënga, Scharnegoutum, Reahûs, Burgwerd, Witmarsum, Exmorra,
en hopen rond 13.30 uur door Makkum te komen.
De eerste groep kan rond kwart voor twaalf ons
dorp passeren. Ook dit jaar zal Nostalgia ons en

de andere loopgroepen toe zingen! In ieder dorp
is iets muzikaals, wat altijd erg gezellig aan doet.
Daarna gaan we door naar Gaast, Parrega,
Blauwhuis, Oudega, Heeg, en eindigen weer met
z’n allen in IJst op het feestterrein. Er doen in
totaal zo n 48 groepen mee.Dit alles doen we
voor het goede doel: The Hunger Project [Zie op
Millenniumloop .nl].
Op de legertruck van Yme is plaats voor sponsoring, we hebben al enkele sponsoren gevonden
maar er is nog plaats voor meer. Bent u geïnteresseerd bel dan even met de teamcaptain:
Tineke Algera 0515-231752 We hopen er weer
een gezellige dag van te maken en graag tot ziens
op 7 september in het centrum van ons dorp.

