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Na 38 jaar komt er een einde aan de ondernemingsactiviteiten van Manno Bolink in Makkum. Op 31
december sluit hij definitief zijn DA drogisterij op
het Plein. De inmiddels 65 jarige Manno had aanvankelijk nog voornemens om nog 2 jaar door te
gaan. Lichamelijke klachten nopen hem echter tot
deze ingrijpende beslissing. Manno: “Ik ha it altiten
nei myn sin hân yn ‘e winkel. We sitte hjir op in
prachtige lokaasje. Alle dagen gong ik moarns om
healwei achten mei nocht oan ‘e slach. Mar ja, nei
twa operaasjes lit it lichem my no yn ‘e steek”
Manno (geb. 1948) is op gegroeid in Franeker en
komt uit de drogisterijbranche. Zijn grootvader,
zijn vader en beide broers waren allemaal werkzaam in dezelfde core-business: Da drogisterij.
DA is een Nederlandse drogisterijketen. De afkorting staat voor Drogisten Associatie. De keten is
opgericht in de Tweede Wereldoorlog met als
gedachte dat drogisten elkaar in barre tijden zouden
moeten helpen. Dit gedachtegoed wordt nog steeds
in ere gehouden. Manno volgde een studie voor
drogist aan de Detailschool in Leeuwarden. Hij kan
zich nog heel goed herinneren hoe ze verschillende
vloeibare stoffen moesten kunnen onderscheiden.
“Tritich fleskes op in rychje, dop derôf en rûke;
Dit is aceton. En sa gong dat troch. En as de triennen
dy yn ‘e eagen spatten wie it sûndermis azijnzuur.
En de Latynske nammen moasten we fansels ek
witte. De oplieding sil no wol hiel oars wêze, tink
ik”. Tijdens zijn studie liep Manno stage bij Peter
Kuiper in Franeker. “Us heit sil doe wol tocht ha,
hy moat mar net by my yn ‘e saak. Hy kin better
in oare baas ha”. Via de Drogisten Associatie
kwam Manno in contact met Makkum en nam hij
op 1 mei 1975 de drogisterij over van Anne en Siep
van Dijk.

Veel Makkumers wisten de weg te vinden naar
Manno’s drogisterij. Manno koestert de kleinschaligheid van Makkum. Hij kent zijn klanten en heeft
in al die jaren een vertrouwensband met hen opgebouwd. En een tevreden klant is nog altijd de beste
reclame. Regelmatig komt het voor dat klanten om
een boodschap naar de drogisterij worden gestuurd.
“Wolst eefkes foar my nei Manno ta. Hy wit wol
wat ik ha moat”. Wanneer de R in de maand zat
kwam Jan van der Linde om levertraan. Haalde de
fles uit de verpakking, nam een slok en zei: “Ja, it
is de goeie”. Daarna rekende hij af.
Ook Manno’s levenspartner Feikje krijgt op haar
dagelijks werk in de kledingszaak te maken met het
winkel assortiment van Manno’s drogisterij. Een
klein jongetje vroeg verbaasd: “Is dizze winkel ek
fan Manno en hat er hjir ek fan dy lekkere dropkes
te keap”? De drogisterij van Manno onderging drie
keer een verbouwing. De laatste was in 1999 en
tevens de grootste. Toen is de hele winkel gestript
en vernieuwd en kreeg het pand een nieuwe voorpui. Een opvallende verzameling van Manno is de
collectie gegoten gapers in de winkel. Door de jaren
heen verzamelde hij een dertig tal. Eén grote gaper
is te zien in de etalage. De gaper deed in vroegere
tijden dienst als uithangbord, om klanten te trekken
maar ook als kwaliteitsaanduiding voor de winkel.
Het is een beeld van een man, meestal van zuidelijke
afkomst, een Moor of Muzelman, met open mond
en vaak met uitgestoken tong. De mond staat niet
open om te gapen maar om medicijnen te nemen.
De winkelbestemming van het Pleinpand zal niet
helemaal verdwijnen. Het ligt in de planning dat na
1 januari Pleuni Blanksma de verkoop van de bioproducten zal voortzetten. En Manno? “Ik sil fytse
en fiskje en fan myn pakesizzers genietsje”.

Te huur aangeboden
Tussenwoning aan de Schokkerweg 7
te Makkum.
Woonoppervlakte 85 m²/
2 verdiepingen/ 3 slaapkamer
Voor meer informatie tel. 06-53898776

MAKKUM
Plein 7
Koopsom
€ 199.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
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

Familieberichten
Nimmen kriget in wurklist fan syn libben.
Mei fertriet, mar tankber foar alles wat hy foar
ús betsjutten hat, moatte wy ôfskie nimme fan
myn leave soarchsume man, ús leave heit, pake
en oerpake

Tjeerd Hoekstra
* 23 juny 1926
Winaam

 8 novimber 2013
Surch
27 desimber 1950

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:
De Witte Heren 0515-238980
- 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

Surch: Trijntje Hoekstra-van der Duim
Amsterdam: Fokje
Jan Tjeerd en Levina
Alkmaar: Pietie en Henk
Emille en Patricia, Mees, Sterre
Simone

Aldmar 11, 8751 TA Surch

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

Wy nimme ôfskie fan myn man, ús heit, pake
en oerpake op tongersdei 14 novimber om
11.00 oere yn de tsjerke fan Surch, wêrnei de
beïerdiging plakfine sil.

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

Woensdag 13 november:
Makkum – Bibliotheek: Mamacafé
aanvang: 10.00 uur de toegang is gratis
Makkum – Bibliotheek: Peutertheater
De Hutsel Frutsel aanvang: 15.00 uur
De toegang is gratis

Donderdag 14 november:
Makkum – Bibliotheek: Otto Gielstra van
St. Ald Makkum aanvang: 20.00 uur
De toegang is gratis

Vrijdag 15 november:
Makkum, Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Skuzum – Klaverjassen in Dorpshuis De Treffer
aanvang: 20.00 uur
Wons – Jubileumconcert Hosanna in Kerk
met foto tentoonstelling in dorpshuis
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 16 november:
Bolsward: Siepie in liefdevolle herinnering en Ron
Corné
Christa

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Agenda

Makkum – Sinterklaasintocht haven
opwarmen om 14.15 uur
aankomst Sinterklaas 14.30 uur
Makkum – Terra Nova organiseert Disco zwemmen in
Joure vertrek: 18.30 uur op het pleintje aan de Geep
bij Gerrie de Vries
Makkum – I.v.m. St Nicolaas intocht is de ruilbeurs
van Iisclub Makkum, verplaatst naar volgende
week 23 nov.

Fan 10.30 oere ôf is der tiid ta kondolearjen
yn de tsjerke.

Zondag 17 november:

Tank oan dr. de Boer fan praktyk de "Tjasker"
en oan de meiwurkers fan Thússoarch SWF,
lokaasje Wytmarsum.

Dinsdag 19 november:

Uw warme belangstelling en medeleven die
wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten
ontvangen na het overlijden van ús mem, beppe
en oerbeppe

Makkum – Bibliotheek: Schrijfster Mel Wallis de
Vries aanvang: 15.00 uur De toegang is gratis

Makkum, Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 15 november:

Gerbrig Postma-Breemer
Heeft ons zeer goed gedaan.
Daarvoor onze welgemeende dank.

Makkum – Minniste Mienskip Makkum
en Omstreken, 18.00 uur, Potluck

Zondag 17 november:

Fam. Postma

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

Verhuisbericht

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

Beste mensen,
Ik ga mijn plek in de Jonkersflat
verruilen voor een plek in Avondrust.
Mijn huidig adres dat ik ga verlaten:
Kerkeburen 66 K, 8754 EB Makkum
Is nu vanaf 9 november 2013:
Kerkeburen 66 kamer 206
8754 EB Makkum
Mijn telefoonnummer blijft 0515-231418
Met vriendelijke groeten,
Mevr. Ybeltje Horjus - Feenstra

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. P van Hyum
Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E Zwerver
Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. F.H. Welbedacht
Wons – Protestante kerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. H.M. Marchand
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Programma intocht Sinterklaas zaterdag 16 november in Makkum
Nog 3 nachtjes slapen en dan….. is het zo ver….
dan komt (als alles goed gaat) Sinterklaas met al
z’n Pieten naar Makkum.
14.15u
Sinterklaasopwarmfeest op de haven. Vanaf
deze tijd kunnen kinderen vast in de stemming
komen door liedjes mee te zingen en dansen op
de Sinterklaasmuziek, (dus ook thuis maar vast
oefenen)
14.30u
Sinterklaas, hoofdpiet en alle andere Pieten
komen aan in de haven van Makkum, en we
wachten in spanning af wat er daar allemaal gaat
gebeuren….. vervolgens lopen we achter
muziekkorps + drumband Hallelujah aan naar
het Plein in Makkum.
14.50u
Sinterklaas wordt verwelkomd op Het Plein.
Nu maar hopen dat er geen Pieten zijn die de
boel in de war sturen…..
15.00u – 15.30u
Alle kinderen en andere belangstellenden
mogen achter het korps aan door Makkum en
worden op deze manier naar de juiste onderstaande locatie gebracht.
15.30 – 16.15u
Voor de kinderen t/m groep 2:
Zwarte Pietentoneel !! in het Anker.
De Pieten treden hier voor jullie op en natuurlijk

VOOR UW KERSTPAKKET GROOT OF KLEIN
MOET U OOK BIJ SLAGERIJ NEIDHÖFER ZIJN!!

Naast onze slagerij en worstmakerij zijn wij ook het adres voor bijzondere
kerstpakketten die echt opvallen. De variatie in pakketten is eindeloos. Uw
ideeën kunt u met ons overleggen en dan komen we samen wel uit op een
prachtig en origineel kerstpakket. Omdat wij de vleesinkoop in eigen beheer
hebben, leveren wij kwaliteit vlees, vleeswaren, en worstsoorten. Al het vlees is
vers en kunnen door uw relatie goed bewaard worden in de diepvries. De prijs
samenstelling en dag van levering word in overleg met u vast gelegd, zodat u
gegarandeerd een mooi kerstpakket heeft voor iedereen. Dus wilt u uw medewerkers, familie, vrienden of kennissen ook op een originele manier verrassen
dan bent u bij ons op het juiste adres!
Wij hebben nu ook NYLANDER kaas in ons assortiment. De biologische boerenkaas van de Nylander is een kaas met een bijzonder en puur karakter. De kaas
krijgt een unieke en romige smaak doordat de kaasmakers gebruik maken van
Jersey koeien. De melk word niet gepasteuriseerd en er worden alleen maar
biologische ingrediënten gebruikt. Daardoor is de kaas dan ook puur en extra
smaakvol. Dus reed u aldoor naar Workum voor deze biologische ambachtelijke
kaas?? Bent u vanaf nu ook daarvoor bij ons op het juiste adres.

mogen er kinderen bij Sinterklaas komen.
Ouders of familie zijn van harte welkom, want
op deze leeftijd vinden de meeste kinderen het
allemaal reuze spannend.
(In verband met de ruimte kan er één ouder of
familielid per kind mee, de andere ouder en/of
familie/bekenden kunnen in de voorste zaal voor
1€ heerlijke koffie halen!)
15.30 – 16.15u
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5:
Sint- Toneel in De Prins.
Er wordt een voorstelling gegeven door studenten
van het Frieslandcollege, van de opleiding MBO
theaterdocent/ artiestdrama. Na deze super leuke
voorstelling komt Sinterklaas en de Hoofdpiet
en met de andere aanwezige Pieten kunnen jullie
er een gezellig feestje van maken. Ouders/of
familie kunnen de kinderen om 16.15u weer op
halen.
15.30 - 16.15u
Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8:
SinterrrrBINGO in Danscafe Schippers!!
Hilarisch BINGOspel met verrassende prijzen!
Wie weet komt Sinterklaas ook hier om het
hoekje kijken. Om 16.15 fietsen de kinderen
naar huis of kunnen opgehaald worden.
30 november is er Sintwilledei in Makkum
Met oa. het letterzoekspel en natuurlijk komen
Sinterklaas en een paar van z’n Pieten dan ook
langs. Het volledige programma van de Sintwilledei volgt later in de Belboei.

RECLAMES van de WEEK
Kip cajen schnitzel 100 gram

€ 1,30

Diverse soorten Bieflappen
€ 1,85
100 gram
(van onze Belgisch blauwe koeien)
Gebakken biefstuk 100 gram

€ 2,50

Diverse soorten Varkens filetlapjes
€ 1,19
100 gram
(Van onze Scharrelvarkens)

WEEKEND SPECIAL
Mexicaans pannetje
(inclusief 6 tortilla vellen)

€ 12.95

En van het weekend hebben we
natuurlijk weer die overheerlijke
gegrilde warme kippenpoten!!

Kerkstraat 24 | 8754 CS Makkum
Telefoon: 0515-230253
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40-jarig Jubileumconcert Zanggroep Forte

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
Zondagmiddag 3 november was het een drukte
van belang in Kerkelijk Centrum Het Anker in
Makkum. Zanggroep Forte vierde er haar 40-jarig
jubileum met een sfeervol concert. Bij binnenkomst werden de toehoorders ontvangen met
koffie/thee en gebak en kon men in de zaal
diverse foto´s en attributen bekijken uit de
geschiedenis van 40 jaar Forte. De inleiding van
deze middag werd gevormd door een hartelijk
welkom aan het aanwezige publiek en met name
de aanwezige oud-leden en voormalige dirigentes.
De diverse periodes uit de afgelopen 40 jaar dat
de zanggroep bestaat, werden gekenmerkt door
blokjes van diverse liederen, met daartussen
memorabele momenten van de afgelopen jaren,
voorgedragen door enkele leden van het koor.
Halverwege het concert kon men genieten van
gastkoor Kimswerd Delight, het koor waarmee
Forte al diverse keren heeft samengewerkt tijdens
de bekende Proms-concerten in Harlingen. Nadat
Kimswerd Delight enkele nummers had verzorgd
uit eigen repertoire, voegden de koren zich samen
voor de nummers From a distance (van Bette

Midler) en het indrukwekkende You´ve got a friend.
Tijdens het laatste blokje zong Forte nog enkele
recente nummers uit hun repertoire, waaronder
een prachtige a capella-uitvoering, en sloot af
met het swingende nummer I will follow Him uit
de film/musical Sister Act. Het publiek beloonde
de zanggroep met een staande ovatie, waarna
nog een toegift volgde. Tot slot werden de leden
van Kimswerd Delight, dirigente Anna Bonnema
en gast-pianist Gert Jan Hoekstra bedankt voor
hun medewerking en in de bloemetjes gezet.
Forte heeft met dit concert weer laten zien dat zij
zich steeds verder ontwikkelt en uitdagingen niet
uit de weg gaat. Dit enthousiaste koor is overigens op zoek naar uitbreiding, en dan met name
versterking van de herenpartijen én naar iemand
die dit koor instrumentaal zou willen gaan begeleiden. Forte repeteert op de dinsdagavond in
zorgcentrum Avondrust, dus wil je zingen…je
bent van harte welkom! Voor inlichtingen over
Forte kun je bellen met Barbara de Jong tel.
0515-231423 of via forte@makkum.nl

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

Overhandigen Dorpsvisie Ferwoude

eigen foto

Afgelopen dinsdagavond heeft de voorzitter van
Dorpsbelang Ferwoude de zojuist vastgestelde
Dorpsvisie van Ferwoude "op nei de takomst"
overhandigd aan wethouder Wigle Sinnema,
Wethouder van de gemeente Sùdwest Fryslân.
Afgelopen jaar is een breed samengestelde werkgroep bezig geweest om het verwezenlijken.

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

Thema's als wonen en werken, woonomgeving,
verkeersveiligheid en natuurlijk leefbaarheid
hebben een belangrijke plaats gekregen in deze
dorpsvisie. Speciaal aandacht wordt gevraagd
voor behoud van de dorpsschool. De dorpsvisie
is integraal in te zien op onze website www.ferwoude.eu
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Eljakim uit Bolsward wint de prijs

Adverteer in de
Makkumer Belboei

eigen foto

Op zaterdag 3 november jl. heeft Femuza, de
Federatie van Muziek en Zangverenigingen in
Súdwest Fryslân één van de 2 korenfestivals
gehouden. Dit festival vond plaats in de
Vituskerk in Blauwhuis. Voor dit festival waren
twee juryleden uitgenodigd om de koren te
beoordelen, dhr. Peter Wagenaar uit Bolsward en
mevr. Angelica Braam uit Steenwijk. De 2 juryleden kozen Eljakim uit Bolsward o.l.v. Erwin
de Ruiter als beste van de avond.
Sjongersnocht uit Aldegae Swf opende het festival met een uitstekend optreden. O.l.v. dhr. Bob
Bekema brachten ze hun programma met verve
en goed ingestudeerd. Als 2e trad op het Cecilliakoar uit Blaauwhuis. O.l.v. Doeke van Wieren
zongen zij 2 werken. Een prima optreden. Daarna
trad Eljakim op. O.l.v. Erwin de Ruiter namen ze

ons mee in een programma gebaseerd op de
liefde. De leden van Eljakim zongen zonder
bladmuziek en wisten het publiek te boeien en
naar later bleek ook de beide juryleden. Een
prachtig en uitstekend optreden.
Na de pauze was het Dames koar uit Exmorra
aan de beurt om hun ingestudeerde programma
te laten horen o.l.v. mevr. A Bonnema deden ze
dit op hun bekende wijze. Goed ingestudeerd en
met veel plezier. Samar uit Makkum trad als
laatste van de avond op. De leden van Samar zijn
serieus met muziek bezig. Ze schuwen niet om
de z.g.n. zwaardere stukken ten gehore te brengen
o.l.v. Luuk de Vries brachten ze een gedegen optreden. De jury waardeerde alle optredens met een
positief kritisch verslag. Ze waren zeer positief
over het zichtbare plezier waarmee de koren zongen.

Wat is Makkum.nl?
Iedere week staat er op de voorkant van de
Makkumer Belboei een advertentie over de site
Makkum.nl. Het doet blijken dat veel mensen er
van uitgaan dat dit een site van de gemeente
Súdwest-Fryslân is, maar dat is niet het geval!
Wat is de site Makkum.nl dan wel, zult u zich
afvragen.
Makkum.nl is een site waarop bedrijven uit
Makkum zich kunnen presenteren en tegen aantrekkelijke tarieven adverteren. De site biedt
nieuws over Makkum en Makkumers en heeft
een agenda waarin Makkumer evenementen aangekondigd worden. Nieuws uit Makkum kunt u
ook nalezen in de Makkumer Belboei. Onze dorpskrant heeft namelijk ook een plaatsje op de site.
De column Spliertjes geeft een Makkumer kijk
op het leven en men kan op de site een e-mailadres aanvragen eindigend op @makkum.nl
Wanneer iemand op zoek is naar een bedrijf,
instelling of activiteit in Makkum wordt er veel
op de naam Makkum gezocht. De kracht van 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.

site is dat Makkumer bedrijven hier makkelijk
op te vinden zijn. Het idee is dat men sterker
wordt door samen te werken en zich gezamenlijk
te presenteren, net zoals het in vroeger tijden in
gildes gebruikelijk was. Omdat Makkum geen
gemeentenaam is mag het als domeinnaam
gebruikt worden. In Harlingen kan dat bijvoorbeeld niet: Harlingen.nl is voorbehouden aan de
gemeente Harlingen.
Voor bedrijven komt een e-mailadres met een
eigen domeinnaam professioneel over. Wanneer
dat e-mailadres eindigt op makkum.nl is het
voor een Makkumer bedrijf ook meteen gelinkt
aan de vestigingsplaats. Bedrijven die adverteren op de site krijgen een gratis e-mailadres.
Stichtingen en verenigingen kunnen een gratis
vermelding krijgen. Voor particulieren is het
makkelijk en leuk om een makkum.nl e-mailadres te hebben. Gezien de grote populariteit van
“IkbininMakkumer” zullen er vast veel mensen
zijn die zich ook door middel van hun e-mailadres als Makkumer willen profileren!
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Wist u dat...
De ruilbeurs van de Iisklub Makkum i.v.m. de
intocht van sinterklaas komt te vervallen en is
verplaatst naar Zaterdag 23 nov van 12:00 tot
ongeveer 17:00 uur.
de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf
18 november bij u aan de deur kan komen. Heeft
uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057 of stuur een sms naar 4333
met de woorden STOP MS en doneer eenmalig
2 euro.
op 14 desimber o.s. Tryater yn de sportseal fan
Makkum it stik “In moaie jûn spilet”.
Sjoch foar mear ynformaasje de aginda fan
www.makkum.nl
Buurtver. Terra Nova op zaterdag 16 nov. Disco
zwemmen organiseert voor kinderen van 8 t/m
15 jaar (diploma verplicht) Opgeven kan nog tot
a.s. donderdag 20.00 uur bij Gerrie de Vries tel.
0515-232080

Jubileumconcert Hosanna
Wons - Op vrijdag 15 november a.s. houdt
c.m.v. Hosanna haar jubileumconcert in de kerk
te Wons. Dit ter ere van het 90 jarig bestaan van
het muziekkorps in het dorp Wons, op 23 juli jl.
bestond de vereniging 90 jaar. Deze unieke
gebeurtenis wordt dit gehele jaar gevierd. Zo
zijn voor 15 november oude leden uitgenodigd
en staan er na afloop foto’s tentoongesteld in het
dorpshuis. Tijdens het concert zal ook gast
Menno Bosgra zijn medewerking verlenen. Deze
bekende slagwerker speelt een aantal werken
met het korps, maar ook solistisch, net als
enkele andere leden van Hosanna. Hosanna kijkt
uit naar deze muzikale mijlpaal!

Vrouwen van Nu
afd. Wûnseradiel
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd.
Wûnseradiel komt weer bijeen op dinsdagavond
19 november a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde
Roskam te Witmarsum.
Tijdens deze avond komt mevrouw Weeninkvan Oort met de lezing “Damast uit de kast”. Het
gaat over de herkomst van het linnendamast en
de geschiedenis van de linnenweverij en bijkomende techniek door de eeuwen heen. Dames
die hun oudste of mooiste tafellaken of servetten
tonen, kunnen van haar de ouderdom en herkomst te weten komen, daarom het damast uit de
kast. Ook gasten zijn weer welkom.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Kapsalon Kreatief
Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340
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Mel Wallis de Vries in Bibliotheek Makkum
Mel Wallis de Vries is de succesvolste jeugdthrillerauteur van dit moment: haar boeken zijn
razend populair en spannend tot de laatste bladzijde. De verhalen gaan over gewone jongeren,
vaak meisjes die door een verkeerde beslissing
of door foute contacten slachtoffer worden van
een misdadiger. Mel Wallis de Vries is schrijfster
van o.a. ‘Vals’, ‘Waanzin’ en ‘Klem’. Sinds vorige
week ligt haar nieuwste boek ‘Wreed’ in de
boekhandels.

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 zondagmiddag 17 november ’s middags om
15.00 uur komt jeugdthriller schrijfster Mel
Wallis de Vries naar de bibliotheek in Makkum.
Met de komst van Mel Wallis de Vries sluit de
bibliotheek een week vol feestelijkheden vanwege haar 50 jarig bestaan af.

De schrijfster heeft een speciale band met
Makkum, want ze groeide er op. Ze wist altijd al
dat ze schrijfster wilde worden: ‘Toen ik een tiener
was, las ik op vakanties vooral de thrillers van
mijn moeder. Ik vond deze boeken ontzettend
spannend, maar ik vond het jammer dat de verhalen over volwassenen gingen. Dat is een van
de redenen dat ik spannende boeken voor tieners
ben gaan schrijven. Ik miste deze boeken zelf
heel erg’. Thrillerliefhebbers en andere lezers
zijn zondag 17 november welkom in de bibliotheek vanaf 15.00 uur. Zij kunnen luisteren naar
Mel, vragen stellen en met haar op de foto. Ook
kunnen zij hun boek laten signeren of het nieuwste boek van Mel kopen in de stand van
Boekhandel Coufreur, met handtekening van de
schrijfster er in! De toegang is gratis.

Vrijwilligers gezocht Stipepunt Bolsward
- Plantein, WoonZorg- en Behandel centrum
Bloemkamp zoekt vrijwilligers voor diverse
activiteiten. Helpen bij de warme maaltijd tussen
12.00 en 13.30 en tussen 17.00 en 19.30 bij de
broodmaaltijd. Vrijwilligers die willen duofietsen
of rolstoelfietsen in de omgeving van Bloemkamp.
Voor de rolstoeldansgroep ook 2 vrijwilligers die
affiniteit hebben met (stijl)dansen. Dit op vrijdagmiddag van 14.45 tot 17.00 uur.
- Plantein, WoonZorg- en Behandelcentrum
Bloemkamp zoekt een wandelvrijwilliger voor
een bewoner op de somatische afdeling om 1x per
week de stad in te gaan. Twee vrijwilligers die
helpen bij de therapiehond op maandagochtend
van 9.30 tot 11.30 uur. Ook kerkvrijwilligers
gevraagd om met ingang van 1 januari 2014 1x in
de 7 weken op zondagochtend te helpen met onder
andere het brengen van de bewoners naar de
kapel en na afloop weer terug naar de afdelingen.
- Ús Thús, een nieuw te openen ontmoetingscentrum voor alle leeftijden te Bolsward, zoekt
vrijwilligers voor een praatje met koffie of thee
op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Dinsdag- en donderdagavond van 17.00 tot 21.30
voor het kookcafé. Wij zoeken vrijwilligers die

sociaal, creatief zijn en aardigheid hebben in koken.
21 december opening met een kerstbrunch.
- Wooncentrum Avondrust te Makkum zoekt vrijwilligers die willen assisteren in het restaurant.
Van ongeveer 11.00 tot 14.00 uur. Het gaat om
soep ronddelen bij de appartementen, helpen met
bedienen, tafel dekken, afruimen enzovoort. Tevens
is zij op zoek naar assistentie op de dagbesteding
van 11.00 tot 13.30 uur. Dagen in overleg.
- Thuishotel (onderd. van Thuisz. Zuidw. Friesl.)
is op zoek naar een vrijwilliger die wil koken bij
een oudere thuis. Een keer per twee weken of
een keer per maand. U bedenkt samen een
recept, doet de boodschappen, kookt het gerecht
en eet deze samen op.
- Stichting Talant, Galamahiem, is op zoek naar
iemand die een heer met een verstandelijke beperking op dinsdagmiddag wil begeleiden naar
dansles in Sneek. Ook zoekt Talant iemand die
wil gaan wandelen, fietsen, stad in gaan, familiebezoek van mensen met een verstandelijke
beperking in de leeftijd van 30 tot 60 jaar, op de
woensdag, vrijdag en zaterdag. Er is een reiskostenvergoeding.
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Lifestyle Beach Resort Makkum letterlijk en figuurlijk in beweging!
Sinds 1 November jl. zetten ondernemer Jan Bakker
en kind -en gezinscoach Geke Wassenaar uit
Oudehorne, samen met sportinstructeur Tom
Botermans en fysiotherapeuten “Anette Meina
en Erwin Huitinga; ‘Lifestyle Beach Resort
Makkum’ letterlijk en figuurlijk in beweging. In
de piramide, aansluitend aan het hoofdgebouw
van Beach Resort Makkum wordt als sinds 2010
fysiotherapie aangeboden. Omdat in het sportcentrum moderne fitness- test- en revalidatieapparatuur aanwezig is, leent deze ruimte zich
hier uitstekend voor.
Naast medische training kunt u bij ons tal van
andere sportprogramma’s volgen. Het fitnessprogramma van Lifestyle is persoonlijk en op
maat gemaakt om iedereen naar zijn of haar
specifieke doelstelling te brengen. Doelstellingen
kunnen variëren van de ontwikkeling van spiermassa, het wegsporten van overgewicht, een
betere houding, conditieverbetering en of een
bewuster en daarmee gezondere leefkeuze.
Sporten is fijn en sport doet goed!
Naast fysiotherapie en fitness gaat het Lifestyleteam het sportaanbod in de toekomst verder uitbreiden, met name buitensport zal hierin een
belangrijk aspect vormen. Tenslotte krijgt het
“Animatie en Wellness - Programma” een stevige impuls. Dit programma is bedoeld voor parkgasten, dagjesmensen maar beslist ook voor de
Makkumers zelf en mensen uit de streek.

De nieuwe openingstijden van Lifestyle Beach
Resort Makkum zijn als volgt:
Maandag 08.30 tot 21.30 uur
Dinsdag
08.30 tot 12.30 & 18.30 tot 21.30 uur
Woensdag 08.30 tot 21.30 uur
Donderdag 08.30 tot 21.30 uur
Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur
Zondag
09.30 tot 12.30 uur
We starten naast de bekende spinningtijden op
maandag en donderdagavond (mogelijk van
19.00-20.00 en 20.00-21.00 uur) en op woensdagmorgen van 09.00-10.00 vanaf woensdag 20
november, ook op woensdagavond een nieuwe
spinninggroep. Opgave hiervoor is alvast mogelijk (woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur)
Op zondagmorgen wordt er bootcamp georganiseerd van 10.00 tot 11. 00 uur. Op korte termijn
gaan we starten met ‘regular-bootcamp’, maar
daarnaast het al bekende ‘elite-bootcamp’ voor
de gevorderde bootcampers. Fysiotherapie: Een
afspraak bij één van onze fysiotherapeuten zal
vanaf nu nog makkelijker gaan; Van maandag
t/m vrijdag zijn wij aanwezig in het SûnhûsGezondheidscentrum in Makkum. In Lifestyle
Beach Resort zijn er behalve op maandag en
donderdag (hele dag) en de dinsdagmorgen, nu
ook afspraken te plannen op de maandag, dinsdag en donderdag avond. Na 18.30 uur kunt u bij
ons terecht voor fysiotherapie. Een afspraak kunt
u maken door te bellen met 0515-231551. Het
Lifestyle-team zet jullie graag positief in beweging!

Laatste keer verkoop van UNICEF-kaarten/producten in Makkum
Per 1 januari 2014 stopt Unicef Nederland met
de verkoop van haar eigen producten. Daarna
kunnen er via de Unicef-vrijwilligers nog allerlei
Unicef-artikelen gekocht worden. Dit zijn echter
producten die door een externe partij gemaakt
worden; Unicef ontvangt een bepaald percentage
van de verkoopprijs. Kaarten kunnen vanaf 1
januari 2014 niet meer via vrijwilligers verkocht
worden.
Omdat de verkoop van kaarten in Makkum de
grootste bron van inkomsten was, heeft Unicef
Comité Makkum besloten in 2014 na bijna 40

jaar te stoppen met haar verkoopactiviteiten.
Omdat er dit jaar nog wél Unicef-kaarten zijn,
zijn wij op vrijdag 22 november van 14.00 –
18.00 uur nog één keer in de bibliotheek aanwezig om Unicef kaarten en andere producten te
verkopen.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om
iedereen NAMENS ALLE KINDEREN die door
Unicef geholpen worden, hartelijk te bedanken
voor dátgene wat u voor deze kinderen hebt
mogelijk gemaakt. Unicef Comité Makkum

Potluck in het kasteeltje
Volgens al een lange traditie wordt er op vrijdag
15 november aanstaande om 18.00 uur de potluckmaaltijd in het Kasteeltje (de Doopsgezinde Kerk)
van Makkum gehouden.

laat weten dat je komt, zodat we weten hoeveel
tafels we klaar moeten zetten. Als je al weet wat
je wilt maken is het fijn om het ook meteen door
te geven. En dat kan nog best tot vrijdagmiddag.

Pot Luck is een soort van geluksmaaltijd. Je
weet niet wat er in de pot zit, maar je bent steeds
weer blij verrast. De maaltijd is voor iedere
Makkumer en alle andere gezelschap minnende
eetlustigen van daarbuiten. De bedoeling is dat
ieder een gerecht naar keuze meeneemt, dat op
een gezamenlijke tafel wordt neergezet, waarna
ieder naar believen van de gerechten, die een
ander heeft bereid, kan proeven. Het mag eenvoudig zijn, zoals een stamppot, een ovenschotel
of pannenkoeken, maar wie iets bijzonders wil
maken: graag! Wij laten ons in ieder geval graag
verrassen. Voor diegenen die niet zo makkelijk
iets kunnen klaarmaken is het meebrengen van
een toetje of fruit ook prima. Het is fijn dat je

Van harte welkom in de Doopsgezinde Kerk aan
de Bleekstraat. Graag opgeven bij: jpvandiek@
telfort.nl of 0515-231312

DAMES PANTALON´S
met elastiek in de taille
MEERDERE KLEUREN
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Het Nationaal Schoolontbijt op Cbs De Ark

Sponsorloop Sint Martinusschool
enorm succes!
Als afsluiting van de Kinderboekenweek, die dit
jaar in het thema van sport en spel stond, hebben
de alle kinderen van de Sint Martinusschool zich
in het zweet gerend om zoveel mogelijk geld in
te zamelen. Met dit geld wordt het schoolplein in
een nieuw jasje gestoken en dit was voor de
kinderen genoeg motivatie om tijdens de sponsorloop alles op alles te zetten en zoveel mogelijk rondjes te rennen. Het resultaat mag er zijn!
Al het geld is geteld en het is een fantastisch
bedrag geworden. In totaal is er door de kinderen
€ 2.657,35 bij elkaar gerend en daar mogen zij
heel trots op zijn!
Dat de sponsorloop zo’n succes is geworden, is
te danken aan de geweldige inzet van de kinderen,
aan de vele gulle sponsoren en aan de supporters
die de kinderen in de sporthal hebben aangemoedigd. Iedereen hartelijk dank hier voor.

eigen foto

Tien jaar geleden startte Het Nationaal Schoolontbijt als een proef op een paar scholen. En met
succes! Inmiddels zorgt de organisatie elk jaar
voor ruim een half miljoen ontbijtjes op 2.500
scholen. Dat is een enorme organisatie. Het
Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland. Honderden enthousiaste bakkers en supermarkten uit de buurt van
deelnemende scholen zorgen bij Het Nationaal
Schoolontbijt voor het verse brood. Natuurlijk
was bakkerij Kluft uit Makkum dit jaar ook weer
van de partij!

Op Woensdag 6 november leverde bakker Kluft
in alle vroegte heerlijk vers brood af voor alle
leerlingen van Cbs De Ark. Er kon worden
gesmuld van Het Nationaal Schoolontbijt. De
tafels in de klassen waren gezellig gedekt en zo
konden de kinderen en de leerkrachten heerlijk
met elkaar ontbijten. De broodjes en boterhammen werden belegd met kaas, hagelslag, smeerkaas, appelstroop of jam. Voor de dorst was er
melk en sinaasappelsap. Na dit heerlijke ontbijt
wist iedereen het zeker: Ontbijten geeft je energie
en houdt je scherp!

Nieuws van de Wmo-adviesraad
Hebt u wel eens van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gehoord of er zelf mee te
maken gehad? Nee? Dan voor is deze informatie
voor u belangrijk. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een
beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan
gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met
psychische problemen. Gemeenten voeren de
Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze
dat doen. Voorbeelden van hulp en voorzieningen
die onder de Wmo vallen zijn: Huishoudelijke
hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de
regio of een rolstoel. Een rolstoel krijgt u alleen
via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig
heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt
u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het
thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.

We zoeken daarom nieuwe leden. Mensen die
ons kunnen helpen om antwoorden op deze vragen
te krijgen. Van deze mensen wordt verwacht dat
ze goed op de hoogte zijn van de plaatselijke
situatie en van de zaken waar mensen tegenaan
lopen of van initiatieven die in de dorpen worden
ontwikkeld om iedereen mee te kunnen laten doen.

Als Wmo-adviesraad proberen we alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Voor ons is echter
minstens zo belangrijk om te kijken hoe de uitvoering van al deze taken uitpakt in de praktijk.
Krijgen mensen nog de hulp die men echt nodig
heeft? Vallen er niet mensen tussen wal en
schip? Worden de mantelzorgers en vrijwilligers
niet overbelast? Weten mensen waar ze terecht
kunnen of waar ze kunnen klagen als ze het
ergens niet mee eens zijn? Zijn er voldoende
voorzieningen in de kleine dorpen om, ook als
men ouder wordt, nog goed te kunnen wonen?

We vergaderen 1 x per 2 maanden op woensdagavond en verder moet u goed om kunnen gaan met
de computer en niet bang zijn om een behoorlijke hoeveelheid informatie door te spitten. Het
is de kunst om eruit te zoeken wat interessant is
voor de burgers waar het om gaat.

De Wmo-adviesraad bestaat momenteel uit de
volgende leden:
Mevr. R. Niezink uit Kimswerd, voorzitter
Mevr. M. Baarda uit Witmarsum, secretaris
Dhr. N. van Vliet uit Makkum, penningmeester
Mevr. A. Cuperus uit Witmarsum, lid
Dhr. W. van Kalsbeek uit Ferwoude, lid
Dhr. E. van Popta uit Pingjum, lid
Dhr. H. Zijlstra uit Koudum, lid

Wilt u een bijdrage leveren om de gemeente
goede adviezen te geven over alle genoemde
taken, meld u dan aan bij het secretariaat van de
Wmo-adviesraad, p/a M. Baarda, tel.nr. 0517531996 of e-mail marijkebaarda@ziggo.nl.

Novemberactie
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”
Op maandag 18 november vanaf 18.30 uur zullen
de ouders van onze peuters weer bij u langskomen voor de jaarlijkse novemberactie. Wij verkopen net als vorig jaar suikerbroden, de prijs
van een suikerbrood bedraagt € 3,- per stuk en voor
€ 5,00 2 stuks, graag gepast betalen en op is op.
De peuterspeelzaal heeft de opbrengst van deze
en andere acties nodig om alle peuters van
Makkum e.o. in de gelegenheid te stellen om
voor een redelijke prijs de peuterspeelzaal te
bezoeken. Het is immers voor ieder kind belangrijk om te spelen met en zich te ontwikkelen
tussen leeftijdsgenootjes. Wij komen volgende week
maandag graag bij u aan de deur en hopen dat u
het peuterspeelwerk een warm hart toedraagt!
Bestuur en leidsters
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

PSV de Halsbânruters
Franeker 9 november
Bobbie IJdema kwam met Up to date’s Celina
uit in de klasse M1 dressuur. Zij startte Celina
voor de eerste keer in deze klasse. In de 1e proef
won zij de 2e prijs met 186 punten en in de 2e
proef won zij de 1e prijs met 197 punten, beide
proeven goed voor 3 winstpunten.
Op zondag 10 november werden de Z rubrieken
verreden. Bobbie kwam nu met Caramba aan de
start in de klasse Z1. Hier werden maar liefst
twee 1 ste prijzen in de wacht gesleept met 222
en 220 punten ook goed voor 3 winstpunten.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Makkum zet ongeslagen serie
voort met een 6-0 winst op Heeg
Waar vorige week het spel niet goed was,
waren er wel voldoende kansen die helaas niet
werden benut. Deze trend leek in het begin
van de wedstrijd te worden voortgezet, gezien
de 100% kansen die werden gemist. Er werd
zelfs langs de kant al gesproken door een
schoonvader “hij komt der bij mij vanavond
niet in “, vermoed wordt dat deze uitspraak na
de wedstrijd allang weer vergeten was. Na 20
minuten maakte Michel Nauta de terechte 1-0
voor Makkum en niet lang daarna viel ook al
de 2-0 toen Jesse ontsnapte aan zijn directe
tegenstander en na een knappe loopactie de
bal panklaar legde voor Feike die de bal knap
raakt schoot. Hierna volgde een periode waarin Makkum de bal snel van voet naar voet liet
gaan en ook van links naar rechts. Dat uit dit
goede spel geen goals vielen was ook mede
aan de keeper van Heeg te danken. Toen zo’n
10 minuten voor rust de door Coen Speerstra
voorspelde regenbui kwam, ging het spelpeil
met rassé schreden naar beneden. Of hier een
verband tussen zit is uiteraard moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. De ruststand was dan
ook 2-0. De 2e helft begon met een fanatiek
Heeg, dat duidelijk de boodschap had gekregen van hun trainer dat 2-0 niet onoverbrugbaar was. Makkum kon onder het kunstlicht
(had de 1e helft al wel aan gemogen) het
goede spel van de 1e helft niet voortzetten.
Door het fysieke stapje extra van Heeg, werd
het spel onrustig en Makkum moest even
schakelen om weer in het spel te komen. Heeg
bleek vandaag voorin onmachtig en echte
mogelijkheden ontstonden er niet. Dat
momenten in wedstrijden iets kunnen doen
met een ploeg, bleek wel toen Makkum na een
fout op het middenveld van Heeg, snel tot
aanvallen kwam. Heeg riep om buitenspel,
maar de scheidsrechter gaf gelijk aan dat dit
niet het geval was, Feike kon alleen op de
keeper af en maakte de 3-0. De scheidsrechter
gaf aan de grens van Heeg aan dat die totaal
niet op 1 lijn stond en dat van buitenspel geen
sprake was. Of dit ook werkelijk zo is kan ik
u niet vertellen, ook ik stond niet op 1 lijn. Na
deze tegengoal stortte Heeg helemaal in en
was het geloof uit de ploeg. De 4-0 viel uit een
schotpoging van Aise Gielstra, die vanaf 30
meter zijn geluk beproefde. En of het nu dat
geluk was of toch de zwabber die Aise aan de
bal gaf, ik weet het niet, maar de bal ging via
de handen van de Heegkeeper in de goal, 4-0.
De 5-0 kwam tot stand na een mooie loopactie
van Feike en Michel waarbij de verdediger
van Heeg 2:1 kwam te staan. Michel kon
hierna doorlopen naar de goal en maakte
prima de 5-0. De mooiste goal moest toen nog
komen, toen Jesse over links de ruimte en vrijheid kreeg om te kunnen zien dat de keeper te
ver voor de goal stond. De afgemeten boogbal
die volgde was een mooi slot op een enigszins
verregende wedstrijd. Eindstand 6-0 Het is
goed om te zien dat vandaag de kansen afgemaakt werden en dat het vertrouwen met de
wedstrijd groeit.

Topjaar voor het damesteam Zeesteeg

eigen foto

Het jaar 2012 begon met het bijna beëindigen
van het damesteam Zeesteeg. Ietsje, Geeske en
ik waren nog over….. Overgehaald door deze
twee dames ben ik er met hun weer voor gegaan,
onder leiding van tijdelijke geblesseerde roeier,
Tjebbe! Hinke, Jeanet en Sietske kwamen in het
begin van 2012 het team versterken en daarmee
waren we al echt op weg een heus voltallig
damesteam te worden. Zoals het een damesteam
betaamd werden twee van onze leden zwanger
en startten we in 2013 zonder Ietsje en Sietske.
Ook Geeske zette het roeien op een laag pitje,
waardoor het team opeens aardig ingekrompen
was, zou het nog wat worden?
Ik was ontzettend blij met het overenthousiasme
van Hinke en Jeanet en hun wil er iets moois van
te maken, daar kreeg ik zelf ook weer energie van.
Op wonderbaarlijke wijze komen er altijd nieuwe leden aanzetten en zo konden we Angelique
en Amy bij ons team voegen wat ons al iets meer
compleet maakte. Helaas nog steeds zonder
stuur startten we het seizoen. Al snel kwam
Martijn van Galen in beeld (ook wel bekend als
stuurman van de Trochbiter uit Harlingen, nu de
Rode Draak). Hij wilde ons graag op de donderdagavond trainen. Weldra diende, na een door de
dames gezet oproepje in de plaatselijke bladen,
stuurman Hendrikes Adema zich aan, hij wou
ons graag sturen op de maandagavond. Martijn
en Hendrikes….. het blijkt een gouden stuurduo
te zijn! Tal van gastroeisters passeren de sloep
dit jaar. Ondertussen hebben we ook Zwaan als
volwaardig lid bij ons team kunnen voegen. Een
enorm ervaren roeister die instapt en gaat roeien.
Het wordt een hele warme zomer en de trainingen
veranderen dan ook met regelmaat in een stukje
roeien naar Kornwerderzand, even zwemmen,

rosétje, biertje en weer terug roeien naar
Makkum. Erg goed voor de teambuilding en
ondertussen kunnen we na een harde werkdag
genieten van het prachtige weer. Wat ook goed is
voor de teambuilding is het organiseren van een
roeiclinic. En dat deden we dan ook tijdens de
Visserijdagen in Makkum. Samen met een aantal
heren van de Twirre hebben we een heuse clinic
gegeven aan de Makkumer bevolking en de vele
toeristen die we van de straat geplukt hebben.
De knoop is doorgehakt, we zijn met Harry en
Jacob om tafel geweest en vanaf 2014 gaan de
dames van de Zeesteeg onder de naam
IJsselmeerminnen in de Pulp Fiction roeien. We
zijn enorm blij dat we nu op eigen benen gaan
staan en gaan deze uitdaging vol aan. Natuurlijk
maken we het jaar af in de Zeesteeg, we gaan zo
goed en willen laten zien wat we waard zijn.
Het jaar 2013 kunnen we afsluiten met drie
bekers en een tweede plek in ons klassement, de
dames twee! We horen bij de eerste 12 van het
Algemeen Klassement en zouden, als we in de
Zeesteeg bleven roeien, naar de hoofdklasse
promoveren. Een geweldig resultaat na een ontzettend mooi jaar! Ik denk dat ik voor alle dames
wel kan spreken als ik zeg dat we er in korte tijd
nieuwe, goede vrienden bij hebben gekregen.
Het heeft mij mooie vriendschappen opgeleverd.
Begin 2012 had ik dit niet kunnen dromen. We
hebben dit allemaal in 2013 opgebouwd en
samen gaan we een nieuw avontuur aan als eigen
vereniging met de Pulp Fiction, we hopen dat
jullie dit allemaal met ons mee mogen beleven.
Tot volgend jaar!
Linda Stellingwerff
(roeit al zeven jaar in de Zeesteeg)
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Zaterdag 16 november

Nieuw in de verkoop!
Sfeervolle woning met vrijstaande
ruime berging en garage.

WWS 1 - Makkum 1
Joure SC 2 - Makkum 3
Leeuwarder Zwaluwen A1 - Makkum A1
Heeg A1 - Makkum A2
Bolsward B1 - Makkum B1
SJO Oudega/HJSC C1 - Makkum C1
Makkum C2 - SJO Oudega/HJSC C2
Makkum E1 - Scharnegoutum'70 E1
Scharnegoutum'70 E2 - Makkum E2
Makkum E3 - Woudsend E3
Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F1
IJVC F2 - Makkum F2
SJO Oudega/HJSC F3 - Makkum F3
Scharnegoutum'70 VR1 - Makkum VR1
Makkum VR1 - Frisia VR2
Makkum MB1 - Mulier MB1

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Kantinedienst zaterdag 16 november

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

Boppesteech 13, Idsegahuizum

Cor Politiek/Douwina Postma
Henk en Janet Bonthuis
Jan Haarsma/Sharon Tromp/
Corine Veltman

14:30
14:15
12:10
10:45
10:30
11:15
9:00
10:15
9:00
9:00
10:15
9:00
9:00
19:30
14:30
12:15

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

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - Heeg 1
6-0
Makkum 2 - Kollum 2
1-0
Makkum 3 - Oeverzwaluwen 3
0-2
Terschelling A1 - Makkum A1
0-4
Makkum B1 - MKV'29 B1
2-6
Makkum C1 - Workum C1
1-0
Makkum D1 - Bolsward D1
1-3
Robur/Harlingen Com. D2 - Makkum D2 6 - 1
Woudsend E1 - Makkum E1
2-3
Makkum E2 - RES E2
0-7
Scharnegoutum'70 E3 - Makkum E3
2-3
Makkum F1 - SJO EBC/Delfstrahuizen F1 6 - 3
Makkum F2 - Oeverzwaluwen F2
9-0
SC Bolsward F5M - Makkum F3
0-0

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

4 Winterbanden gemonteerd op aluminium velgen voor een BMW 3 serie e 36. Vraagprijs 200
euro. Plus een Memo Scanner Type B 100 om
BMW foutmeldingen op te sporen 50 euro
Tel: 0515 230671 of 0654700252
Wegens overcompleet, donkerblauwe heren winterjas van het merk "Gaastra" maat xxl. Weinig
gedragen. Tevens twee fietsjasjes van gelijke kleur,
maat m, en maat xl. Dit alles voor maar € 40,00.
Telefoon: 0515-232433 of 0643110620
Voor € 30 krijgt u een Cycloon stofzuiger 2000
Watt en... u hoeft nooit meer stofzakken te kopen.
Nog geen half jaar oud. Tel: 06-12797265

Vragende kinderen bij het Sint Maartenfeest (archief foto)

Pelgrim 4 pits gastoestel. Te Koop, in prima
staat. €45. telefoon: 0642108164

Beste Sint, Piet en de Kerstman,

turnpakje Des. Zwart met roze/paarse strepen.
€ 20,- tel: 231279/ 06-51088847

De feestdagen komen er weer aan,
En voor u is dat natuurlijk de tijd om uw slag te slaan.
Want als u eenmaal weer aan wal bent,
Dan besteedt u menige cent.

Datzelfde geldt voor u meneer de Kerstman,
Kerstmarkt of winterfair, wij maken er wat van.
Wie zorgen ervoor dat het plezier niet op kan?
Juist, de Makkumer winkelvrouw en -man.

Het is u natuurlijk genoegzaam bekend,
Dat in Makkum veel te koop is, van boek tot tent.
Besteedt uw cadeaugeld dan ook hier,
Zodat u ook volgend jaar terecht kunt bij de plaatselijke winkelier.

Een vakantiebaantje, voor de broer van Anne,
Of een deeltijdbaan, voor de moeder van Tim?
Allemaal werken ze met veel plezier,
In Makkum, bij de lokale winkelier.

Babyfoon €15.-, Partij blitsende schoenen maat
39/40 o.a. pumps laarzen enkellaarsjes felle
kleuren of panter/poema print. Misschien is het
ook wel wat voor toneelstukken. Bijna tot niet
gedragen € 2.50 p/paar en 9 paar voor € 20.-,
Bouw tientallen verschillende voertuigen met
ZOUB. Er mist 1 wiel, maar kan nog van alles
van gemaakt worden. Misschien leuk kado van
sinterklaas! € 5.-, Diverse onderdelen van Ford
Scorpio 1998 € 200,- tel: 0653180139
Bakfiets opknapper € 50,- tel. 0613915131
MEEGENOMEN

Wil diegene die mijn roze halster touw heeft
meegenomen vanaf het weiland naast de ijsbaan
hem even weer terug hangen.

Natuurlijk weten wij ook van Bol.com,
Van Wehkamp, Zalando, open dag en nacht.
Lekker makkelijk shoppen en thuisgebracht.
Wie dat niet doet, die is toch dom?
Maar wie betaald uw intocht hier?
Wie bezorgd uw kind met Sintwilledei plezier?
Juist, allemaal dankzij de plaatselijke winkelier,
Geen webshop betaald de Sinterklaasintocht hier.

De Makkumer Belboei valt iedere week op ieders mat.
Nieuws, weetjes, familieberichten, er is altijd wel wat.
De Belboei die altijd bericht over uw intocht hier;
Grotendeels betaald door de Makkumer winkelier.
Lieve Sint, Piet en de Kerstman,
Vanachter een scherm cadeautjes kopen;
daar vindt u toch ook niks `an?
Koop daarom met sfeer, beleving en plezier
Ook voor de feestdagen bij de Makkumer winkelier!

VERMIST

Makkum, Leerlooiersstraat: Zwarte ex-kater met
witte kin en bef, witte teentjes aan 3 pootjes, wit
sokje linksachter. Heeft een chip. Witmarsum,
Spinnekop: Zwart-rode schildpadpoes, omgekeerde
rode "V" op voorhoofd. Uit mandje ontsnapt bij
dierenarts; kent omgeving niet. Kan schuw zijn.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West
Friesland.

Volleybalprogramma
Vrijdag 15 november
19:00
20:15
20:15
21:30
21:30
21:30

Punt Ut MC 2 - Makkum XC 1
Makkum MB 1 - Staveren MB 1
Makkum DS 4 - It Heidenskip DS 1
Makkum DS 3 - BEO DS 2
vc Bolsward DS 5 - Makkum DS 2
A.N.O. HS 2 - Makkum HS 1

Zaterdag 16 november
15:00 vc Bolsward DS 2 - Makkum DS 1

Bezoek aan de
Margriet Winterfair!!!

Soldaat van Oranje
de Musical

Donderdag 21 november 2013
in Utrecht (inclusief entree en vervoer)
Prijs € 39,50 per persoon.
(voor vervoer en entree)
minimale deelname 20 personen

Zaterdag 8 februari 2014
in Katwijk (inclusief entree en vervoer)
Prijs € 115,00 per persoon.
(voor vervoer en entree)
middagvoorstelling

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

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

