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Makkum - Op 19 september 1958 verhuisden
Gerrie en Riemer Alkema naar de Klipperstraat
38. Ze waren er vanuit gegaan dat ze na hun
trouwen bij de ouders van Gerrie in zouden
trekken, maar uitgerekend op hun trouwdag
ontvingen ze een briefje met de boodschap dat
deze woning aan hen toegewezen was. Het
echtpaar Feenstra woonde op dat moment al
enkele maanden op Klipperstraat nummer 40,
met hun drie kinderen. Jeltje Feenstra had
eerder in een bovenwoning in Harlingen
gewoond en vond het heerlijk in de Klipperstraat. Gerrie Alkema moest wel even wennen.
Ze had nooit gedacht dat ze hier lang zou
blijven “It like my op fleanen”. Ze kwam uit
de levendige Bleekstraat in het centrum en zat
nu helemaal “aan het eind van Makkum”.
”De Melkvaart liep in 1958 nog door en uit
het achterraam kon ik de bus uit Bolsward aan
zien komen, er was hier achter alleen maar
weiland”, vertelt mevrouw Alkema. Het is
anders gelopen. Op donderdag 19 september
woont ze hier 55 jaar en al die jaren is
mevrouw Feenstra al haar buurvrouw.
In de eerste jaren woonden ze als gezinnen
naast elkaar. Het echtpaar Alkema kreeg
kinderen en ook het gezin Feenstra breidde
nog uit. Er kwamen na 1958 nog drie kinderen
bij. De man van mevrouw Feenstra overleed
twintig jaar geleden. ”Onvoorstelbaar dat het
al zo lang geleden is”, zegt mevrouw Feenstra.
Zes jaar geleden is de echtgenoot van mevrouw

Alkema gestorven. Vanaf toen is eigenlijk hun
dagelijkse ritueel ontstaan om vijf uur ’s middags bij elkaar op bezoek te gaan. De ene dag
op nummer 40, de andere dag op nr 38. “As it
kin sitte wij bûten”. Bij heel warm weer bij
mevrouw Feenstra, maar meestal bij mevrouw
Alkema want daar is het uitzicht op de Klipperstraat beter. Doorgaans zitten ze van 5 tot 7 bij
elkaar. ”Mar it rint ek wol es út”, stellen ze
lachend vast. “We hewwe beide dokter frege
hjer. Mar us húsartsen fûnen it beide gjin
probleem. Twee wijntjes per dag is toegestaan. En yn it wykein wurdt it dan wol is in
halfje meer.”
Naast hun dagelijkse ritueel gaan ze ook nog
wel eens samen naar Avondrust voor een spelletje bingo, maar verder hebben ze allebei hun
eigen leven en bezigheden. ”Maar als je alleen
bent is vijf uur 's middags vaak een vervelend
uurtje van de dag. Wij hawwe in soad plesier.
We passe op elkoar en hawwe steun oan
elkoar”, aldus mevrouw Alkema. “Riemer zei
vroeger altijd: Als we 40 jaar buren zijn gaan
we met z’n vieren uit eten. Buurman Feenstra
overleed helaas voor die tijd. Maar we besloten
toch met Jel uit eten te gaan”, zegt Gerrie
Alkema. ”We zouden het eerst om de 5 jaar
doen, maar uiteindelijk gingen we elk jaar
rond 19 september uit eten om te vieren dat
we buren zijn”. Ook dit jaar hebben de dames
hun etentje al gepland. Op zaterdag 28 september
gaan ze naar De Prins.

MAKKUM
De Zalm 25
HT O.V.

VERKOC

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs
€ 138.000,- k.k.

tel. 0515-233664
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Info

Agenda

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)

Woensdag 25 september:

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Makkum – Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Zaterdag 28 september:

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 Joubert – 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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. 0515-461811 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

Makkum – Aankomst Rode Kruisschip de Henry
Dunant om ongeveer 13.30 uur

Donderdag 26 september:
Makkum – Oud papier container Klipperstraat
bij OBS It Iepen Stee

Makkum – 11e Sloepenrace Slag om Makkum
start om 13.00 uur finish om ong.14.30 uur
roeiersfeest om 15.00 uur in feesttent
op de haven in Makkum

Woensdag 2 oktober:
Makkum – Fancy Fair in CBS De Ark
van 16.00 – tot 19.00 uur

Familieberichten
Wij zien uit naar de Heer, Hij is onze helper.
Ps.33:20

VerdrieƟg zijn wij door het overlijden van onze
vader, opa, broer en zwager

Lambertus Poepjes
 21 september 2013
Bolsward

* 21 juli 1937
Makkum

Georgia USA: Jelle en Shana
Kayleigh, Lorenzo, Cheyenne, Robin

Las Palmas: Meinte
Makkum: Age in herinnering
Fenny
Jan
Allingawier: Lyckele en Ria

Wist u dat...
CBS de Ark een Fancyfair houdt met als thema
Sport & Spel op woensdag 2 oktober. U bent van
harte welkom van 16.00 tot 19.00 uur. Er is verkoop van eten, zelfgemaakte artikelen, 2de hands
kleding en boeken. Tevens zijn er spelletjes te
doen voor jong & oud.
Er donderdag 26 september weer de oud papier
container bij de OBS It Iepen Stee aan de Klipperstraat staat. Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Op 14 september jl. is overleden

Mevr. G Postma – Breemer
Sinds 2003 lid van onze vereniging.
We wensen haar kinderen en verdere familie
veel sterkte toe.
Bestuur en Leden van
de vrouwenvereniging in Makkum

Wilhelmina Eijsberg
Willy
27-09-2008

-

27-09-2013

Voorbij gaan de jaren
Maar zonder jou
voelt 't zo lang
Intense momenten
deel ik met jou
in gedachten;
De jongens,
bakjes thee,
alledaagse en
moeilijke dingen,
fijne ervaringen.
Ik hou van jou,
maar ik mis je zo.....
Liefs, je dochter

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 26 september om 14.00 uur in de
“Van Doniakerk”, Kerkeburen 37 te Makkum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren een half uur voor
aanvang van de dienst.
CorrespondenƟeadres: Doniastraat 1
8754 EJ Makkum
Onze dank gaat uit naar het personeel van
verpleeghuis ”Bloemkamp” voor de goede
verzorging.

Plotseling is overleden

Bertus Poepjes
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Tjeerd Adema
Hieke Adema – van Gosliga
Ontroerd door de moed waarmee hij tot het
laatst heeft gevochten moeten wij afscheid
nemen van onze buurtgenoot

Johannes Koornstra
Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies.
De buren van de Grote Zijlroede.
dhr. J. Venema
mevr. M. Roosma
fam. K. Groeneveld
fam. P. Horjus
fam. Cl. Slootweg
mevr. G. de Jong
fam. H. Zondervan
fam. J. Alkema
fam. D. de haan
fam. P. Visserman
dhr. J. Westerbeek
fam. W. Bootsma
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Familieberichten
Do bist net mear wêr‘st wiest,
mar oeral wêr’t wy binne.

ôfskied nimme is loslitte..
Mar nea ferjitte…

Here, Gij doorgrondt en kent mij;

Grutsk binne wy op dy leave man, heit
en pake.

Leave Simone, we winskje dei
en dien famylje een soat krêft ta.

Na een niet te winnen strijd is van ons
heengegaan, ús leave heit en pake

Johannes Koornstra

Dikke kroep fan us
Karin en Peter
Rixt en Bernard
Siep en de bern
Vollie en Oane

*6 januari 1940
Makkum

20 september 2013
Makkum

Loekie Koornstra-Keur
Simone en Timen
Jacob, Amber
Adriaan
Jeﬀrey
Grote Zijlroede 8, 8754 GG Makkum
We nemen afscheid van Johannes op
woensdag 25 september om 15.30 uur
in de Doopsgezindekerk, Bleekstraat 11
te Makkum, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden.
Vanaf 14.45 uur is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemde kerk.

Dapper en sterk...
Zoveel mooie verhalen...
Nu nog fijne herinneringen.
Verdrietig zijn wij nu onze lieve vrienden hun
dierbare heit en pake moeten missen.

Johannes Koornstra
Wij wensen Simone, Timen, Jacob, Amber,
Loekie, Adriaan en Jeffrey veel kracht en
liefde toe.
Van Robin, Linda, Joy, Isa en Caz
Na geruime tijd voor het laatste anker te hebben
gelegen, is helaas overleden onze vriend

Johannes Koornstra
Wij wensen Loekie en de kinderen alle kracht
toe om zonder Johannes verder te gaan.
Makkum: Jan en Akkie Lukkes

Elke dag is een mooie dag om
een nieuwe reis te beginnen.
Vertrokken met de vogels,
wolken en de winden,
onze schoonzoon, zwager en oom,

Johannes Koornstra
Geugjen Keur †
Douwtzen Keur-van Solkema
Mattie en Berend
Romke en Aukje †
Henk en Ceciel
Antje en Jaques
neven en nichten
20 september 2013
Onze fijne zwager en oom is niet meer,
maar in ons hart zal hij er altijd zijn.

Johannes Koornstra
Antje & Jacques
Monique & Pieter
Willem & Alize

Onze markante buurman

Johannes Koornstra
is overleden. We zullen zijn verhalen missen.
De buren van de Krommesloot:
Louis en Gretha
Klaas en Siepie
Fimme en Hinke
Dirk Jacob en Margo
Auke en Tineke
Albert en Annie
Makkum, 20 september 2013
Het schip is achter de horizon verdwenen.
Het is niet weg, alleen, je ziet het niet meer.
Na 25 jaar onder één dak te hebben gewoond,
is Johannes heen gegaan.
We zullen hem missen.
Sterkte voor Loekie, kinderen en kleinkinderen.
De buren
Klaas, Trientsje en Bente Groeneveld
Makkum, 20 september 2013

Ps. 139:1

Douwe Miedema

* Piaam
16 augustus 1938

 Sneek
23 september 2013

Sinds 24 april 2007
weduwnaar van Margje Keulen.
Piaam: Willem en Sjoukje
Margje
Gerrit
De rouwdienst zal worden gehouden op
zaterdag 28 september om 11.00 uur
in kerkelijk centrum “Het Anker”,
Buren 17 te Makkum. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden in Piaam.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid
tot condoleren in “het Anker”.
CorrespondenƟeadres: Kooireed 6
8756 JN Piaam
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Slachtehiem voor even ‘huis der gemeente’

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
eigen foto

LOLLUM – Zaterdag 14 september was een
onvergetelijke dag voor bruidspaar Bas en Mieke
van Haeften. Niet minder speciaal was deze dag
voor Klaas en Lenie Bakker van Recreatieboerderij Slachtehiem. Voor het eerst sloot een
ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk
op deze unieke plek. En dat ging er wel heel
bijzonder aan toe. “Een superleuke happening”,
vertelt Lenie Bakker. “Mieke en Bas komen hier
elk jaar logeren in de groepsaccommodatie samen
met opa en oma. Ze hebben ons bedrijf echt zien
groeien.” Het was dan ook meer dan logisch dat
het stel juist deze locatie uitkoos om een feestje
te geven. Vanaf vrijdag stroomden familie en
vrienden binnen bij Slachtehiem. Er stond niets
klaar voor de ceremonie, want dat er getrouwd
zou worden, was op dat moment bij weinig
mensen bekend.
De trouwaankondiging door de ambtenaar van
de burgerlijke stand sloeg dan ook in als een bom.
De gasten reageerden uitzinnig en sommigen
waren in tranen. Meteen stak iedereen de handen

uit de mouwen. “Binnen een kwartier richtten de
gasten samen een trouwlocatie in onder de carport,
met alles erop en eraan. Als laatste plaatsen ze de
kaatsbankjes. Dat was zo bijzonder”, vertelt de
enthousiaste gastvrouw van Slachtehiem. Alles
was goed voorbereid. De vader van de bruid hield
een prachtige speech, de kinderen hadden het
allemaal naar hun zin en de champagnetoast na de
huwelijksvoltrekking kon –ondanks het slechte
weer- toch buiten aangeboden worden. De barbecue
voor 150 gasten was ook een groot succes. “Iedereen
was vol lof over deze speciale bruiloft.”
Voor Slachtehiem ook een geweldige opsteker.
De mogelijkheid om als ‘huis der gemeente’ te
dienen, biedt mooie kansen. “Wij kunnen hier
alles regelen voor een onvergetelijke bruiloft.”
Dat wordt nog eens extra onderstreept, wanneer
Lenie vertelt dat ze het bruidspaar zo meteen van
de boot van Terschelling gaat halen. “Wij hadden
nog wel wat ideeën voor een leuk reisje naar de
Wadden. En ook dat regelen we graag voor onze
klanten!”

Defecte lantaarnpalen
Makkum - De zomer loopt ten einde. De zomerkleren kunnen worden opgeborgen, de slippers
worden vervangen door warme sokken. Afscheid
nemen van het ’s avonds buiten zitten en weer op
stap naar alle clubs en verenigingen die weer
van start gaan ’s Avonds wordt het al weer eerder
donker . Dan valt er ook iets anders op, namelijk
dat er verscheidene lantaarnpalen defect zijn.
Hierbij een oproep aan de lezers en lezeressen
van de Makkumer Belboei. Hapert er in uw
straat ook verlichting bij het vallen van de
avond? U kunt er iets aan doen.
U kunt dit zelf heel eenvoudig doorgeven:
1. Ga naar de site van Plaatselijk Belang:
www.pbmakkum.nl
2. Klik op “Klachten en meldingen”
3. Kies vervolgens”Melding Storing Openbare
Straatverlichting” en vul de gegevens in.

Melden kan ook rechtstreeks op de site van de
gemeente:
1. Ga naar: www.gemeentesudwestfryslan.nl
2. Klik op de blauwe balk “Leven en Wonen”
3. Klik op “ leefomgeving” en ga daarna naar
“Melding Openbare Ruimte”
Behalve defecte straatverlichting kunt u op deze
site nog tal van andere zaken doorgeven. Bijvoorbeeld dat u defecte speeltoestellen op een
speelplaats of gaten in de weg heeft geconstateerd. U kunt datum en locatie invullen en aangeven of u wel of niet op de hoogte wilt worden
gehouden. U kunt de gemeente ook telefonisch
bereiken op telefoonnummer 0515-489000. Voor
spoedgevallen vraagt men u om altijd telefonisch
te reageren. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Afhankelijk van de grootte van
het gemelde probleem verhelpt de onderhoudsdienst de storing binnen 10 werkdagen.

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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Beleef jouw ultieme moment en geniet bij de Leliehof!

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Vanaf 1 oktober 2013 kunt u langer genieten door
onze verruimde openingstijden. Maandag t/m
Zondag van 11:00 uur tot 20:00 uur! In de Leliehof
kunt u het hele jaar door in een gemoedelijke en
gezellige sfeer ultieme ontspanning ervaren.
Kom in een gastvrije omgeving proeven van de
leuke neveneffecten van een saunabezoek: een
stralende huid, vernieuwde energie en een gevoel
van zalige rust in lichaam en geest.
Het saunagedeelte van de Leliehof bestaat onder
andere uit droge sauna's, Turks stoombad, infrarood sauna, whirlpool, voetenbad en zwembad.
Even rusten tussen de sauna- en zwembeurten door
kan in de aangename relaxruimte met ligbedden
of op de zonneweide in de op het zuidwesten
liggende rotstuin met verschillende terrassen,
vijverpartijen en watervalletjes. Daar tref je ook
een Finse blokhutsauna, Jacuzzi, warme hottube,
een wijnvat sauna en heerlijk afkoelen in een
koude nevel ton Dit alles tussen een prachtige
bloemenzee. Heerlijk warm in de wintermaanden,
aangenaam verkoelend in de zomer.
Je dag ontspanning wordt helemaal compleet met
een gezonde lunch of heerlijke biologische en
verantwoorde gerechten van onze vernieuwde
restaurant kaart. In ons restaurant vind je ook de
gezellige en gemoedelijke sfeer die zo kenmerkend
is voor de Leliehof. Een heerlijke verwendag zonder
alle saunafaciliteiten is natuurlijk ook mogelijk.
In onze schoonheidssalon geven de gediplomeerde
schoonheidsspecialisten o.a. heerlijke gezichtsbehandelingen, lichaamsmassages, lichaamspakkingen, hotstone massages, paraffine hand- of
voetpakkingen, manicure, pedicure, voetreflex

behandelingen! Ook deze behandelingen kunt u
combineren met heerlijk genieten en bij kletsen
in onze relax ruimtes en afsluiten met een gezonde
lunch of diner. Wij geven veel duo behandelingen
waarbij u de gehele dag samen geniet.
Zin in een dagje sauna en Wellness, maar enige
moeite met een textielloze omgeving? Bezoek
dan een badkledingdag op dinsdag en ontdek hoe
heerlijk alle faciliteiten zijn. En misschien besluit
u hierna om op een andere dag zonder badkleding
te komen, omdat een bezoek aan ons Wellness resort
minder "spannend" blijkt dan u dacht. Iedere dinsdag
hebben wij badkledingdag! Op www.leliehof.nl
staan onze geheelverzorgde dagarrangementen al
vanaf € 25.00 p/p.
Nieuw bij de Leliehof is onze klantenkaart waarmee u een jaar lang 50% korting ontvangt op een
sauna entree, punten spaart voor heerlijke kortingen op behandelingen en op u verjaardag
krijgt u de sauna-entree cadeau! Voor groepen
hebben wij de mogelijkheid voor een make-up
workshop, familiefeestjes of bedrijfsuitjes, waarbij
de mogelijkheid bestaat om ons gehele bedrijf af
te huren om zo een gezellig, gezonde en relaxte
dag/avond te hebben.
Voor meer informatie over deze mogelijkheden
kunt u contact opnemen met een van onze
medewerkers om u wensen te bespreken. Graag
ontvangen wij u binnenkort als gast voor een
ontspannen en gezond dag!
Team de Leliehof

NUT-lezing donderdag 3 oktober 2013
“Geluk is een werkwoord”
“Er was een aardbeving geweest alle huizen
ingestort, veel slachtoffers en talloze vermisten.
Na enkele dagen als alle hoop op overlevenden
is opgegeven wordt er nog een man levend onder
het puin vandaan gehaald. Groot feest. Die man
heeft geluk gehad verzuchten de hulpverleners.
Geluk is wat je toevalt. De man is slachtoffer
van een aardbeving. De man is zijn bezittingen
voor een groot deel kwijt en heeft dagenlang
zonder eten en drinken in een schijnbaar uitzichtloze situatie gezeten. Maar wij zeggen en
hij beaamt het Hij heeft geluk gehad. En wij dan
u en ik? Wij zaten die avond na een warme maaltijd voor de tv aan de koffie en ik durf te wedden
dat niemand van ons verzuchtte wat heb ik een
geluk gehad. Geluk is een raar fenomeen. De

* 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.

klassieke filosofie heeft al 2000 jaar geleden een
aantal technieken ontwikkeld die erop gericht
waren om de juiste levenshouding te ontwikkelen
om gelukkig te worden. Opvallend is dat moderne
onderzoeken aantonen dat hun zogenaamde
‘zelftechnieken’ nog steeds werken. Wat deden
deze klassieke filosofen om gelukkig te worden
en wat hebben wij in onze tijd aan hun strategieën en oefeningen?
De lezing wordt gegeven door Petra Bolhuis.
Zie ook: www.maieutiek.nl
Locatie: Tuinkamer MFC Maggenheim,
Aanvang: 20.00 uur,
Kosten: Nut-leden € 5,-, niet-leden € 7,50,
Opgave via www.nutmakkum.nl
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Klimmuur bij It Iepen Stee
kwam vanuit de gemeente en dan met name onze
buurtsportcoach, Aggie Walsma. Zij ondersteunt
scholen in Sûdwest Fryslan bij thema’s die te
maken hebben met bewegen en sport. Zo heeft
zij It Iepen Stee onlangs nog geholpen bij het
organiseren van een sportdag met als thema
atletiek. Dit was een fantastisch dag, vooral ook
omdat Aggie veel (kosteloos) materiaal beschikbaar heeft gesteld waar we normaal gesproken
als school niet over beschikken.
Vrijdag 20 september was er dus een klimmuur
op de parkeerplaats bij It Iepen Stee, onder
leiding van Jaap en Jennifer van Mountain
Networks. De groepen mochten ieder één uur
lang klimmen. Ze werden, in verband met de
veiligheid, in een tuigje gehesen en konden zelf
naar boven en beneden komen. Om het moeilijker
te maken, kon er ook een kleurenroute worden
gekozen. Er werd door alle leerlingen fanatiek
geklommen!
eigen foto

De drie Makkumer basisscholen hebben afgelopen
vrijdag op een heuse klimmuur geklommen.
Bovenbouwleerlingen van De Ark, It Iepen Stee
en de Sint Martinus konden hier tegen een kleine
vergoeding gebruik van maken. Het initiatief

Op zondag 29 september om 12.00 is er een
kampioenschap in sportstad Heerenveen, waar 8
leerlingen van It Iepen Stee aan mee zullen doen.
Publiek is natuurlijk altijd welkom. Al met al een
groot spektakel en een leuk initiatief.

Start Kinderboekenweek
Al spelende leer je, of het nu gaat om zaklopen,
gamen, een spelletje straatvoetbal of dammen:
sport & spel zijn niet alleen belangrijk, maar je
kunt er ook nog eens veel plezier aan beleven.
En wat is er nu (bijna) nog leuker dan sporten en
spelen? Erover lezen! De Kinderboekenweek
staat dan ook volledig in het teken van boeken
over bewegen, over winnen en verliezen en over
talent en training. De Bibliotheken Súdwest
Fryslân hopen dat alle basisschoolkinderen en
hun ouders klaar zijn voor de start van de kinderboekenweek 2013. Zij worden uitgenodigd deze
mee te vieren op het meest sportieve leesfeest in
hun eigen bibliotheek. Daar beleef je mooie
sportieve verhalen en kun je lekker mee spelen,
bewegen en sporten. Je leert natuurlijk van
elkaar en haalt het beste uit jezelf!
• De officiële start van de Kinderboekenweek
vindt op 2 oktober om 15.00 uur plaats met een
warming up bij de Bibliotheekspelen in bibliotheek Makkum.
Op 3 oktober van 15.00-17.00 uur vinden de
Bibliotheekspelen plaats in Witmarsum en op 4
oktober in Bolsward en Workum.
• De Biebsportquiz: In alle bibliotheken kunnen
kinderen vanaf 7 jaar de hele kinderboekenweek
tijdens openingsuren een deelnameformulier
vragen en meedoen. Dus houd je van sportieve
boeken en los je graag vragen op, kom dan zeker
langs. Wie de juiste antwoorden inlevert, krijgt
een leuk sportief prijsje en maakt kans op twee
toegangskaarten voor het zwembad De Stienen
Flier in Joure.

• In de bibliotheek van Makkum kunnen kinderen van 4-8 jaar op zaterdag 5 oktober om 14.00
uur de theatervoorstelling Zet hem op Fien bijwonen. Dit is een meespeelvoorstelling door
Baukje Fennema, geïnspireerd op het boek “Hup
Fien! Fien is klaar voor de start” van Harmen
van Straaten. Samen met een aantal kinderen uit
het publiek komt Fien komt tot leven in een
voorstelling vol met humor en plezier…….
Graag reserveren.
• Bibliotheek en Theater Sneek hebben op
woensdag 9 oktober kinderboekenschrijver
Jacques Vriens uitgenodigd met de familievoorstelling Hoe verzint hij het toch allemaal?
Jacques Vriens speelt toneel, vertelt, zingt en
danst in een grappige, spannende en ontroerende
voorstelling over zijn jeugd, zijn tijd als meester
en over hoe hij toch al die verhalen als schrijver
verzint… Voor iedereen vanaf 7 jaar. Kijk voor
een voorproefje: http://youtu.be/-d4MkZnxLlI
De voorstelling in Theater Sneek begint om
15.30u maar vanaf 14.45u kun je al terecht voor
een sportieve start en leuke spelletjes georganiseerd door de Buurtsportcoaches, de bibliotheek,
kinderboekwinkel Bolleboos en het Fries
Scheepvaart Museum. Na afloop kun je boeken
kopen en laten signeren! De kosten bedragen
€10,00 voor 7-13 jarigen en € 12,50 voor 13+.
Kaartverkoop en reserveren kan bij theater
Sneek.
Op www.bswf.nl staat een overzicht van alle
activiteiten rondom de Kinderboekenweek.
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Marijke Geertsma regisseart Krite Makkum

Troch Sjirk Wijbenga

VANAF 1 OKTOBER OPENT
AAN DE BUREN 1 TE MAKKUM

E lma
ma
eigen foto

Zing mee met Sjongsum!
Projekt ¨Stemmig Landschap¨
repetities wo- avond
van 20.00 – tot 22.00 uur
in Jopie Huisman Museum
te Workum
www.margokonings.nl

Foar it kommende winterskoft is de rezjy fan de
Makkumer Krite yn hannen fan Marijke Geertsma.
Marijke is gjin ûnbekinde yn de Fryske toanielwrâld. Se is troud mei Jan Arendz en hja wenje
yn Wytgaart. Beide spylje sûnt 1974 by Tryater.
Fanwege besunigings kaam hjir foarich jier in
ein oan. Jan Arendz en Marijke Geertsma kamen
yn april dit jier ûnder de namme J&Mteaterwurk
mei harren earste produksje: Oarlochstriennen.
Marijke wie eartiids beukerliedster. Se folge hjirfoar de oplieding yn Drachten. Der kaam se yn ‘e
kunde mei it toanielselskip de Noorder Compagnie.
Se kaam yn Snits foar de klasse en folge njonken
har wurk in toanielkursus by Tryater. “It Wurd”
fan Kaj Munk wie har earste toanielstik by
Tryater. Yn 1988 waard Tryater profesjoneel.
Marijke regisseart de Krite Makkum mei it stik
“In gekkehûs yn ’t sikenhûs”. De repetysjes binne
al wer in oantal wiken oan ‘e gong. “In gekkehûs

yn ’t sikenhûs” is in hilaryske komeedzje yn trije
bedriuwen, skreaun troch Wilma Renes-Leertouwer
en ferfryske troch Gurbe Dijkstra. De titel fan it
stik seit it al. Yn it Geertruiden-sikenhûs is it in
grutte gaos. Fanwege in ferbouwing yn it sikenhûs is der te min plak foar de pasjinten. Dêrom
wurdt seal 13 yn gebrûk nommen. In âld hok
sûnder fasiliteiten. As de pasjinten op seal
komme giet it der mâl omwei. De iene is sa dôf
as in kwartel, de oare hat in bulte fiven en seizen
en wer in oaren is sa sinnich as in baarch.
Eltsenien wol graach by it rút lizze en dat soarget
foar in protte ferwarring. De susters sitte mei de
hannen yn ’t hier en binne der betiden glêd mei
oan. Dokter Bouwer komt regelmjittich op seal
13, mar as de pasjinten dêr safolle better fan
wurden….
De spyldata’s binne: 24 en 25 jannewaris en 1 en
2 febrewaris (2014)

Vrijwilligers gezocht Wooncentrum Avondrust
In Wooncentrum Avondrust zijn zo’n 70 vrijwilligers actief, zij assisteren bij vele verschillende
activiteiten. Voor de volgende doeleinden zijn
wij nog op zoek naar vrijwilligers: Een vrijwilliger
die één of evt. meerdere dagen per week ondersteuning zou kunnen bieden op het dagcentrum.
Cliënten die wat meer structuur nodig hebben in
de dagelijkse dingen, hebben de mogelijkheid om
hier naartoe te gaan. Er wordt met de cliënten
thee en koffie gedronken, er wordt een activiteit
aangeboden en er wordt gezamenlijk gegeten.
Alles afgestemd op de zorgvraag van de cliënt.

De tijden hiervoor zijn van 11.00 – 13.30 uur.
Ook voor het restaurant van Avondrust zijn wij
op zoek naar vrijwilligers. 7 dagen per week kan
men er terecht voor het ontbijt, de warme maaltijd
en de broodmaaltijd in de avond. De tijden hiervoor zijn van 11.00-14.00 uur. Dagen in overleg.
Heeft u affiniteit met ouderen? Of wilt u eerst
eens meer informatie? U bent van harte welkom!
U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen
met Mw. A. Hilhorst. Tel.nr.: 0515 – 231655. Zij
staat u graag te woord.

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 25 september 2013

Belboei Ledenpartij

eigen foto

De laatste ledenpartij werd ook onder goede
omstandigheden verkaatst. Bij de welpen 4 partuur en dus poule kaatsen. Wesley & Chantal
verloren al hun partijen maar hebben iedere
partij het de tegenstander niet gemakkelijk
gemaakt. Jacob & Ilona wonnen een partii. De
finale ging tussen Feike & Lieke tegen Tjerk en
Alberdine een spannende strijd die in voordeel
van Feike cs werd beslist.
Uitslag
1ste prijs Feike Dijkstra & Lieke van Loon
2de prijs Tjerk Walinga & Alberdine Groen
Bij de pupileen ook poule kaatsen met 4 partuur.
Jildert & Robin verloren hun partijen alle 3.
Ingmar & Wybren wonnen een partij. De finale
tussen Anouk & Melvin tegen Niels & Indy
werd met 5-2 in het voordeel van Anouk &
Melvin verkaatst.
Uitslag
1ste prijs Anouk Smink & Melvin Cuperus
2de prijs Niels Roorda & Indy Tuinier
Bij de schooljeugd 2 poules van 3 partuur. In
poule A verloren Lars & Anna hun beide partijen. Alwin en Jelien verloren tegen Lars O &
Lobke. Dit betekent dus laatstgenoemden in de
finale.In poule B verloren Abe & Danny hun
beide partijen. Niels & Amber verloren van Ype
& Boukje en ook deze laatsgenoemden in finale.
Lars cs kwamen snel op voorsprong mar Ype cs
kwamen nog terug tot 5-4 maar met 5-4 6/6
waren de kransen voor Lars& Lobke
Uitslag
1ste prijs Lars Onrust & Lobke Vlasbleom
2de prijs Ype v.d Logt & Boukje Bosma
Voor de beginners deze laatste partij de KingmaWalinga Ouder/Kind partij. Met een deelname
van 5 partuur betekende dit dua 4 keer kaatsen.
Bij de partij gaat het om het kind en deze sloegen
dus voor “best” en voor “minst” op. Romy &
Harm-Jan wonnen 1 partij net ala Yrsa & Bram.
Femke & Lokje wonnen 2 van de 5 partijen. De
finele ging tussen Clive & Jacob tegen Wendy &
Simon een spannende partij met uitstekend tussenspel van Clive en Wendy werd de partij
gewonnen door Wendy & Simon
Uitslag
1ste prijs Wendy en Simon Adema
2de prijs Clive & Jacob v.d Weerdt

Met ingang van 3 oktober:
Iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur
Een inloopworkshop van: breien, haken,
mozaïeken en/of een wenskaart maken.
Let op, vol = vol!
Kijk voor meer informatie op: www.g-h-h.nl
Gerrie’s Hobby Húske
Markt 25
8754 CM Makkum Tel. 0515-442929
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De Boer accountant en belastingadviseurs

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

Makkum - Sinds 1996 is er al een accountantskantoor gevestigd in het pand aan de Kerkstraat 16.
Het begon allemaal als een zelfstandige nevenvestiging van Burghgraef uit Bolsward. Burghgraef
had veel klanten uit Makkum die dan makkelijk
even binnen konden lopen. Douwe de Boer
werkte in 1996 één dag in de week op het
Makkumer kantoor. De andere dagen werkte hij
in de vestigingen in Bolsward en Franeker.
De sfeer op het kleine kantoor in Makkum sprak
Douwe De Boer aan en uiteindelijk kwam hij
hier als vestigingsleider. Burghgraef werd overgenomen door BENT. Tijdens deze jaren ontstond
steeds meer de trend om kantoren groter te maken
en te centraliseren, maar het kantoor in Makkum
bleef gehandhaafd. Drie jaar geleden kreeg Douwe
de Boer de kans om voor zichzelf te beginnen en
het kantoor over te nemen. Het personeel kende
hij al jaren. ‘Zonder hen had ik het niet gedaan,
ik mag wel zeggen dat we een redelijk sfeervol
team hebben’. Bovendien paste het bij zijn idee
dat het belangrijk is om de leefbaarheid in de
dorpen te behouden en daaraan een bijdrage te
leveren. Aanwezig zijn in, en verbonden met het
dorp, niet alleen door het contact met de
Makkumer klanten maar ook door bijvoorbeeld
te adverteren in de Makkumer Belboei.

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten
en tuinplanten
| Glaswerk enn potterie
voor binnenn en buiten
id tot leveren
| Mogelijkheid
van bloemenn op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.
Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Door Judith van Lavieren

De Boer accountant en belastingadviseurs biedt
ondersteuning aan ondernemers, agrariërs, zelfstandigen en particulieren. De diensten die aangeboden worden zijn onder andere het verzorgen
van belastingzaken, het samenstellen van jaarrekeningen, maar ook startersbegeleiding of
advisering bij overnames. Men richt zich op
diverse branches in het midden-en kleinbedrijf
en heeft de agrarische sector als specialiteit Men
is lid van de beroepsgroep SRA, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountant
Administratieconsulenten en houdt de kwaliteit
van de dienstverlening onder andere op peil door
jaarlijkse nascholingen.” Maar bovenal willen
we kwaliteit leveren door een persoonlijke benadering van de klanten.” Het team van De Boer
accountant en belastingadviseurs bestaat naast
Douwe de Boer, die in Waaksens woonachtig is,
uit Yvonne Toonstra uit IJlst, Enno Hofstra uit
Witmarsum en Marlisa Groen uit Makkum.
Het interview wordt afgesloten met een fotosessie
in het kantoor. Terwijl De Boer zich met zijn team
laat fotograferen door Jan Werkhoven, merkt een
van hen lachend op: En nu maar door voor
Makkumer Ondernemer van het Jaar? Wie weet…

Doe mee aan nieuw Koorprojekt Sjongsum: “Stemmig Landschap”
De Workumse fluitist en componist Henk Tromp
heeft onlangs drie gedichten van Marsman op
muziek gezet, voor 4-stemmig koor en piano.
Deze stukken zijn gloednieuw en nog nooit uitgevoerd. Aan het koor Sjongsum uit Workum de
eer om deze stukken als eerste te gaan instuderen
en uit te voeren. Iedereen met een klein beetje
zangervaring kan eraan meedoen. Doordat je de
muziek op CD of mp3 meekrijgt, kan er thuis
geoefend worden, waardoor de repetities lekker
vlot verlopen. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00-22.00 uur in het Jopie Huisman

museum. Het project begint op woensdag 18
september en eindigt met een koffieconcert op
zondag 22 december. Het koor, bestaande uit 21
mensen, staat o.l.v. Margo Konings en wordt op
piano begeleid door Maarten Smit. Behalve de 3
stukken van Henk Tromp, zullen we ook nog
andere liederen instuderen uit het klassieke en
uit het lichte repertoire, zoals bv de West-SideStory. De kosten van het project zijn € 40.Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
marijkelodeweges@xs4all.nl of Margo Konings
tel 0515-859055 of margo@margokonings.nl
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Belboei Leden Partij

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

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

eigen foto

Zondag 15 sept. jl. vond de laatste ledenpartij
plaats van de KV Makkum. Bij de Heren stonden negen parturen op de lijst en er was een
verliezersronde bij. Partuur 9 was incompleet,
dus er moest veel bijgeloot worden. Het partuur
van Jorn Adema, Harry v.d. Weerdt en Willem
Griek plaatste zich als eerste voor de halve
finale in de winnaarsronde en moest het daarin
opnemen tegen het partuur van Rienk Veltman,
Tjitte Folkertsma en Henk Hellinga. Er werd
goed gestreden door beide parturen en de winst
was voor Rienk, Tjitte en Henk in 5/4 – 6/4.
Vervolgens troffen zij in de finale het partuur
van Emiel Wijma, Sietse Lenters en Eelke
Reinsma (staand nummer in de halve finale). De
finale was razend spannend. Rienk, Tjitte en
Henk namen een voorsprong en leken al snel de
eerste plaats voor zich op te eisen. Emiel, Sietse
en Eelke kwamen echter gevaarlijk terug tot 5/5
en de strijd lag weer open. Toch was het laatste
eerst (6/2) voor Rienk, Tjitte en Henk, de laatste
kransenwinnaars van het Makkumer kaatsseizoen. In de finale van de verliezersronde stond
het partuur van Uilke Tuinier, Klaas Pier
Folkertsma en Leo Nauta tegenover het partuur
van Siepie Attema, Jeroen Adema en Milan v.d.
Velde. Leo was na twee keer bijloten weer terug
bij Uilke en samen met Klaas Pier wonnen zij
deze finale met 5/2 – 6/2. De prijzen werden
aangeboden door Café – Bar “De Belboei “ en
bestonden uit waardebonnen. De kransen werden aangeboden door SanCo Projects te
Makkum.
Uitslag Heren winnaarsronde:
1e Prijs: Rienk Veltman, Tjitte Folkertsma
en Henk Hellinga
2e Prijs: Emiel Wijma, Sietse Lenters
en Eelke Reinsma
3e Prijs: Jorn Adema, Harry v.d. Weerdt
en Willem Griek
Uitslag Heren verliezersronde:
1e Prijs: Uilke Tuinier, Klaas Pier Folkertsma
en Leo Nauta
2e Prijs: Siepie Attema, Jeroen Adema
en Milan v.d. Velde

Dames
De laatste ledenpartij van dit seizoen is aangekomen, jammer!!! Maar een mooie partij en het weer
lijkt uitstekend! In de winnaarsronde hebben Rina
Nota en Roelie Griek erg hun best gedaan maar
helaas niet genoeg om door te gaan naar de 3e
omloop. Roelie mag toch nog verder kaatsen ivm
met uitval van een andere kaatser. Hier en daar is
het wat aanpassen. Maar alles opgelost door de
bestuursleden kan er weer vrolijk verder gekaatst
worden! Geertina Nota en Gretha Huisman doen
het ook leuk en gaan stiekemweg door naar de
finale! Hier komen ze sterke tegenstanders tegen,
dit blijkt door de eindstand van 5-0 6/2 voor
Mirjam Adema en Ellen van Hijum. Gefeliciteerd!
In de verliezersronde word er ook aardig gelijk op
gekaatst maar door naar de finale zijn: Andrea van
der Velde en Roelie Griek tegen Sjoukje Hoekstra
en Grietje Amels. Het tweede tweede partuur is
toch te sterk en maakt het uit met 5-1 6/4. Ook jullie gefeliciteerd! Hopende dat iedereen een mooi
kaatsseizoen heeft gehad, wij: kaatsliefhebbers
zeggen iedereen gezond en wel tot volgend jaar!!!

Altijd verse vis!
V.a. € 12,50
Schol
Sliptong
Tarbot (op reservering)
En nog veel meer...

Kom proeven!

Lancia Ypsilon
Twin air Gold, 5drs, Paarsmett, airco
Cruisecontrol, Cpv+afst bediening
Wegenbelasting vrij
60 dkm bj 2011

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

 9540,-

Chevrolet Aveo 1.4-16V,5drs,airco,60dkm 2009 € 6940,-

Renault Scenic Rxe 1.6-16V,hoge zit

2001 € 1740,-

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

2010 € 9840,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm

2008 € 6940,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm

2008 € 9440,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm

2011 € 12840,-

Lancia Ypsilon Twinair Gold,airco,60dkm 2011 € 9540,-

Seat Leon 1.8-20V Sport,airco,lmv,apk

2003 € 3940,-

Opel Corsa 1.0 Selection,airco, 46dkm

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm

2011 € 6995,-

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise

2007 € 11440,-

2012 € 9440,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V,clima,trekh,apk 2002 € 3440,Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

2008 € 7790,-

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
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 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

nd
derla
in Ne
k
ie
n
U

Seat ibiza 1.4 16 v
Bouwjaar 10-2004, km: 147672, Kleur: zwart
alarm-systeem, radio CD speler, Leer-pakket (lederen bekleding,
lederen stuurwiel, lederen versnellingspook), mistlampen voor,
buitensp. elektr. + verw, automatische airco, Xenon lampen

Prijs € 4950,-

incl 6 maanden garantie

info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Voetbalprogramma
Zaterdag 28 september
Ouwe Syl 1 - Makkum 1
Knickerbockers The 5 - Makkum 2
Workum 3 - Makkum 3
Makkum A1 - Leovardia A1
SJO Oudega/HJSC A1 - Makkum A2
Makkum B1 - Leeuwarder Zwaluwen B1
Joure SC C2 - Makkum C1
Makkum C2 - Heeg C2
Franeker SC D1 - Makkum D1
Makkum D2 - LSC 1890 D7
Heerenveen E8 - Makkum E1
Makkum E2 - IJVC E2
Bolsward E6 - Makkum E3
LSC 1890 F3 - Makkum F1
Oeverzwaluwen F2 - Makkum F2
Makkum F3 - LSC 1890 F6
SDS VR1 - Makkum VR1
Makkum MB1 - Tzummarum MB1

14:30
12:00
14:30
15:00
10:00
12:30
10:40
9:00
10:30
9:00
9:00
11:15
9:00
9:45
9:00
10:25
14:15
12:15

Kantinedienst zaterdag 28 september
Jan Hiemstra\ Erika Jansen
Pietsie Adema\Greetje Twijnstra
Jaap Reitsma-Henk Bonthuis
Ellen v Hayum

8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - IJVC 1
Makkum 2 - SDS 2
Makkum 3 - Blauw Wit '34 3
S.C. Stiens A1 - Makkum A1
Annaparochie St. B1 - Makkum B1
Makkum C1 - SWZ C2
Bolsward C3 - Makkum C2
Makkum D1 - Workum D1
Arum D1 - Makkum D2
Makkum E1 - SJO EBC/Delfstrah. E2G
LSC 1890 E6 - Makkum E2
Makkum E3 - LSC 1890 E7
Makkum F2 - Workum F5
Balk F3 - Makkum F3
Makkum VR1 - Tzum VR1
Franeker SC MB2 - Makkum MB1

4-2
4-2
1-4
0-3
5-0
2-4
5-2
1-6
8-1
9-2
9-1
4-1
3-2
4-4
1-6
1-2

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

Zeer fraai houten Boeddhabeeld in lotushouding
met gevouwen handen, hoog 98 cm. In zwart en
goudkleur. Euro: 175,00. Tel. 0517-531520
Xbox 360 met 2 wireless controllers, 2 memorycards en 20 spellen Vraagprijs: € 175,- Tel.
0636467689
8 Sarasa's (voor de vijver). Ze zijn 8 tot 10 cm,
hoofdzakelijk oranje en een enkele met wat wit.
Ze zijn 2 jaar jong. Als u een mooi plekje heeft
mag u ze ophalen. Ze kosten 2,50 per Sarasa. En
we hebben zo'n 50 vuur-garnaaltjes. Van kleiner
naar groter. Als u daar ook een mooi plekje voor
heeft in het aquarium, mag u ze ophalen voor 20
cent per vuur-garnaaltje. tel. 0613467131

Twee Duitse kotters zijn al enkele weken afgemeerd in de haven van Makkum. De Cap Arkona van
Friedrichskoog en de Thor van Büssum. De vissers visten steeds op kabeljauw maar ze willen vanaf
nu graag op garnalen vissen. De Boer R.V.S. gaat voor de inrichting van hun schip daarvoor zorgen.
Koornstra voor de netten die daarbij nodig hebben.

Kleuterledikant van Hout i.g.s. l. 150 cm x br. 75
cm x h. 50 cm compleet met beddengoed en
matras € 40,- tel. 0515-573822

11e Sloepenrace Slag om Makkum

GEZOCHT

Hollister, Winchester of colt western romans
tel. 06-37562102

Volleybalprogramma
Vrijdag 27 september
19:00
19:00
20:00
20:15
20:15
20:15

DBS MC 1 - Makkum XC 1
DBS MB 1 - Makkum MB 1
CoVoS DS 2 - Makkum DS 1
Makkum XA 1 - CoVoS MA 2
A.N.O. DS 2 - Makkum DS 3
Makkum HS 1 - VoTeS HS 1

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren
Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Op zaterdag 28 september organiseert stichting
Riemen over en weer, voor alweer de 11e maal
de roeisloepenrace “Slag om Makkum.” Vanuit heel
Nederland zullen dames en heren sloeproeiers de
15 kilometer lange strijd op het IJsselmeer aan
gaan. In diverse klassementen zijn punten voor
het Nederlands kampioenschap te behalen. De
nu nog officieus Nederlands Kampioen in de
hoofdklasse De Twirre uit Makkum zult u bij
deze thuis wedstrijd zeker aantreffen.
De start van de race zal om 13.00 uur plaatsvinden
in de gemeentehaven ter hoogte van de voormalige visafslag. Onder het genot van een kopje
koffie of thee, kunt u vanuit de tent getuige zijn
van een mooi sloeproei-spektakel. De sloepen
vertrekken via het kanaal richting de sluizen van
Kornwerderzand, waarna zij keren en richting
Gaast koersen. Ter hoogte van Gaast wordt de

keer boei gerond en roeien de dames en heren
terug richting kanaal. Na het passeren van de
boei ma5, keren zij terug op het kanaal. Vanaf de
pier en het strand kan het publiek de sloepen
goed volgen. De eerste finish wordt rond 14.30
verwacht. Na de finish kan er onder het genot
van een drankje nagepraat en gedanst worden op
de muziek verzorgd door entertainer Marcel
Kramer. De prijsuitreiking zal omstreeks 18.00
uur plaatsvinden. Het (roeiers)feest eindigt rond
20.00 uur. Wilt u meer informatie kijk dan eens
op www.slagommakkum.nl .
In verband met het plaatsen van de feesttent,
willen we u vriendelijk verzoeken het parkeerterrein nabij de (voormalige visafslag) vanaf
donderdagavond 26 september vrij te houden.
Wij begroeten u graag op zaterdag 28 september
aanstaande!

Ik bin in Makkumer
Heb je iets met Makkum? Ben je er soms geboren
en/of opgegroeid? Heb je leuke herinneringen,
foto’s of verhalen? Plaats het dan in de nieuwe
Facebookgroep “Ik bin in Makkumer” en deel
het met de leden. Maakt niet veel uit wat, als het
maar over ús Makkum gaat. De een beschouwt
deze Makkumer groep puur als een mogelijkheid
tot het vergaren van al dan niet nieuwe informatie,
de ander als een middel om met andere mensen
in contact te komen en te blijven. Weer anderen zijn
vooral geïnteresseerd in oude foto’s, ansichten
en verhalen. Hoofdzaak is dat het over Makkum
en zijn inwoners gaat.…
Meestal doen we dat ook. Er is plaats voor originele en bewerkte foto’s, filmpjes en tekstberichtjes.
We berichten serieus over Makkumer onderwerpen

of we komen gewoon even gezellig “kletsen”.
Vooral de tekstberichtjes met vragen kunnen erg
populair worden en uitnodigen tot uitgebreide
informatieverstrekking. En daarmee komen we
steeds weer verder met alles wat we over
Makkum en de Makkumers willen weten, over
het verenigingsleven, de geschiedenis, de bedrijven,
de ambachtslieden, de gebouwen enz. enz. In
korte tijd wil oprichter Thomas Groeneveld een
groot netwerk van Makkumer Facebook vrienden
opbouwen om Makkum daarmee nog nadrukkelijker op de digitale kaart te zetten.
Lid worden? Typ in de zoekbalk op facebook
‘Ik bin in Makkumer’. De groep wordt dan gauw
gevonden, waarna je op ‘lid worden’ kunt klikken
en kijk vervolgens je ogen uit.

