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Makkum - Vanaf 1 oktober is er weer een
bloemenwinkel gevestigd aan de Buren 1 in
Makkum. Elma de Vries- Groen opende gisteren
haar bloemenzaak “Bij Elma Bloembinderij”.
Elma kan bogen op een jarenlange ervaring in
het bloemenvak. Als vijftienjarige volgde ze de
opleiding bloemschikken en binden te Alkmaar
binnen het leerlingstelsel. Ze ging één dag in
de week naar school en werkte de vier andere
dagen. In 1992 haalde ze het diploma. Ze
werkte bij verschillende bloemenwinkels en
demonstreerde kerstwerk in een tuincentrum.
Als achttienjarige reed ze al een paar keer in de
week naar Aalsmeer om daar de inkoop te doen.
Toen ze 19 was startte ze Keizerskroon Decoraties. Hiermee verzorgde ze de beplanting en
aankleding van kantoren. Vanaf haar twintigste
had ze steeds eigen bloemenzaken. Hier stopte
ze mee toen de kinderen kwamen. Wel bleef
ze altijd freelance rouw-en bruidswerk doen
en gaf ze workshops. De afgelopen vier jaar
werkte ze in de drogisterij op de Holle Poarte.
Zodoende is Elma ook in het bezit van het
diploma drogist.
Maar zoals uit het bovenstaande duidelijk
blijkt: Elma haar hart ligt bij de bloemen en
toen de gelegenheid zich voordeed om weer
een eigen zaak te beginnen greep ze die met
beide handen aan. Ze verkoopt losse bloemen,
maar er zijn ook verpakte bloemen. En natuur-

lijk boeketten, planten voor binnen en buiten
en potten en vazen. Bij de inrichting van haar
winkel heeft ze ervoor gekozen verschillende
oude dingen een nieuwe bestemming te geven.
De oude kerkbank uit de Allemanskerk uit
Oudkarspel is een waar pronkstuk. Naast het
tonen van zo’n stukje historie houdt ze er ook
erg van om de trends in bloemenland te volgen
en daar haar eigen creatieve draai aan te geven.
Werp daarom ook zeker even een blik omhoog
in de nieuwe winkel. Met hulp van echtgenoot
Frank hangen daar wel zeer speciale “bloemenzaaklampen”. Bij een nieuwe zaak hoort ook
een nieuw telefoonnummer. Bij Elma Bloembinderij kunt u bereiken op telefoonnummer
0515-781657
Al weer zeven jaar woont Elma met haar man
en drie kinderen in Makkum. Op zoek naar
een huis in Friesland dronken ze destijds een
bakje koffie bij een vriend. Hun oog viel op de
Makkumer Belboei die op tafel lag. Daarop
stond een advertentie van een woning aan de
Zalm en ze gingen er kijken. Het was dus puur
toeval dat ze hier terecht kwamen, maar ze
hebben het inmiddels prima naar hun zin. Op
de ijsbaan en binnen de voetbalvereniging is
Elma een vertrouwd gezicht. Haar eerste
sponsoring heeft daar alles mee te maken: het
meisjesvoetbalteam van Makkum draagt sinds
kort shirts met haar logo.

OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 5 oktober
van 11.00 - 15.00 uur
bekijk alvast onze advertentie
op pagina 6

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Van Asperen Tandheelkunde - Praktijk 0515-572353
- 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
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
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

Na een langdurig ziekbed is overleden mijn lieve,
dappere, zorgzame vrouw

Joukje Dongstra-Jorritsma
* 1 mei 1964
Makkum

 25 september 2013
Dedgum
22 februari 2001

Dedgum: Cor Dongstra
Floris
Roosje
Gizmo
Commic
Het afscheid van Joukje en de begrafenis
hebben op dinsdag 1 oktober j.l. plaatsgevonden te Makkum.
CorrespondenƟeadres: Buren 41
8764 PP Dedgum
Wat zal het leven anders zijn
nu jij er niet meer bent.
Intens verdrietig zijn wij nu onze lieve vriendin
er niet meer is

Joukje Dongstra Jorritsma
We wensen Cor en fam. veel kracht en liefde toe.

In Memoriam
In onuitwisbare herinnering

Grieke en Rinze
Janita-Anne
Rixt-Ymkje

Eef Brouwer
7-10-2010

7-10-2013

Voor wie aan hem blijft denken
zal hij er altijd zijn

Lieve schat,
er gaat geen dag voorbij
dat we jou niet missen
Je zit zo diep in ons hart...

Johannes Koornstra

Corry
Ap †
Tim

lieve man en vader van Loekie, Simone, Timen
en Adriaan, trotse pake van Jacob, Amber en
Jeffrey

Als ’t kleed ons past, is het versleten,
Als men het boek kent, is het uit,
Als men het leven komt te weten,
Dan valt het scherm dat alles sluit.

Uitgevaren

Overleden

Douwe Miedema
jarenlang heeft hij zich ingezet voor de
begrafenisvereniging
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Begrafenisver. Skuzum – Piaam
De Laatste Eer
Wij hebben afscheid genomen van

Douwe Miedema
Na een aantal rustige jaren op Koaihuzen, moest
hij de laatst tijd nog vechten tegen een ernstige
ziekte. Met hem verliezen wij een gerespecteerd
lid. Wij wensen de familie veel sterkte.
Vereniging van Dorpsbelang Piaam
Met vele goede herinneringen nemen wij
afscheid van onze beste zwager en omke

Douwe Miedema
getrouwd geweest met onze zuster, schoonzuster
en tante Margje Miedema-Keulen †
Gatze en Akke
Sjouke † en Gerie †
Hyltje en Piet
en oomzeggers
Makkum, 23 september 2013
Na een tijd van afnemende gezondheid is
overleden

Douwe Miedema
Drager bij onze vereniging.
We wensen Willem en Sjoukje kleinkinderen
en verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur en medewerkers
Begrafenisvereniging Makkum e. o.

Heel veel strekte toegewenst
Menne en Karin
Simone en Jan Willem
Ellen en Joost

Jouw afscheid is het begin
van goede herinneringen…
Wij zijn diep geraakt door het overlijden van

C. Vosmaer

Overleden onze ploegmaat

Johannes Koornstra
Wij wensen de familie veel sterkte toe
De mannen van de Leugenbolle
Makkum, 20 september 2013

Douwe Miedema
Heit en pake van onze vrienden Willem, Sjoukje,
Margje en Gerrit.
Wij wensen jullie veel sterkte en kracht toe
om zonder Douwe verder te gaan.
Arie en Sandra de Zee
Leo en Marga Rinia
en onze kinderen
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Wij hebben GOUD!!

Tijdens de nationale slagersvakbeurs op 23 en 24
september 2013 in Amsterdam zijn onze leverworst, gekookteworst, pepermetworst, achterham,
rookworst en ossenstaartsoep beoordeeld met
goud en goud met ster. Om deze bekroning te
krijgen moeten de producten voldoen aan een
aantal strenge eisen en wordt het gekeurd op
onder andere het aanzien, de kleur, consistentie,
samenstelling, en natuurlijk geur en smaak. De

jury bestaat uit keurmeesters, deskundige worstmakers en leerlingen van het slagersvakonderwijs.
Wij nodigen u uit om onze producten te komen
proeven en uw eigen oordeel te geven aan onze
GOUD bekroonde producten.
Slagerij Neidhöfer,
Kerkstraat 24, 8754 CS Makkum,
0515-230253 (nieuw nummer)

Willem en Drees
Jumbo Makkum is gestart met verse groenten en
fruit van boeren uit de buurt. Sinds enkele weken
is het merk Willem&Drees te vinden bij Jumbo
Kooistra Makkum. De klanten van deze Jumbo
kunnen nu verse aardappels, groenten en fruit van
boeren uit de buurt kopen. De AGF producten
komen altijd uit Nederland en het liefst zo lokaal
mogelijk.

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

Kom proeven!

Willem&Drees
Willem&Drees is ontstaan uit het ongenoegen dat
Nederlandse boeren hun afzet niet kwijt kunnen
in eigen land. Vers van het boerenland gaat vaak
rechtstreeks naar het buitenland. De consument
heeft geen idee meer waar zijn eten vandaan komt.
Die vervreemding van voedsel is een doorn in
het oog van Willem&Drees. Willem&Drees
selecteert boeren die graag hun versproducten in
hun eigen omgeving willen afzetten. De selectie
is streng: alleen boeren met een hoog kwaliteitsbesef, die duurzaamheid, en vakmanschap hoog
in het vaandel hebben staan, zijn welkom. Het

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

zijn boeren die telen uit de volle grond of koude
kas, milieuvriendelijk en daardoor altijd in het
seizoen.
Jumbo Kooistra Makkum kiest voor lokaal
assortiment, zoals Willem en Drees. “Wij zijn er
trots op deze producten aan ons assortiment toe
te kunnen voegen. Klanten vinden de herkomst
van producten steeds belangrijker, en wat is er
dan mooier dan producten van lokale boeren te
kunnen verkopen. Op de producten kan de klant
direct zien van welke boer of tuinder het product
is” aldus filiaalmanager Chris Kooistra. Het zijn
mooie producten zoals aubergines en courgettes
van Jochum de Boer uit Kimswerd, aardappel,
kool en spruitjes van Waddengeluk uit Sexbierum,
bloemkool en spitskool van Reinder en Inge de
Jong uit Pietersburum. Bijna al deze groenten zijn
ook nog biologisch. We denken dat klanten het
fijn vinden om te weten waar hun eten vandaan
komt, en het smaakt natuurlijk ook heerlijk!
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Hondentoiletten

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
eigen foto

Zoals jullie wellicht weten is een van de grootste
ergernissen in Makkum de overlast door hondenpoep. Veel hondenbezitters laten de uitwerpselen
van hun huisdier rustig liggen in de dorpskern en
de vele veldjes en groenstroken in het dorp. Dit
heeft stank en andere ongemakken tot gevolg.
Denk maar aan de vele kinderen die hier spelen.

- Het is een route waar veel hondenbezitters
gebruik van maken. Het is dan van belang de
locatie te overleggen met de hondenbezitters.
- Er moet rekening gehouden worden met aanwezige kabels en leidingen.
- Het hondentoilet moet bereikbaar zijn voor de
kolkenzuiger.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft contact
gezocht met Plaatselijk Belang Makkum over dit
probleem. Zij hebben in het verleden in dorpen
hondentoiletten geplaatst en willen ook in Makkum
6 honden toiletten plaatsen. Een hondentoilet is
een ondergrondse betonnen bak waarbij via een
rvs zuil boven de grond de hondenpoep in het
toilet kan worden gegooid. Deze zullen enkele
malen per jaar worden geleegd en schoongemaakt
door een kolkenzuiger (vrachtauto). Voor de
plaatsing vraagt de Gemeente Súdwest-Fryslân
jullie hulp. Zij willen graag het volgende van de
inwoners weten:
- Willen jullie in het dorp deze toiletten geplaatst
hebben?
- Zo ja, willen jullie dan aangeven wat de meest
geschikte locaties hiervoor zijn?

Wat zijn de gevolgen voor de omwonenden?
Van belang is om te weten dat de overlast voor
omwonenden bijna nihil is wat stank e.d. betreft.
Het toilet is voorzien van een bepaald klepsysteem dat stankoverlast zoveel mogelijk beperkt.
Het plaatsen van de honden toiletten zal de overlast terugbrengen waardoor een van de grootste
ergernissen in het dorp zal worden weggenomen.
Let op!!!!! Deze actie van de gemeente is eenmalig. Willen we als dorp hondentoiletten in het
dorp hebben, moeten we nu een reactie naar de
gemeente sturen. Wij vragen jullie dan ook om
locaties door te geven aan PBM zodat wij deze
aan de gemeente door kunnen geven. Jullie kunnen
jullie reactie sturen naar PBM. Dit kan via de
website www.pbmakkum.nl en dan via het kopje
contact of per post naar het adres De Finne 1,
8754 GT in Makkum.

Zo’n locatie moet aan een aantal voorwaarden
voldoen:

Plaatselijk Belang Makkum

Stem op de Makkumer Ondernemer 2013 door Jetze Genee
Eerder las u in de Makkumber Belboei dat het
bedrijfsleven in Makkum een prijs uitroept voor
de beste ondernemer van Makkum. De Ondernemersvereniging Makkum (OVM) en de
Vereniging van Bedrijven (VvB) hebben deze
nieuwe prijs in het leven geroepen om goed
ondernemen te waarderen. Vanaf 2 oktober kunt
u, lezer van de Makkumer Belboei, via http://
www.makkumerbelboei.nl/ stemmen op het
bedrijf waarvan u vindt dat het de beste onderneming is van Makkum in 2013.
Op deze site wordt een lijst gepubliceerd met
alle deelnemers. U kunt hieruit uw keuze maken
én onderbouwen. Daarnaast geven we ondernemers de kans om zich te profileren in deze
krant. De organisatie verwacht op deze manier
een levendige competitie met ludieke acties die
het ondernemerschap en de klantenkring in de
kaart gaan spelen. U kunt hier als potentiële
klant ook van profiteren. Denk aan aanbiedingen

en wie weet een opendag voor grotere bedrijven.
Houdt deze krant hiervoor scherp in de gaten.
Eind november sluit de digitale en analoge stembus waaruit een top 5 van bedrijven ontstaat.
Uiteindelijk kiest een deskundige jury de winnaar. De ondernemers van Makkum zijn grofweg verdeeld in detailhandel, horeca en overige
bedrijven. Samen goed voor 102 leden van de
OVM en VVB. Al deze leden vindt u op de site
en hieruit kunt u kiezen.
Door het uitroepen van deze prijs wil de OVM
en de VvB de betrokkenheid van het bedrijfsleven met de inwoners en andersom vergroten.
102 bedrijven met allemaal verschillende klantenkring en handelsvlak. Een puzzel maar wel
een interessante, u komt hoe dan ook veel meer
te weten over wat er gemaakt wordt in Makkum.
Ooit een thema van de Visserijdagen, nu een
competitie voor de ondernemer van het jaar
2013! Later meer hierover in deze krant.

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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Multifunctioneel centrum kijkt vooruit

Adverteer in de
Makkumer Belboei

‘Multifunctioneel Centrum Maggenheim biedt u
verschillende mogelijkheden op het gebied van
sport, recreatie, culturele activiteiten en zalenverhuur’. Zo valt te lezen op de website van het
MFC. Dat wisten wij natuurlijk al lang. Sinds de
opening op 8 januari 2010 kijkt het bestuur van
Stichting Nieuw Maggenheim terug op de eerste
jaren. ‘Een start met opstekers en ook opstartproblemen’ aldus David Visser.
Zo roemt Visser het grote aantal gebruikers van
het centrum dat dagelijks de deur passeert aan de
Klipperstraat. De catering en de inrichting
kenden een stroevere start. Op dit moment is
alles de opstartstuipen ontgroeid en staat het
centrum waar het moet staan. In de ‘mienskip’.
Op mijn vraag of na de vele jaren voorbereiding
het ideale plaatje nu bereikt is gaat Visser verder.
‘Natuurlijk is het achteraf gemakkelijk corrigeren
maar onze rol is nu helder, het centrum biedt
vele mogelijkheden en nu is de tijd om alle
potentiele gebruikers op de hoogte te brengen
van deze mogelijkheden.
De rol van het bestuur is een faciliterende rol.
Niet zelf organiseren maar mogelijk maken en
ondersteunen. De doelgroep is en zijn alle verenigingen en stichtingen in Makkum die een
vergader- of oefenruimte zoeken. Daarnaast is er
naast de vertrouwde sporten ruimte voor nieuwe
sportieve initiatieven. U mag denken aan ouderengymnastiek, maar ook zaalvoetbal wat inmiddels
verdwenen is uit Makkum. De sporthal biedt
hierin vele mogelijkheden. Ook de traditionele
sporten, zoals korfbal, basketbal en handbal of
de hedendaagse en hippe activiteiten zoals yoga,
pilatus, aerobics en bootcamp zijn sporten die in
het najaar prima in de sporthal zijn uit te voeren.
De avonden zijn goed vertegenwoordigd blijkt na
een blik op het rooster op www.mfcmaggenheim.nl.

Door Jetze Genee

De lege ruimte zit vooral in de ochtenden en
middagen en dan vooral in de overige zalen. Visser
geeft aan dat vooral de toneelzaal, de jeugdsoos
en de tuinkamer veel frequenter gebruikt zouden
kunnen worden. Op mijn opmerking dat de
inrichting nog erg steriel en sporthalachtig overkwam na de opening weet Visser een passend
antwoord. ‘De foyer is knusser en gezelliger
gemaakt. Nu werken we aan een mobiel podium
en een warme aankleding van de toneelzaal’. Op
het vlak van duurzaamheid maakt het MFC ook
een slag. Elektriciteitsverbruik en de verwarming
worden duurzamer. Daarbij mikt het bestuur op
zonne-energie en duurzame verlichting.
Op het parkeerterrein voor de ingang is een s
keelerbaan aangelegd en samen met OBS It Iepen
Stee een speeltuin met een pannakooi (omkooit
voetbalveldje). Visser geeft aan dat dit niet bij
iedereen en vooral niet bij alle jeugd bekend is.
Mogelijk wordt deze winter een mini schaatsbaan gemaakt door de skeelerbaan te bevloeien.
Allemaal ideeën die samen met anderen en het
liefst door anderen opgepakt kunnen worden.
Het multifunctionele kan beter gebruikt worden.
In de ochtend een schildercursus, ‘s middags een
trainingssessie voor actief leiderschap en ’s avonds
een repeterende drumband in dezelfde zaal. Daarnaast een volleybaltraining en in de Túnkeamer
een vergadering van Plaatselijk Belang. Na afloop
een drankje aan de bar en samen het wel en wee
van het dorp bespreken. Een mogelijke doordeweekse dinsdag in 2014. Dat is het ideaalbeeld
van de stichting. Daarmee krijgt het centrum een
centrale rol in de gemeenschap.
Kortom, bent u op zoek naar een ruimte of heeft
u sportieve of culturele ambitie neem dan contact
op met het MFC via de website of via info@
mfcmaggenheim.nl. Of lees de advertentie verder
in deze krant.

Nieuws uit de jeugdsoos!!!!!
De kinderdisco in de jeugdsoos is weer begonnen
na de zomervakantie. Iedere 1e vrijdag van de
maand van 19.00 t/m 20.00 kunnen kinderen
vanaf groep 3 t/m groep 6 zich heerlijk uitleven
op muziek, zelf ook liedjes aanvragen en spelletjes doen. Ze kunnen drinken bestellen al vanaf
0,25 cent en eventuele andere versnaperingen
kopen.
Wat bij ons nieuw is zijn de jeugddisco's voor
kinderen van groep 7 en 8 iedere 3e vrijdag van

* 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 maand vanaf 19.30 t/m 21.00. Wij als vrijwilligsters staan voor jullie klaar om er iedere x
weer een gezellige avond ervan te maken. Op de
overige vrijdagen kan de jeugdsoos besproken
worden voor het vieren van verjaardagen of
andere bijeenkomsten. Voor mee informatie kunt
U contact opnemen met Monique tel. 06-15192290
En natuurlijk is de jeugdsoos ook elke zaterdag
open van 20.00 23.00 voor de middelbare
schooljeugd.
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OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 5 oktober van 11.00 - 15.00 uur
Itens, Hearedyk 2

Makkum, Plein 7

Hemelum, Yde B. Yntemastrjitte 20

Harlingen, Omdraai 18

vraagprijs € 199.000,- k.k.

vraagprijs € 225.000,- k.k.

vraagprijs € 190.000,- k.k.

vraagprijs € 158.000,- k.k.

Makkum, Buren 23

Makkum, De Skilbank 18

Makkum, De skilbank 46

Makkum - Lemmer

bieden vanaf € 99.000,- k.k.

vraagprijs € 135.000,- k.k.

vraagprijs € 120.000,- k.k.

Ook ons kantoor
is tijdens
de Open
Huizen Route
geopend

Makkum, De Zalm 25

Makkum, Trasmolen 8

verkocht o.v.

verkocht o.v.

Recent door ons
verkocht / verhuurd
Makkum, Estrikwerk 24

Makkum, Workumerdijk 11

Makkum De Skilbank 24

Stavoren, Stationsweg 10

verkocht o.v.

verkocht o.v.

verkocht

verkocht

Makkum, Ds. L. Touwenlaan 18

Makkum, De Munniksplaat 19a

verhuurd

verhuurd

Makkum
Voorstraat 1
T. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl

Lemmer
Kortestreek 21
T. 0514 - 563 637
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Open dag Beautycentrum De Mar en Inner Vita

Samenzang van
bekende geestelijke liederen
zondagavond 6 oktober
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur
Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

eigen foto

Mooi van binnen = mooi van buiten; Inner Vita
en Beautycentrum de Mar bundelen hun krachten!
Sinds een jaar is Annette Berends gevestigd in
Beautycentrum De Mar aan de Weersterweg te
Makkum. “Na 10 jaar ervaring als schoonheidsspecialiste wil ik meer kunnen bieden aan mijn
klanten”. Ook merk ik sterk een tendens dat men
behoefte heeft aan kalmte, rust en natuurlijke
producten. Door de hoge dosis prikkels die men
dagelijks moet verwerken kan er gemakkelijk
een disbalans ontstaan, met lichamelijke en/of
psychische klachten als gevolg. ”Zo hebben we
onlangs ook het merk Laviesage toegevoegd,
natuurlijke voedingssupplementen, omdat huidklachten vaak een gevolg zijn van een gebrek
aan bepaalde voedingsstoffen. Voor mijn behandelingen gebruik ik producten op natuurlijke
basis van Rosel Heim. Zo is Ilanda Visser, van
Inner Vita op mijn pad gekomen en is zij met haar
praktijk voor Shiatsu en ontspanningstherapie
een mooie aanvulling in het bestaande concept,
waarbij we de mensen zowel van binnen als van

buiten kunnen begeleiden om te gaan stralen.
Een Zen-shiatsu behandeling werkt zeer ontspannend en het is bevorderlijk voor de gezondheid. Het zorgt ervoor dat de energie in het
gehele lichaam beter gaat stromen met als gevolg
dat klachten eventueel verminderen of verdwijnen.
Tijdens een behandeling kan de kleding aangehouden worden, maar een ontspannings-massage
op de huid is ook mogelijk. Met ontspanningstherapie kunnen mensen kennis maken met verschillende soorten ontspanningsoefeningen. “In
de praktijkruimte heerst een sfeer van warmte,
vertrouwen en rust. De behandelingen worden
geheel of gedeeltelijk vergoed door veel zorgverzekeraars”.
Graag nodigen wij de mensen uit om op zaterdag
5 oktober a.s. een kijkje te nemen in ons vernieuwde beautycentrum, waar u alvast een gratis
voorproefje kunt nemen. “Zorg goed voor je lijf”,
luid een Chinees spreekwoord, “het is de enige
plek waar je kunt leven”….

Woningmarkt trekt aan:
grijp uw kans op de landelijke NVM-open huizen dag
De berichten in de media over de woningmarkt
blijven positief. Na onder meer het CBS, De
Nederlandse Bank en de Rabobank, kwam ook
de ING met een positief bericht over de woningmarkt. Volgens een recent onderzoek van de ING
verwachten de meeste starters dat het dieptepunt
bereikt is en vinden ze nu het moment om hun
eerste woning te kopen.
“Starters, grijp daarom nu je kans”, aldus Arnold
Walinga van Kingma & Walinga makelaars. “De
woningen liggen op een aantrekkelijk prijsniveau
en de rente is nog steeds laag. Aanstaande zaterdag is er weer de landelijke NVM-open huizen
route en ook in deze omgeving doen weer

diverse woningen mee.” Volgens de makelaar
wordt de opleving ook in Makkum en omgeving
opgemerkt, wat inmiddels heeft geleid tot diverse
verkooptransacties.
De deelnemende woningen staan vermeld in deze
krant, maar zijn ook terug te vinden op internet
(o.a. Funda en www.kingmawalinga.nl) en via de
sociale media (www.twitter.com/kingmawalinga
en www.facebook.com/kingmawalinga). Daarnaast liften ook niet-NVM makelaars mee op het
succes van de landelijke NVM-open huizen
route en stellen zij diverse woningen open voor
het publiek. Ook deze woningen zijn op Funda
terug te vinden.
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Agenda
Vrijdag 4 oktober:
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 5 oktober:
Makkum – Oud papier ophalen door Hallelujah
en Flevozangers ze starten om 9.00 uur
Makkum – Fashionshow bij Ziezo Mode met medewerking van Kearneys Haarmode vanaf 10.30 uur
Makkum – Natuurwerkzaamheden voor de Jeugd
op de Zuidwaard vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur
Makkum - Verteltheater Ithaka speelt ‘ZET HEM
OP, FIEN’ In BIBLIOTHEEK om 14.00 uur,
Kinderen van 4 – 10 jaar

Zondag 6 oktober:
Makkum – Zing Mee in Restaurant Avondrust
aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 8 oktober:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 4 oktober:
Minniste Mienskip Makkum en Omkriten,
10.00 uur Voorganger: Br. L Durksz

Zondag 6 oktober:
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
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen
Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Wist u dat...
De Nierstichting heeft in Makkum het bedrag
van € 1133,83 opgebracht. Hartelijk dank namens
de collectanten.
Bij de “kids run 1500m 12-16 jaar” meisjes Annick
Gerritsma 3e en bij de jongens Mark de Witte 2e
zijn geworden tijdens de 7e Slootloop Bolsward
op 29 september

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Leerlingen St. Martinusschool bezoeken de Martinuskerk
pastor Nelleke ten Wolde en enkele enthousiaste
parochievrijwilligers mochten de kinderen in
groepjes op verkenning in de kerk. Ze hebben de
mooie glas-in-loodramen bekeken, met name de
jongste kinderen vonden deze erg mooi. De grote
kinderen mochten ook in de sacristie kijken, de
kleding van de priester van dichtbij bekijken. Zo
leerden ze dat een priester allemaal verschillende kleuren draagt op zondag, alles met een eigen
betekenis. Ook mochten ze de hostie proeven.
De grotere kinderen kregen al wat meer uitleg
over al die mooie spullen en symbolen in de
kerk. Op het altaar was van alles te zien!

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
eigen foto

Op donderdag 12 september hebben alle kinderen
van de St. Martinusschool een rondleiding
gekregen in de Martinuskerk. Onder leiding van

Opvallend was hoeveel indruk het kerkbezoek
op de kinderen had gemaakt. Op school hebben de
kinderen er nog veel over gesproken en mooie
tekeningen/knutsels van gemaakt. In de St. Martinuskerk en op de St. Martinusschool ligt een
uitgebreid verslag om te lezen. Ook zijn er in de
kerk knutsels van de kinderen te bewonderen.
Met dit kerkbezoek hebben de St.Martinusparochie en de St.Martinusschool een eerste stap
gezet om de onderlingen contacten weer meer aan
te halen en te verdiepen. Een zeer geslaagd begin!

Wie en wat is Don Quichot?

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

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

E lma
ma
Buren 1 - 8754 CX Makkum
Tel. 0515 - 781657
bijelma@gmail.com

Openingstijden:
Maandag
11.00 - 17.30
Dinsdag
9.00 - 17.30
Woensdag
9.00 - 17.30
Donderdag 9.00 - 17.30
Vrijdag
9.00 - 17.30
Zaterdag
9.00 - 15.30
Aangesloten bij

De jonge stichting Don Quichot is opgericht in
juni met als doel “het voorkomen van plaatsing
van windturbines in het noordelijk deel van het
IJsselmeer”. De drie oprichters waren elkaar in
IJlst tegen gekomen op de tribune van de Raadsvergadering toen daar over de windturbines
werd gepraat. Het is algemeen bekend dat de
regering een bijzondere wet gebruikt om in hoog
tempo in alle provincies veel windturbines geplaatst
te krijgen. Gemeentebesturen en Provinciale Staten
kunnen dat niet keren, maar mogen wel wat zeggen over de plaatsen waar de molens zullen komen.
Onze Gemeenteraad heeft zich uitgesproken
tegen plaatsing in het IJsselmeer. Eind van dit
jaar is de beurt aan de Provincie. Er lijken nog
twee kansen te zijn om de plaatsing van de windmolens tegen te gaan:

1. aantonen van het ontbreken van voldoende
draagvlak bij de bewoners
2. het aantonen van de verwachte materiële
schaden en vertaald in claims op het Rijk
Aan beide punten wordt door Don Quichot hard
gewerkt. Voor het aangeven van (het gebrek aan)
draagvlak wordt binnenkort de medewerking van
de kustbewoners gevraagd. Het berekenen van
de verschillende schaden wordt binnenskamers
gedaan en later naar buiten gebracht. In het bestuur
van Don Quichot wordt samengewerkt door
Bob Bakker, Kornwerderzand
Jan Heybroek, Makkum - strand
Jaap Proemstra, Staveren
Alie Talhout, Hindeloopen
Pieter Tichelaar, Makkum – dorp

Een eilandbezoek vol met verrassingen
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte
rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en
wilgenbos zijn hier aanwezig. Op woensdag 9
oktober houdt It Fryske Gea een wandelexcursie
door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied.
De wandeling begint om 14.00 uur en duurt
ongeveer twee uren. Laarzen en een verrekijker
worden aangeraden.
Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 8 oktober
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea,
tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl.
Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis
op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen
€ 4,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per
persoon.

Vogelrijkdom
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute
water werd zoet, het getijdenverschil verviel en
de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de
kust zandbanken permanent droog kwamen te
liggen. Geleidelijk konden de planten zich op de
kale Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn
hier zeldzame plantensoorten te vinden. Ook
vogels hebben deze prachtige omgeving ontdekt.
De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als
grote bonte specht en havik. Een wandeling op
dit unieke eiland is zeker de moeite waard!
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‘Zet hem op, Fien’
Makkum - Verteltheater voor kinderen van 4 –
10 jaar, speciaal voor de Kinderboekenweek in
de BIBLIOTHEEK (zie advertentie). De vertelvoorstelling ‘ZET HEM OP, FIEN’ is geïnspireerd op het (voor-lees) boek ‘HUP FIEN! FIEN
IS KLAAR VOOR DE START’, van Harmen
van Straaten. Fien is een avontuurlijk meisje.
Als je bij haar in de buurt bent, zul je je nooit
vervelen. Fien maakt er een sport van om dingen
naar haar hand te zetten. Als ze bijvoorbeeld een
oude roestige boot ziet, maakt zij er een piraten-

schip van. Een duif wordt in haar ogen zomaar
een roofvogel. En wat is dat leuk! Wat kun je een
plezier hebben door te fantaseren. En wat kun je
er veel van leren, zeg! Je leert bv hoe leuk winnen is, maar ook… ja je leest het goed…. over
hoeveel je kunt winnen door te verliezen! Baukje
Fennema van theater Ithaka vertelt het verhaal,
maar als ze de avonturen van Fien wil uitspelen,
heeft ze de hulp van kinderen uit het publiek
nodig en dan wordt het een feest!

VakantieBieb weer live e-books lezen via de Bibliotheek
De VakantieBieb-app van de Bibliotheek gaat op
30 september weer live met e-books. Na het grote
succes deze zomer, waarin meer dan 110.000
lezers gebruikmaakten van de app, staat de
nieuwe collectie klaar. Liefhebbers kunnen van
30 september t/m 27 oktober weer kiezen uit
thrillers, (streek)romans en andere verhalen van
o.a. Gouden Stropwinnaar 2012 Bram DeHouck
(Zomer zonder slaap), Mankell (Wallander)en
Bas Steman (De aankomst). Omdat deze periode
niet alleen samenvalt met de herfstvakantie,
maar ook met de Kinderboekenweek, staan er in
de boekenkast ook leuke titels voor kinderen
zoals Chitty vliegt weer van Cottrell Boyce, De
stille dief van Rian Visser en Kleine sprookjesverteller van Tjong-Khing. De VakantieBieb-app
is via de App Store en Google Play Store te
downloaden op tablet en smartphone. Tijdens de
vakantieperiodes is per keer een nieuwe selectie
e-books beschikbaar.
Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is een app met een selectie van
populaire boeken voor tijdens de vakantie. De
lezer kiest een aantal e-books die in een virtuele

boekenkast komen te staan. Een internetverbinding voor het lezen is na het eenmalig registreren
en downloaden niet meer nodig. De dienst is
bedoeld voor alle leden van de Bibliotheek,
maar ook niet-leden kunnen de e-books lezen.
Het boekenaanbod is onbeperkt beschikbaar, totdat
de betreffende vakantieperiode voorbij is. De
activering van de app rondom de herfst- en de
kerstvakantie duurt beide vier weken. In de
herfstperiode staan ongeveer 30 boeken in de
lijst. De Kerstvakantieperiode staat gepland voor
9 december t/m 5 januari.
Naast de VakantieBieb-app kunnen leden nu ook
al 40.000 rechtenvrije en meer dan 500 rechtendragende e-books lezen via verschillende diensten
van de Bibliotheek. Deze diensten worden door
Stichting Bibliotheek.nl (BNL) voor de samenwerkende openbare bibliotheken uitgevoerd.
Eind van het jaar verwacht BNL de teller op
ruim 2.000 rechtendragende e-books te hebben.
Hiervoor heeft zij al afspraken gemaakt met
uitgevers. Het uitlenen van e-books vindt op
verschillende manieren en met steeds meer titels
plaats.

Kinderbook of records
Afgelopen vrijdag 27 september hebben de
kinderen van groep 5 t/m 8 van It Iepen Stee
meegedaan aan het kinderbook of records. We
deden mee voor de start van de Kinderboekenweek.
Het thema van de Kinderboekenweek is klaar
voor de start. We hadden ons opgegeven voor
een recordpoging bij de Frets, een enthousiast
kindertheatergezelschap uit Friesland.
Vrijdagmiddag kwamen er drie leuke en grappige meesters die ons begeleidden bij het vestigen
van een record. Er was eerst een warming up
daarna waren er vier verschillende spelletjes:
- Boeken stapelen, maak een zo hoog mogelijke
stapel van boeken
- Levend woordzoeker, maak zoveel mogelijk

woorden met 12 letters
- Woordslang, zoveel mogelijk woorden verzinnen met de laatste letter van het vorige woord
- Lees estafette, lezen terwijl je rent
We hebben erg ons best gedaan. We hadden een
stapel van 1,65 dat was de vierde plaats. Bij het
spel levend woordzoeker hebben we een nieuw
record gehaald van 82 woorden! We gaan de
komende 2 weken verder met de Kinderboekenweek. We sluiten de Kinderboekenweek af met
de strijd wie de sportiefste ouder en kind zijn van
onze school. Dit gaan we doen in de gymzaal.
Xander en Hanna, Groep 8, It Iepen Stee

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

Damespantalons van
Zerres nieuw Twigy
Ook pantalons met elastiek
in de tailleband
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Zwembad Mounewetter
ontvangt gift van
Stichting tot Nut

De Alpe d'Huez beklimmen: Wie durft?

eigen foto

eigen foto

Fitnesscentrum Beach Resort Lifestyle in Makkum
organiseert onder leiding van Tom Botermans uit
Bolsward weer een rit naar de Alpe d'Huez.
Donderdag 10 oktober is daarover een informatiebijeenkomst. Na wederom een geslaagde editie
afgelopen mei, vertrekt ook komend voorjaar
weer een groep richting Frankrijk. Voor iedereen
die de 'Nederlandse berg' eens heeft willen
beklimmen, hetzij fietsend, hetzij (hard)lopend,
is dit de kans om dat onder begeleiding te doen.
Op donderdag 10 oktober om 21:00 uur is er een
informatieavond voor iedereen die interesse
heeft. De Alpe d'Huez is een ware uitdaging.
De berg is bijna veertien kilometer lang en heeft
een stijgingspercentage van zeven tot twaalf

procent waarin je een dikke kilometer stijgt. De
beklimming telt 21 officiële haarspeldbochten,
aflopend genummerd vanaf de voet naar de top.
Op de weg omhoog kom je de natuur, het asfalt,
medesporters en vooral jezelf tegen. De een zal
hem zo snel mogelijk willen beklimmen en de
ander zal het puur doen om boven te komen.
Iedereen bepaalt tijdens deze reis zijn eigen
sportieve uitdaging. Tijdens de informatieavond
wordt gesproken over het programma tijdens het
verblijf, de voorbereiding en de kosten.
De informatieavond op 10 oktober begint om
21:00 uur en vindt plaats bij Beach Resort
Lifestyle in Makkum op Langezand 2c.
Aanmelden: 0515-231551

Zaterdag 12 oktober Inez Visser in Makkum
Inez Timmer op tournee in it Heitelân, en ze
komt in Makkum met haar show “Inez” Twintig
jaar stond de zangeres en actrice niet op Friese
Podia, druk als ze was in Duitsland en Oostenrijk.
Maar nu heeft ze een CD uitgebracht met Friese
liedjes. Ze zingt nieuwe liederen en liedjes uit
het verleden. Daarnaast doet ze in de show een
aantal conferences met thema’s zoals burn-out,
het verschil tussen mannen en vrouwen en tussen Duitsers en Friezen. Wat die verschillen
zijn? Je moet maar komen kijken.
Inez was in 1975 tot 1983 zangeres van de folkgroep Irolt. Ze zong daarnaast ook solo Fries-en
Engelstalige nummers. Soms werd ze daarbij
begeleid door Peter van der Zwaag. In 1991 nam

ze deel aan de gelegenheidsformatie” it Aai fan
Abel”. In het zelfde jaar bereikte Inez Timmer
samen met Frederike Kleefstra de finale van Liet
91 mei Wy geane us eigen paad. Ze volgde een
opleiding voor lerares en gaf les in het Engels en
Nederlands tot haar negentwintigste. Toen stopte
ze en besloot jazz te studeren aan het
Conservatorium in Hilversum. Na voltooiing
van die studie werd Inez musicalzangeres. Ze
trad op in Nederland, Oostenrijk, Duitsland en
New York. Ook treedt ze op als jazz-zangeres.
Nu dus weer een Friestalig programma en voor
Makkum wordt dat heel speciaal. In het
Doopsgezinde kerkje gaat ze samen met een
koor enige liedjes ten gehore brengen, er wordt
al druk geoefend. Kortom dit wil je niet missen.

Mounewetter is zeer ingenomen met de gift die
zij vanwege het 40-jarig bestaan van het bad
gekregen heeft van Stichting tot Nut. Deze bijdrage is gebruikt voor het organiseren van extra
aktiviteiten. Wij vonden het belangrijk om in het
jubileumjaar zoveel mogelijk badgasten te
betrekken bij onze jubileumactiviteiten. Men
kon meedoen aan het ontbijtzwemmen, kamperen op de zonneweide, spelletjes in en rond het
bad, zwemvierdaagseactiviteiten, discozwemmen
enz. Momenteel wordt het bad opgeknapt, de
vloeren worden gestraald en daarna gecoat,
zodat in het nieuwe seizoen alles er weer pico
bello bij ligt om onze badgasten te ontvangen.
In het kader van het herziene zwembadbeleid
van de gemeente Súdwest Fryslân wijzen wij
erop dat het zeer belangrijk is dat de inwoners
van onze gemeente massaal gebruik gaan maken
van de zwembaden, alleen dan is ons aller
bestaan gewaarborgd. Een handtekening zetten
helpt niet genoeg, maar stel een daad, kom
zwemmen en laat de zwembaden niet verdrinken! In Mounewetter wordt zeer dankbaar
gebruik gemaakt van de vele vrijwilligers die
voor ons diverse klussen klaren, hierdoor kunnen wij onze exploitatie rond krijgen met dien
verstande dat ook wij het niet redden zonder
subsidie van de gemeente. Daarom zijn wij blij
met alle extraatjes die wij krijgen. Nogmaals
bedankt Stichting tot Nut!

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar belboei@makkum.nl
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Familieberichten

Plaats uw
familiebericht in de
Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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Ald Wunseradieltoernooi

de Waardruiters

eigen foto

Op zaterdag 21 september jl. waren weer een
vijftigtal boulers naar Witmarsum gekomen om
mee te doen aan het Ald Wunseradieltoernooi.
Onder ideale weerstomstandigheden kon er om
half twee begonnen worden met de drie te spelen
rondes. Het werd een spannende strijd om de
prijzen en bij dames moest een barrage uitmaken
wie de winnaar werd. Door de goede opkomst is
al besloten om ook volgende jaar dit toernooi

weer te organiseren
De uitslag:
1e Sjoerd Elgersma
2e Jan Feenstra
3e Tjalling Wiersma
4e Sietse Haitsma
5e Piet Feenstra

1e Corrie Bosma
2e Baukje Kroeze
3e Marian Palsma
4e Janny Rienstra
5e Grietje v.d. Witte

De Nederlandse Techniek Kampioenschappen
Trainen als de profs van Manchester United.
Het grootste jeugdvoetbalevenement ter wereld.
7.000 voetballertjes trainen een dag lang als een
profvoetballer. Ook in Makkum kan worden
meegedaan. Op 21 oktober 2013 (in de herfstvakantie) bij VV Makkum. De voetballers leven
die dag als profs en worden getraind op dezelfde
manier als de spelers van Manchester United.
We leren de kinderen effectieve passeerbewegingen, we leren ze keren, stoppen en passen en
dat allemaal via de methode van de succesvolle
trainer René Meulensteen (trainer van het eerste
van Manchester United en assistent van Coach
Alex Fergusson). “De dag zelf is een feest voor
de kinderen. Een nieuwe bal een mooi shirt,
nieuwe trucjes leren, veel verschillende partijtjes
spelen, samen lunchen op de club, een mooie
medaille en een certificaat.”
René Meulensteen is een unieke persoonlijkheid
die via het Midden-Oosten in Engeland terechtkwam en daar bij Manchester United de jeugdopleiding mocht inrichten naar zijn inzichten.
Nadat hij dit een paar jaar zeer succesvol had
gedaan werd hij betrokken bij het eerste elftal en
daar kreeg hij al snel steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Tot afgelopen jaar trainde
René alleen nog het eerste elftal. Ondertussen
probeert hij zijn methode welke hij bij Manchester
United introduceerde te leren aan zoveel mogelijk kinderen. Zo zijn de Nederlandse Techniek
Kampioenschappen ontstaan. Met één dag komen
in Nederland nu jaarlijks 7.000 kinderen in aanraking met de methode Meulensteen. Regiocoaches die door René Meulensteen zelf zijn
opgeleid leerden de trainers van VV Makkum
hoe je kinderen snel en eenvoudig veel vaardiger
maakt met de bal. Passeeracties, kappen en
draaien worden via deze methode eenvoudig en
snel aangeleerd. De trainers zijn na de opleiding
in staat dit te trainen aan hun eigen pupillen.
Simpelweg betekent dit dat trainers en voetballers
niet alleen een kijkje krijgen in de keuken van
Manchester United, ze leren snel effectieve

bewegingen en trainen heel veel met de bal. De
deelnemende spelers worden verwend op deze dag,
ze krijgen nieuwe trucs aangeleerd en spelen veel
leuke partijspellen. Daarnaast krijgen ze een
eigen bal, een mooi voetbalshirt, een medaille,
een certificaat, een voetbalblad en gaan ze met
elkaar eten. Daarnaast is er een wedstrijd aan
deze dag gekoppeld. Het heet immers niet voor
niets de Nederlandse Techniek Kampioenschappen. De meest technische spelers van hun
leeftijdscategorie worden uitgenodigd in Papendal
voor nog meer training en zij maken kans op de
hoofdprijs. Een reis naar Manchester United
waar zij René Meulensteen zelf gaan ontmoeten.
Hoe werkt het?
Via de site van Sportpartners.nl kunnen kinderen
van 6 t/m 14 jaar zich direct inschrijven. Leden
van VV Makkum schrijven zich in via het
opgave formulier die ze van hun trainer hebben
gekregen. De dag zelf duurt van 10.00 uur ’s
ochtends tot 16.00 uur ’s middags en je traint in
een groepje van hooguit 12 spelers. Elke groep
heeft zijn eigen trainer die speciaal voor de NTK
is opgeleid.
Waarom doen we dit?
René Meulensteen is de enige topcoach in de
voetbalwereld die tijd vrij maakt om amateurs en
kinderen te trainen. René heeft jarenlang gewerkt
met wijlen Wiel Coerver en zij deelden samen
een passie. Zoveel mogelijk kinderen de basistechnieken van het voetbal leren zodat ze écht
kunnen gaan voetballen en er lang veel plezier
aan beleven. René wil graag alle kinderen de
mogelijkheid bieden om op topniveau te trainen
en om met veel plezier te trainen. Vanuit die
gedachtegang zijn de Nederlandse Techniekkampioenschappen ontstaan. Wij willen graag
zoveel mogelijk kinderen mee laten doen aan dit
leuke evenement en hebben gelukkig veel ruimte
bij VV Makkum maar wel geldt dat vol ook echt
vol is. Graag tot ziens op 21 oktober 2013 bij
VV Makkum!

Harich 28 en 29 september Kringwedstrijd
Paarden en Pony':
Zaterdag 28 september Pony's: Dressuur:
Klasse B A/B: Marre Kooi met Usher, 2x 1e
prijs met resp. 196 en 188 punten.
Klasse B C: Iris Ypma met Giorgio Armani,
194/2e prijs en 182 punten.
Klasse B D/E: Hester Bootsma met Michael,
180 punten.
Klasse L1 A/B: Silke de Boer met Amarins
Synthia, 187 punten.
Klasse L2 D/E: Garina Algra met Ytsia, 187 en
189 punten/1e prijs.
Klasse M1 D/E: Eline de Boer met Heidenhof's
Dion, 185 punten.
Klasse Z2 D/E: Gerbrig Bosma met Sky Dancer,
254 en 265 punten, 2x de 1e prijs!
Springen:
Klasse B A/B: Marre Kooi met Usher, 75/1e
prijs en 73 punten/2e prijs.
Klasse B C : Iris Ypma met Giorgio Armani, 69
en 75 punten/1e prijs.
Klasse L D/E: Eline de Boer met Heidenhof's
Dion, 1 balkje toch 1 WP
Uitslag Kring Competitie Outdoor Pony's:
Dressuur:
2e prijs voor Gerbrig Bosma met Sky Dancer
Springen:
3e prijs voor Yara de Vries met Fallingasate Dewi
Zondag 29 september Paarden:
Dressuur:
Klasse M1: Pieta Menage met Candro Royal,
185/3eprijs en 187 punten/1e prijs. Wietske
Visser met Ulesta, 190/1e prijs en 180 punten.
Springen:
Klasse L: Ellen Reekers met Varna, 2x fl, 4 wp!.
Uitslag Kring Competitie Outdoor Paarden:
Springen: KAMPIOEN Sophie Postma met
Golden Whisper 3e prijs voor Ellen Reekers met
Varna

HULDIGING ‘BONDS-WINNAARS
PUPILLEN MEISJES’ K.V. MAKKUM
Het is alweer enkele maanden geleden dat ons
Pupillen Meisjes Afd. partuur, bestaande uit

Lobke Vlasbloem, Indy Tuinier
en Anouk Smink
het Nederlands Kampioenschap voor Pup.
Meisjes heeft gewonnen op 29 juni jl. te Ried.
Ter gelegenheid hiervan zal er op
vrijdag 11 oktober a.s. aanvang: 20.00 uur
een receptie worden gehouden in de Bovenzaal
van “Hotel Café Rest. De Prins“ te Makkum.
Wij willen langs deze weg iedereen uitnodigen
voor deze feestelijke receptie,
waarbij u onze Nederlands kampioenen
persoonlijk kunt feliciteren.
Bestuur K.V. Makkum
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Voetbalprogramma
Vrijdag 4 oktober
Makkum E1 - RES E3

19.00

Zaterdag 5 oktober
Makkum 1 - Foarut 1
Makkum 2 - Zeerobben 2
Makkum 3 - SDS 3
ST Dronrijp A1 - Makkum A1
Makkum A2 - Sleat A1
Frisia B2 - Makkum B1
Makkum C1 - SDS C1
LSC 1890 C4 - Makkum C2
Makkum D1 - Heerenveen D2
Mulier D2 - Makkum D2
Workum E3 - Makkum E2
Makkum E3 - ONS Boso Sneek E3
Makkum F1 - Oosterlittens F1
Makkum F2 - IJVC F2
IJVC F3 - Makkum F3
Makkum VR1 - CVO VR1
Mulier MB1 - Makkum MB1

15:00
12:30
14:30
9:00
12:30
10:45
10:30
14:15
10:45
9:45
9:00
9:00
9:00
9:15
9:00
16:30
12:45

Kantinedienst zaterdag 5 oktober
Yme de Jong/Anette Meina
8.15-12.00
Djoke en Tjitske Altena
12.00-15.00
Broer Sjoerd deboer/
15.00-19.00
Pecta Tassebajof/Rinze Koornstra 15.00-19.00

Volleybalprogramma
Vrijdag 4 oktober
19:00
19:00
20:15
20:15
20:15
20:30
21:30
22:00

Wisky MA 1 - Makkum XA 1
Wisky MB 1 - Makkum MB 1
Makkum XC 1 - Wisky MC 1
Makkum DS 4 - Bolsward DS 7
Bolsward HS 2 - Makkum HS 1
Makkum DS 1 - VLO DS 1
Makkum DS 3 - N.O.K. DS 2
Stanfries (IJ) DS 3 - Makkum DS 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

z.g.a.n. Elektrische inzethaard voor de schouw
(zwart) € 35,- tel. 0515 – 232138
Wegens overcompleet te koop: Koeler (tafelmodel)
geschikt voor inbouw in de keuken. € 35,- Tel:
0517-579105
4 eiken stoelen... € 25,- 2 latten bodems z.g.a.n.
90cmx2mtr...€ 15,- p stuk, Grote ronde eiken
tafel met een ronde poot..€ 50,- TEL..0681577822
Wit oventje € 10,- iets voor op de camping!
Witte wieg plus bekleding op wieltjes tot 9mnd
zowel v. jongen als meisje € 75,- Wipstoeltje
bruin € 10,- Crème bad plus stander met wateruitloop € 15,- Blauwbox kleed € 10,- Groenbox
kleed € 10,- Tel. 0517-641675 na 18.00 uur.

Op bovenstaande foto is de "hangploeg" te zien. Dit koor bestaat uit de Makkumers van een chantikoor uit
Harlingen. Zij traden op op het schip " de Henry Dunant" dat Makkum aandeed op 25 september jl. Naast
het optreden van de “hangploeg” was er ook de bekende troubadour Jan Nota uit Tjerkwerd, die de zaal
helemaal plat kreeg. De opvarenden van de Henry Dunant bestaat uit langdurig zieken en invaliden. De
avond werd aangeboden door de afdeling Sudwesthoek van het Rode Kruis. De medewerking op deze
avond was door de meesten belangeloos, evenals de duwers die 's middags veel rolstoelen door het dorp
duwden om ons mooie Makkum te laten zien. Daarvoor is het Rode Kruis iedereen zeer erkentelijk. Na
Makkum is het schip naar Lemmer gevaren en het beëindigde de tocht in Deventer.

VERLOREN

een zwarte Samsung Galaxy mini 2 zaterdag 28
september, in het centrum van Makkum, waarschijnlijk in het straatje achter het Vallaat. Tel.
0515 856029 of 06 18816348.
AANGELOPEN

Kater, heeft wit met rode vlekken en een probleem
met zijn voorpoot. Hij is heel aanhankelijk. Wie
mist deze kat of weet iemand die een kat mist
met deze kenmerken? Verblijft sinds een aantal
weken in Exmorra op de Ds. W. à Brakelstrjitte
39. Meer informatie Tel. 0515-575755

Oud papier ophalen
Makkum - Zaterdag5 oktober 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.

PSV de Halsbânruters
Hippolytushoef 22 september
Bobbie IJdema kwam hier voor de eerste keer
aan de start met Wytse 462 in de klasse M1. Ze
werden 2 maal eerste met 185 en 191 punten.
Goed voor 2 winstpunten. Een goed begin dus!!!
Harich 28 september,
Hester Ludema kwam met Noa vvan Beabuorren
uit in de klasse L1 cat. D. In de 1e proef scoorde
zij 184 punten en in de 2e proef de megascore
van 203 punten goed voor de 2e prijs. Beide
proeven goed voor 3 winstpunten.

Concert Antonius ziekenhuis Sneek
Op zondag 6 oktober a.s. verzorgt Brassband
‘Looft den Heer’ uit Beetgumermolen een concert
in de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis te
Sneek. Het concert begint om 11.00 uur. De toegang is gratis. U bent van harte welkom. De in
1945 opgerichte muziekvereniging ‘Looft den
Heer’ is sinds 1987 actief bij de Nederlandse
Brassband Kampioenschappen (NBK). Meteen de
eerste keer werd ‘Looft den Heer’ kampioen in de
vierde divisie. Ook de jaren daarna verliepen succesvol. Naast het NBK staan er jaarlijks tal van
andere muzikale activiteiten op het programma. Zo
organiseert de band voor het ‘eigen’ publiek jaarlijks het voor- en/of najaarsconcert. Hier wordt een
breed scala aan muziekstijlen ten gehore gebracht.
Van film- tot klassieke muziek en van lichte- tot

marsmuziek; kortom: voor elk wat wils. Naast activiteiten in eigen omgeving staat er geregeld een
buitenlandse trip op het programma. Zo heeft de
brassband al een aantal keren deelgenomen aan de
Rasteder Musiktage in Duitsland en won in 2012
tijdens de Open Duitse Brassband kampioenschappen het entertainment-concours. In 2013 werd
deelgenomen aan de ‘Olympische Spelen’ van de
muziekwereld, namelijk het Wereld Muziek
Concours te Kerkrade. Brassband ‘Looft den Heer’
behaalde hier een mooi resultaat en eindigde als
tweede. Sinds 2006 staat de band onder leiding van
Paulus de Jong. Deze jonge talentvolle dirigent
weet keer op keer ervoor te zorgen de leden te
enthousiasmeren en er een muzikaal goedklinkende
brassband van te maken.

Bezoek aan de
Margriet Winterfair!!!

Prijs € 39,50 per persoon.
(voor vervoer en entree)
minimale deelname 20 personen

Donderdag 21 november 2013
in Utrecht (inclusief entree en vervoer)

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

Inlichtingen en reserveren bij:

www.taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl

Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222
touringcar@taxivanderbles.nl
info@koudumtours.nl

