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Zaterdag 6 september werd de open dag georganiseerd door het Beach Resort Lifestyle. Dit
sportieve centrum is gelegen in het receptiecomplex
van het villapark op het Makkumer strand. Vooral
bekend van de fitness en spinningsavonden welke
door veel Makkumers bezocht worden. Daarnaast
een toevlucht voor de toerist die ook op vakantie
door kan sporten. Tijdens de open dag een mooie
gelegenheid om de overige diensten te bekijken.
Zaterdagochtend tegen 10.00 uur is het nog rustig
als het team aan de koffie zit. ‘De meeste drukte
op zaterdagen komt pas vanaf 11.00 uur’ weet
Tom Botermans, de fitness- en spinning-instructeur
van Lifestyle. Mensen hebben eerst boodschappen,
voetbal of tennis voor de jeugd en komen daarna
pas toe aan ontspanning door inspanning. Even
het hoofd leegmaken, de drukke week wegfietsen en
vooral met een fit gevoel het weekend in stappen.
Gezondheid, bewust leven en sportieve inspanning
zijn hip. Hoe hip? Dat blijkt al snel uit het zeer uitgebreide aanbod van Lifestyle. Geke Wassenaar,
eigenares van het Beach resort Lifestyle, legt aan
de hand van een divers aanbod van fysiotherapieen fitnessmogelijkheden uit dat het Beach resort
voor veel meer staat dan een fitnesscentrum.
Fysiotherapie
De basis is Fysiotherapie. Binnen het team wordt dit
verzorgd door Annet, Erwin, en Varen. Drie ervaren
en deskundige fysiotherapeuten met ieder haar of
zijn eigen specialisme. Een aantal jaar terug is actief
de samenwerking gezocht met de huisartsenpost
in Makkum, het Sûnhus. Erwin legt uit dat bewegen
in combinatie met een medicatietraject de aandoening in veel gevallen beter valt te dragen. Zo
zijn er beweeggroepen opgericht met medische
verwijzigen voor COPD en diabetes. ´De patiënt moet
uit de slachtofferrol. Dit doen we door het zelfvertrouwen te vergroten´. Het doel is om patiënten te
informeren en door beweging fitter te krijgen. Een
andere behandeling heet Oncofit en wordt door
Varen verzorgd. De ingrijpende gevolgen van de
ziekte kanker worden door het versterken van de
weerbaarheid en bijvoorbeeld litteken massage verzacht. Annet verzorgt al weer een aantal jaren de
Fysio Pilatus. Allemaal behandelingen afgestemd op
volwassenen. Iets wat ik niet wist maar wel in een
breed scala wordt aangeboden door Lifestyle zijn
behandelingen voor kinderen. Wist u bijvoorbeeld
dat Kinderfysio voor kinderen tot 8 jaar gratis is?

Kinderfysio
Geke is naast eigenaresse ook kindercoach en geeft
in die rol samen met Varen de sociale competentie
training Rots en Water. Op locatie, voor klassen en
natuurlijk in het Beach resort. Een combinatie van
kinderen die bijvoorbeeld last hebben van motorische afwijking of schrijfproblemen. Door fysiobehandeling is daar veel winst te behalen. De
training geeft ook een oplossing voor druk gedrag,
angst, gevoeligheid en emotionele problemen.
Jeugd krijgt al snel een afkorting als ze afwijkend
gedrag vertonen. ‘Ik kijk niet naar die stempel
maar kijk naar het gedrag en probeer de harmonie
tussen kind, gezin en omgeving te herstellen’.
Geke is van de praktische aanpak en daarvoor
heeft ze op de bovenetage alle faciliteiten. Jonge
jeugd wil graag de grenzen opzoeken, sport is
daarbij een prima middel om ze te vinden! Power
kids met iedere maand een andere sport voor
jonge jeugd is daarvan een prima voorbeeld.

Weekspecial
Gegrilde Friesche weide ribeye
met rode wijn saus
(groente, salade en friet)

0

€ 18,5

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Fitness
Voor iedereen die de sportschool opzoekt om fitter,
gespierder of slanker te worden is natuurlijk ook
plaats. Althans als u er snel bij bent want de zeer
populaire spinningavonden onder leiding van Tom
Botermans zitten al snel vol. ´Veel fietsliefhebbers
zoeken in het donkere winterseizoen een alternatief´ Trainen op een spinningfiets is een prima
uitkomst. Gerichte training voor de jaarlijkse Alpe
d´Huez fietstocht is hier een onderdeel van.
Tom verzorgt ook de Bootcamp en de WOWtraining. Een snelle en zeer intensieve training
om het lichaam optimaal te prikkelen. Voor de
getrainde sporters maar ook voor beginners.
Sport-begeleiding voor alle leeftijden, zo zijn er
ook 60+ groepen. Nooit te oud om te bewegen!
Om na al die zware inspanning uit te rusten wordt
boven een sport café gerealiseerd. ´Geen drinkgelag maar gezellig bijkletsen onder genot van
verantwoorde drankjes´.
Kortom een totaalpakket van Fysiotherapie, Fitness
en Sport health en Animatie zoals de folder het
vermeld. Iedere dag van de week open en voor
het gehele gezin. Binnen én buiten. En dat allemaal gelegen op een steenworp van het strand,
natuurgebied en het dorp Makkum.

MEEDOEN?
Neem contact
met ons op!

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 Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis,
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Familieberichten
“Mijn genade is u genoeg.”
2 kor. 12:9

Na een moeilijke laatste periode moeten wij
afscheid nemen van onze broer, zwager en oom

Klaas Horjus
* 21 maart 1934
Makkum

 7 september 2014
Appingedam

Hij is nu Thuis bij zijn Heer.
Maarssen: A. Ensing-Horjus
J. Ensing 
Makkum: F. Horjus 
Y. Horjus-Feenstra
Drachten: A. Horjus 
S. Horjus-Kuipers
Sneek: S. Horjus
I. Horjus-Wijnja
Makkum: J. Horjus
A. Horjus-van der Veen
Makkum: J. Horjus
H. Horjus-Noteboom 
Neven en nichten.
De afscheidsdienst zal worden gehouden
op vrijdag 12 september om 14.00 uur in de
“Van Doniakerk”, Kerkeburen 37 te Makkum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
CorrespondenƟeadres: Ds. L. Touwenlaan 36,
8754 BS Makkum.
Geen bloemen.

Agenda
Woensdag 10 september
Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 11 september
Makkum - Avondrust, Klassieke muziekmiddag
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 12 september
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - OBS It Iepen Stee organiseert
Fancy Fair. Aanvang: 17.00 - 19.00 uur
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” klaverjassen
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 13 september
16e Friese-Molendag
aanvang: 10:00 tot 16:00 uur
Makkum/Piaam - Tsjerkepaad
De Van Doniakerk in Makkum en de Kerk in
Piaam doen mee. De kerken zijn open tussen
13.30 uur en 17.00 uur.
Makkum - MFC Maggenheim
Jubileumshow “50 jaar Teake van der Meer”
aanvang: 20.00 uur

Maandag 15 september
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 16 september
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 17 september
Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
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Ingezonden
Reagerend op een oproep op Facebook van
Annemieke Leenstra wil ik het volgende even
kwijt: Zij deed een oproep voor Makkum dat
zij een dader zocht die een zwart-witte kat
heeft doodgereden. Deze persoon reed volgens
haar in een oude vieze kleur groene caddy.
Volgens haar reed de dader er roekeloos
overheen volgens een getuige en reed doodleuk door. Haar vraag was; wie weet wie er in
deze caddy rijdt, dan zou ik dat graag willen
weten. Zij melde hierbij; als je zo stoer bent
om er overheen te rijden wees dan ook zo
stoer om je te melden, smeerlap!! Een aantal
reacties op Facebook waren; is het kenteken
bekend of een gedeelte hiervan? Haar reactie
hierop was: helaas niet.

kenteken VT-GB-77. Tegen degene die dit bij
de Belboei aangeleverd heeft zonder adres
en/of telefoonnummer zou ik zeggen, wees
dan ook zo stoer om je naam onder de advertentie te plaatsen. Ik ben mij zelf van geen
kwaad bewust en vindt dit echt niet kunnen.

Vervolgens lees ik tot mijn schrik woensdag
3 september jl. in de Makkumer Belboei bij
zoekertje, dat er gezocht werd naar een
verweerde kleur groen Peugeot Partner met

Het is niet de gewoonte om anonieme inzendingen te plaatsen. Omdat dit onder de zoekertjes
aangeleverd werd is het aan de aandacht ontsnapt.

Als advies voor de redactie van de belboei zou
ik willen zeggen plaats NOOIT iets waar persoonlijke gegevens in vermeld staan zonder
te weten wie de afzender is en de feiten te
controleren op waarheid.
Met vriendelijke groet,
Wiebren van der Weerdt
Kofstraat 1

De plakboeken van jeugdsoos Swinx

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar:
belboei@makkum.nl

Tijdens de periode dat ik zitting had in het
bestuur van jeugdsoos Swinx (1990 – 2002)
heb ik in plakboeken van alles en nog wat
bijgehouden. Krantenknipsels, foto’s enz. Toen
ik er mee ophield zijn die plakboeken overgedragen aan de jongelui die het reilen en
zeilen van de jeugdsoos overnamen. Deze
periode heeft niet erg lang geduurd en zoals
iedereen weet is er nu helemaal geen jeugdsoos meer in ons dorp. Het onderkomen in

het MFC was prachtig, maar is eigenlijk nooit
echt van de grond gekomen. Erg jammer.
Mijn oproep is nu: wie heeft de 3 of 4 plakboeken
van mij, of eigenlijk van de soos, ik zou ze
heel graag terug krijgen. Degene die ze heeft,
zou die mij willen bellen (231778), ik haal ze
dan graag op!
Corrie Koornstra

Orgelconcert in de van Donia Kerk
Zondagmiddag 14 september zal er om 15.30
uur een orgelconcert in de van Donia kerk te
Makkum gegeven worden door Gerben Tilstra
(orgel), met medewerking van Ronald Moerman
(hobo).
Het orgel, gebouwd door C.F.A. Naber in 1848,
is zeer gaaf bewaard gebleven en bevat al het
oorspronkelijke pijpwerk nog (ruim 1100 pijpen).
Naber is afkomstig uit Westfalen: het klankbeeld van het orgel is dan ook op Westfaalse
leest geschoeid, in tegenstelling tot de vele
orgels van Friese orgelmakers. Daarnaast is
het het enigste orgel dat Naber in Friesland
heeft gebouwd. Dit maakt het instrument zeer

waardevol voor het Friese orgellandschap,
zowel wat uiterlijk als wat klank betreft. Ronald
Moerman bespeelt een hobo, gebouwd
door Gerárd Fossati, een Franse hobobouwer.
Het instrument behoorde toe aan Koen van
Slogteren, een bekend hobopedagoog, en
was speciaal voor hem gemaakt. Ronald is
het instrument bij toeval tegengekomen in
Friesland.
Op het programma staat onder andere muziek
van Johann Sebastian Bach, Naji Hakim,
Louis Vierne en Hendrik Andriessen. De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte
bestemd voor het orgelfonds.

Dag van de ouderen
Op woensdag 1 oktober wordt weer de jaarlijkse Dag van de Ouderen gevierd in Makkum
(Avondrust) en in Witmarsum (Aylva State).
Muzikant Gerke Venema komt in Witmarsum
optreden en in Makkum wordt internationale
muziek ten gehore gebracht door Noatferskaat.
De toegang is gratis en de middag duurt van
14:30 tot 16:30 uur. Aansluitend kunt u op
beide locaties genieten van een Boerenkoolbuffet (nieuw dit jaar!) Voor dit buffet wordt een
bijdrage van  10,- gevraagd: dit is inclusief
drankjes. U kunt om 17:30 uur aanschuiven.

Wilt u bij deze middag aanwezig zijn of heeft u
vragen? Neemt u dan contact op met de
receptie van Avondrust (tel.nr. 0515 231655)
of Aylva State (tel.nr. 0517 531456). Opgeven
kan t/m maandag 22 september.
Deze gezellige dag wordt georganiseerd in
samenwerking met de ouderenbonden ANBO
Bolsward e.o, PCOB en KBO. Ook als u geen
lid bent van een ouderenbond bent u van
harte welkom!
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Bezoek voor Makkum Aantrekkelijk Duurzaam

Door Judith van Lavieren

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
Makkum - “Vijf jaar geleden had ik nooit gedacht
dat ik nog eens mee zou denken over de
Landbouwagenda van Friesland”, zegt Evelien
Barbiers. Toch is dat wat er drie jaar geleden
gebeurde: De groep Makkum Aantrekkelijk
Duurzaam kwam bij de provincie aan tafel te
zitten tijdens de ontwikkeling van de Landbouwagenda. Voor het grootse deel namen
hier professionele organisaties aan deel, maar
er was ook een kleine groep burgers die
gevraagd werd aan te schuiven. Behalve
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam waren dat
mensen uit Koudum, Sneek en Heeg. “Er
stonden allerlei onderwerpen op de agenda.
De professionele zaken lieten we over aan de
grotere organisaties. Wij legden ons toe op
het realiseren van dorps- en moestuinen en
het bevorderen van de biodiversiteit. In het
westen wordt hier vaak de term stadslandbouw voor gebruikt maar voor onze gemeente
vonden wij de term dorpslandbouw geschikter.
Uiteindelijk deden de vier groepen uit SWF een
gezamenlijke aanvraag voor een subsidie,
dit was in februari 2013. Koudum deed een
aanvraag voor de ontwikkeling van streekproducten, in het bijzonder de Koudumer
Beantsjes, Heeg wou aan het werk met een
zuivelkeurmerk en een dorpstuin, Sneek met
het ontwikkelen van bedrijvigheid en een stadsboerderij en Makkum vroeg subsidie aan voor
het ontwikkelen van de dorpstuin en het realiseren van moestuintjes in de eigen omgeving.
In juni 2014 is de aanvraag gehonoreerd. MAD
is vanzelfsprekend erg blij met de subsidie. Het
stelt ons in staat om onze activiteiten in en rond
de dorpstuin te realiseren en uit te breiden.”
De afgelopen weken is MAD bij de andere 3
ontvangers van de subsidie langs geweest
om te kijken hoe het met het realiseren van
hun projecten gaat. Donderdag 4 september
kregen de Makkumers bezoek van de mensen
uit Koudum, Heeg en Sneek. Ze brachten
onder andere een bezoekje aan de buurtwinkel De Eerlijkheid van Pleuny Blanksma

Rectificatie
In de vorige editie van de Makkumer Belboei
was een stukje geplaatst over de zomerfair bij
Avondrust. Echter de namen van degenen die
bij de organisatie betrokken waren klopten
niet helemaal, er ontbrak één. Makkum Aantrekkelijk Duurzaam, Lisannes Ding en Wooncentrum Avondrust hebben de zomerfair met

met biologische-, streek- en Fair-Trade artikelen.
“Een voorbeeld van een economische activiteit
die voortgekomen is uit de dorpstuin”, zegt
Evelien. “Binnen MAD, waar ook Pleuny lid
van is, hadden we ons tot doel gesteld om te
proberen om biologische producten aan te
bieden in Makkum. Wat begon als een
bescheiden experiment in de toenmalige
drogisterij Bolink is nu uitgegroeid tot een
prachtige buurtwinkel met een nog steeds
groeiend assortiment. De bezoekers waren
vol bewondering: zo’n winkel zouden zij ook
wel willen in hun woonplaats. Er werden volop
tips en ideeën uitgewisseld”.
Hierna vertrok het gezelschap naar de dorpstuin. Hoe mooi die tuin is, is in de Makkumer
Belboei al vaak beschreven en het zal u niet
verbazen dat de bezoekers erg enthousiast
waren. De bezoekers uit Heeg die ook met
een dorpstuin bezig zijn, hadden veel belangstelling voor het draaiboek voor schooltuinen
dat Renata Kattenberg voor de Makkumer tuin
heeft gemaakt. Zoals u misschien wel weet
werken de kinderen van de drie basisscholen
in Makkum wekelijks in de dorpstuin, onder
begeleiding van MAD.
MAD gaat dus enthousiast verder met de uitwerking van hun eigen plannen, daarnaast
zijn ze altijd op zoek naar nieuwe mensen en
initiatieven. “We zijn op zoek naar mensen die
individueel, in hun buurt of misschien zelfs
bedrijfsmatig ideeën hebben over de inrichting
van hun omgeving. Het gaat daarbij met name
over voedselproductie en landschapsbeheer.
We kunnen (een groep) mensen financieel of met
raad en daad ondersteunen bij het realiseren
van een buurtmoestuin of de herinrichting van
een stukje land . We zoeken meedenkers over
Makkum en zijn benieuwd wat voor ideeën er
leven! Contact leggen met Makkum Aantrekkelijk Duurzaam kan via hun mailadres:
maduurzaam@makkum.nl. U kunt ook even
langs lopen bij Pleuny Blanksma in buurtwinkel de Eelijkheid aan het Plein.

heel veel enthousiasme voor u georganiseerd!
Inmiddels zijn we weer bezig met de voorbereidingen voor een Kerstfair. Ook dan bent
u meer dan welkom! Houdt u tegen die tijd de
publicaties in de gaten!
MAD, Lisannes Ding en Wooncentrum Avondrust

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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Makkumse debuteert met fictieboek ‘Verkozen’
de ondoden met rode ogen. Er zijn tien figuren
in deze wereld die allerlei gekke avonturen
beleven en ook tegen het kwaad vechten.”

eigen foto
De 18-jarige Amy van Palmhoven uit Makkum
telt de dagen af naar het moment waarop haar
eerste boek van de persen rolt. Een fantasieverhaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar,
waarin de jonge schrijfster al haar fantasie
kwijt kon. Toeval of niet maar temidden van
duizenden studieboeken, die bij Osinga de
Jong in Makkum voor scholen samengesteld
worden in boekenpakketten voor middelbare
school scholieren, vertelt de vakantiekracht
over dat ene boek, dat haar al ruim een jaar
bezighoudt. Een lezer was ze nooit, bekent ze.
Op het Marne College las ze voor de lijst
alleen boeken van Mel Wallis de Vries, een
dorpsgenoot. ,,Ik dacht ik moet toch maar een
boek lezen. De thrillers van Mel Wallis de Vries
spraken me wel aan.”

Bijwerken financiële administratie
Samenstellen jaarrekening
Verzorgen belastingzaken
Overige adviezen
De Greide 1, 8757 JP Gaast
Tel. 0515-542073/06-55801779
info@riviadministratie.nl
www.riviadministratie.nl

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

In mei 2013 begon ze geïnspireerd door De
Vries te schrijven aan ‘Verkozen‘, zoals de titel
van haar boek luidt. ,,Ik schreef steeds kleine
stukjes. Op school in vrije uurtjes, maar ook
thuis kon ik een hele middag achter de
computer zitten.” Het afgelopen jaar was er
echter minder tijd om te schrijven. ,,Ik doe nu
de opleiding schoonheidsspecialist aan Friese
Poort in Leeuwarden. Door de nieuwe opleiding
ben ik veel tijd kwijt aan reizen, waardoor ik
minder kan schrijven.” Het boek liet haar echter
nooit los. ,,Het is ook nooit af. Je blijft aan het
verhaal schaven. Soms denk ik: heb ik dat
geschreven? Dan herschrijf ik weer stukjes.
Het kost heel veel tijd, maar het is heel leuk.”
,,Mijn moeder heeft het gelezen en zegt dat
het niet haar schrijfstijl is, maar ze snapt de
inhoud wel. Dat geldt ook voor mijn vriend, die
het met plezier las.” Het verhaal is nogal ingewikkeld, de lezer moet het hoofd erbij houden,
zegt Amy, maar het zal ze zeker pakken verwacht ze. In twee of drie regels vertellen waar
het over gaat is moeilijk. ,,Het gaat over fobieën
in een wereld waar geen mensen zijn, al is er
wel een hoofdrol weggelegd voor het meisje
Susan. Er zit iets van goed en kwaad in de
fantasieën. Er is sprake van een klassenmaatschappij met als laagste klasse de Gatia met
blauwe ogen, dan komen de Rhines met groene
ogen en er is een bovenklasse de Darcys.
En dan is er ook nog een slechte onderklasse,

Dat haar hoofd zoveel fantasie herbergde, is
een ontdekking die ze tijdens het schrijfproces
deed. ,,Ik hield wel van toneelspelen, maar op
deze manier en zo intens was ik nog nooit met
mijn fantasie bezig geweest”, zegt ze. ,,Dat maakt
je ook druk in het hoofd. Als je bijvoorbeeld
bezigbent om een verhaal op papier te krijgen
en je wordt gestoord. Dan is het soms weer
helemaal weg. Dan moet je weer opnieuw
beginnen.” Dat intense proces is nu echter
voorbij. Het script is klaar en ligt bij uitgeverij
Freemusketeers. Zij lezen het boek en maken
het uitgifteklaar. ,,Mijn Nederlands is niet heel
super. Voor mij was het verhaal belangrijker
en soms ga je daar zo in op dat er hele gekke
woorden in de tekst komen. Maar bij het nalezen haal je die er wel weer uit.” Door het
lange schrijfproces is de schrijfstijl volgens de
schrijfster wel enorm verbetert. Na de drukte
van het schrijfproces en het fantasieverhaal in
haar hoofd, is ze nu vooral bezig met het presenteren van haar boek.
Rudy Bouma uit Bolsward maakt een trailer
voor ‘Verkozen’. De opnames daarvoor vinden
de komende maanden plaats. Zelf fotografeerde
ze vriendin Fenna Burghgraef uit Bolsward in
het Julianapark voor een spannende mysterieuze coverplaat. ,,Mijn hobby is fotografie.
Ik heb ook lang getwijfeld of ik de fotografieopleiding in Drachten zou doen of schoonheidsspecialiste in Leeuwarden. De cover wilde
ik dus ook graag zelf maken.” Al met al investeert ze ongeveer 500 euro in de presentatie
van haar boek. ,,Dat is veel geld hoor voor een
scholier!” Met de verkopen van het boek
waarvan ze 10 procent krijgt, hoopt ze de
investering terug te verdienen. Daarnaast zoekt
ze sponsors om het financieel mogelijk te maken.
Inmiddels steunt Ziezo Fashion in Makkum,
Klussenbedrijf JJ Veldman Arum en Jumbo
Kooistra Makkum haar.
Er is inmiddels een facebookpagina aangemaakt. Toekomstige lezers die een selfie met
het boek maken, wil ze wellicht een cd met
bloopers die tijdens de traileropnames gemaakt
worden aanbieden. Als alles goed gaat, ligt het
boek ‘Verkozen’ dit najaar in de boekhandel
en is het via bol.com verkrijgbaar. ,,Ik kan er
nauwelijks nog op wachten.” Of er daarna weer
een boek komt. ,,Ik weet het niet. Ik wil eerst
de reacties afwachten. Een boek schrijven
kost heel veel tijd en voordat het dan op de
markt is, is ook nog een heel proces. Vooral
omdat ik alles zelf wil doen, kost het me heel
veel tijd en stress. Ik ben eerst heel blij als het
boek er straks is.
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Kerkdiensten
Zaterdag 13 september
Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 14 september
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

17-09-2014 start verkoop van groenartikelen
van Arbeidscentrum Sneek onderdeel van Talant.
Van 09:30-12:00 uur een meet en greet
met de makers en begeleiders
onder genot van koffie/thee met iets lekkers.

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uu
Voorgangers: Pastor N. ten Wolde
Wij zijn Fleurop bloemist

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. P. van Hyum
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. S. Ypma

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

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

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Witmarsum – De Lytse Streek, 10.00 uur
Voorganger: Br. S. Grijpstra
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. van der Ploeg

Wist u dat...
"OBS It Iepen Stee op 12 september van
17.00-19.00 uur hun jaarlijkse Fancy Fair
organiseert. Kom gezellig even langs!"

16e Friese-Molendag
Zaterdag 13 september as. wordt voor de
16e keer de Friese-Molendag georganiseerd.
Ruim 80 molens rondom in de provincie zetten
hun deuren open voor het publiek. Een uniek
moment om eens in de molen te gaan kijken
om erachter te komen hoe nu eigenlijk een
houtzaagmolen of een korenmolen werkt.
Maar ook om erachter te komen hoe veel
slootwater een poldermolen per uur verpompt
is verbazingwekkend. Op sommige molens
worden extra activiteiten georganiseerd zoals
modelstoomtreinen, pannenkoeken bakken etc.
Kortom voor groot en klein is er wel iets te
ontdekken op de molen. De molens zijn
geopend van 10:00 tot 16:00.

Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum
De Vrouwen van Nu afd. Witmarsum e.o. komt
weer bijeen op dinsdagavond 16 september
a.s., om 19,45 uur in de Gekroonde Roskam
te Witmarsum. Als gastspreekster komt mevr.
Francine Bensdorp. Francine is geboren als
man, maar voelde zich een vrouw. In 2010
begon voor haar een nieuw leven. Dit belooft
een boeiende avond te worden. Gasten en
nieuwe leden zijn van harte welkom.

Landelijk Schakel Punt
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij
een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die
zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw
medische situatie en krijgt u de juiste zorg.
Vanaf 1 oktober 2014 werken de “oude” systemen niet meer en moet alle medische informatie
uitgewisseld worden via het LSP. Het LSP werkt alleen regionaal, dus alleen lokale hulpverleners
(de dokterswacht, de spoedapotheek en de medisch specialisten) kunnen uw gegevens inzien.
Wij mogen deze informatie alleen delen via het LSP als u daar persoonlijk toestemming voor geeft.
Wij vragen u uw gegevens hieronder in te vullen en dit formulier uit te knippen en in te leveren
in het Sûnhûs.


Ik geef toestemming voor de uitwisseling van mijn medische gegevens via het LSP
Naam: ______________________________
Geboortedatum: ______________________
U kunt op dit formulier ook de naam/namen van familieleden noteren.

Handtekening: ________________________
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Beweeg- en Gezondheidsdag
Tijdens deze doe- en fitheidsdag, op zaterdag 13
september van 10.00 tot 12.30 uur, kunt u kennismaken met het aanbod van Especial-Care
Dagbesteding, Fysiotherapie Zuidwest, Massagepraktijk Workum, Diëtiste Xelf, Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland en Ingrid’s
Praktijk Medisch Pedicure.
EspecialCare
EspecialCare werkt sinds september in het sporten gezondheidscentrum biedt kinderen, jongeren
en volwassenen met een verstandelijke beperking
een zinvolle en sportieve vorm van dagbesteding
en dagopvang. Vanuit mogelijkheden en interesses
wordt gekeken naar een passende daginvulling
voor deze doelgroep. Het doel is dat iedereen
plezier beleeft in zijn of haar werkzaamheden,
zich kan blijven ontwikkelen en mee kan doen in
de samenleving. Tijdens de Beweeg- en Gezondheidsdag kunt u zich uitgebreid laten informeren.
Fysiotherapie
Fysiotherapie Zuidwest biedt deze dag een
inloopspreekuur voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar. Ook kunt u zich laten informeren
over de mogelijkheden te revalideren na een
operatie, ziekenhuisopname of sportblessure.
Diëtist
Bij Instituut Xelf, diëtist en coachingpraktijk, ontvangt u informatie over de meerwaarde van

gezonde voeding. Geïnteresseerden verstrekt zij
gratis voedingstips en op basis van de lichaamssamenstelling bepaalt zij uw 'werkelijke' leeftijd.
Massage
Voor meer informatie over Medical Taping, over
voordelen van een sport-, hotstone- of ontspanningsmassage kunt u terecht bij Ellie Flapper van
Massagepraktijk Workum.
Pedicure
Bij medisch pedicure en schoonheidsspecialiste
kunt u terecht voor cosmetische en verzorgende
voetbehandelingen. Speciale aandacht is er voor
diabetici en andere risicogroepen. Belangstellenden kunnen zaterdag a.s. bij Ingrid's
Praktijk terecht voor een gratis voetcheck.
Dans- en Beweegprogramma's
Maak zaterdag 13 september a.s. ook kennis met
de Latijns-Amerikaanse partnerdansen Salsa en
Zouk-Lambada. De cursussen Zouk-Lambada en
Salsa starten oktober. Belang-stellenden kunnen
zich zowel met als zonder partner inschrijven.
Nieuw zijn ook de beweegprogramma's AbsoluteYoga en looptraining voor beginners. Mis de
Beweeg- en Gezondheidsdag op Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland in Workum
niet, maak kennis met de laatste trends op het
gebied van bewegen en gezondheid en profiteer
van de speciale jubileumacties en kortingen.

Nieuws uit het Sûnhûs
Graag willen wij u via de Belboei weer op de
hoogte brengen van de laatste veranderingen en
nieuwtjes. Zo na de zomervakantie gaan weer veel
zaken van start, de scholen zijn weer begonnen
en dat brengt met zich mee dat wij dit schooljaar
2 stagiaires in de praktijk krijgen. Esther Abma is
in opleiding voor doktersassistente en is inmiddels vol enthousiasme begonnen. In september
komt Tialda Edelman, zij is verpleegkundige in
het MCL en start met de opleiding Praktijkondersteuner. Zij loopt mee met de spreekuren
van Diederika en Onno. 2 nieuwe gezichten in
uw gezondheidscentrum! Wij kunnen ook het
heugelijke nieuws brengen van de geboorte van
Tygo, zoon van dokter de Ruiter. Dokter de Ruiter
is bij ons in opleiding tot huisarts en zal in
november weer beginnen om het laatste stuk
van haar praktijkperiode bij ons te volbrengen.
Per 1 september zijn de assistentes gestart met
nieuwe werktijden, dit houdt in dat er een koffiepauze is ingelast van 09.45 tot 10.00 en van
10.00 tot 10.15. Wanneer u tijdens deze pauze
belt hoort een keuze menu, uiteraard zijn we
voor spoedzaken bereikbaar. Deze verandering
brengt ook met zich mee dat we ruimere openingstijden krijgen tijdens de lunch. Het Sûnhûs is

alleen nog gesloten tussen 12.30 en 13.00. Per
dag is het Sûnhûs dus een uur meer open.
Tot slot willen wij u vragen om zich aan te melden
voor het Landelijk Schakel Punt. Wanneer u
instemt met het LSP dan kan de specialist in het
ziekenhuis in onze regio en de dokterwacht
Friesland uw laatste consult bij de huisarts inzien
en er kan controle plaatsvinden van uw medicatie
gebruik. Dit kan van groot belang zijn! Let op, uw
gegevens kunnen dus niet landelijk worden
opgevraagd. Juist in noodsituaties kan het van
levensbelang zijn dat een andere arts uw medische gegevens deels kan inzien! Een aantal van
u heeft reeds ingestemd maar een groter aantal
is nog niet geregistreerd. In de praktijk is verdere
informatie over het LSP en ook via internet,
www.ikgeeftoestemming.nl is uitgebreide informatie te vinden, u kunt zich via het internet direct
aanmelden, dit mag echter ook mondeling of
schriftelijk in de praktijk.
Tot ziens in het Sûnhûs!
Ps: we kunnen u vast mededelen dat de griepprik dit jaar plaats zal vinden op 28, 29 en 30
oktober! Uiteraard volgt hier meer informatie over.

Voetbalprogramma
Donderdag 11 september
SDS A1 - Makkum A1

19:15

Zaterdag 13 september

Makkum 1 - AVC 1
Makkum 2 - DWP 2
Blauw Wit '34 4 - Makkum 3
Arum 2 - Makkum 4
SJO Dronrijp/Foarut A1 - Makkum A1
RES B2 - Makkum B2
Scharnegoutum'70 C1 - Makkum C1
Makkum C2 - LSC 1890 C5
Makkum D1 - Leeuwarder Zwaluwen D1
Makkum D2 - Workum D3
SJO Oudega/HJSC E1 - Makkum E1
Bolsward E3 - Makkum E2
Makkum E3 - ONS Boso Sneek E4
SWZ Boso Sneek F3 - Makkum F1
Makkum F2 - Arum F1
FVC F5 - Makkum F3
Tzum VR1 - Makkum VR1
Kantinedienst
Jeffry vd Werf Mirjam Hoekstra
Aagje Stellingwerf- Anje de Vries
Wiepkje Fennema/
Mirthe Jansen/Angela Vroman

15:00
12:30
14:45
12:30
10:45
13:30
11:00
9:00
10:45
9:00
9:00
10:15
10:45
10:30
10:45
9:45
14:30

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

Uitslag KV Exmorra
jeugdledenpartij
A-Klasse winnaarsronde:
1. Christiaan Stremler en Hendrik Kuiper
2. Douwe Lycklama à Nijeholt en Jacco Tolsma
A-Klasse verliezersronde:
1. Jesse Steigenga en Trynke Feenstra
2. Jelmer Dijkstra en Obe Lycklama à Nijeholt
B-Klasse winnaarsronde:
1. Sydo Dijkstra en Hilde Stremler
2. Sigrid Strikwerda en Felker Elgersma
3. Sietse Zijlstra en Nynke Kuiper
B-Klasse verliezersronde:
1. Yourie Drost en Willem Jelle Feenstra
2. Lieke Steigenga en Femke Kuiper
C-Klasse:
1. Jacob Ynze Jaspers en Hidde Willem de Jong
2. Hidde Reitsma en Noa Steigenga
3. Hedwig Steigenga en Lieke Wietske Ettema

PSV de Halsbânruters
Ermelo Hippiade 5 september,
Vrijdag 5 september was de eerste proef in
Ermelo voor de Hippiade. De beste 25% mocht
door naar de finale op zaterdag. Bobbie IJdema
behaalde met Wytse 462 in de M2 op vrijdag een
4e plaats van de 30 deelnemers in haar baan (er
waren 2 banen M2). Met een gemiddelde van
64,33% selecteerde Bobbie zich voor de finale op
zaterdag, waar in totaal 16 deelnemers mochten
starten. Op zaterdag reed Bobbie een correcte
proef en behaalde 61,78% en eindigde hiermee
op een mooie 7e plaats.
Cornwerd 7 september,
Amy Jansen kwam in Cornwerd uit met Shafira’s
Promise in de klasse B. In de 1e proef reed zij
een winstpunt met 180 punten, in de 2e proef
werd ook een winstpunt behaald met 186 punten.
Amy kan dus weer 2 winstpunten bijtellen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur.
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
T.k.a. Nieuwe ligstuur voor op de fiets  15.
Fietsendrager voor 2 fietsen  40.
Tel 0515-575756
Garagesale De Ljip 14 Bolsward. Zaterdag 20
september 09:30 - 17:00 uur. Verkoop van 2e
hands spullen, meubels, antiek, curiosa, (kinder)
kleding en speelgoed.
Kinderledikantje met matras en paar lakentjes.
Ideaal voor oppas Beppe/Pake. 30 euro.
Tel 0515-579346.
1 Grote tas met lange broeken en shirts met
lange mouwen voor meisje, maat 98,  15
tel: 0515-231683
2 Zomerjurkjes met lange mouw, maat 98-104.
2 Tuniekjes met korte mouw, maat 98-104. Per
stuk  2,50. Autostoel verhoger  5,-. Traphekje
 7,50 Tafelstoel  4,- Ballentent met ballen
 3,50. Aangeklede rose mand om kraamcadeautjes in te doen  7,50 Tel. 06-14974599
GEZOCHT
De Voetbalvereniging Makkum zoekt nog
jongens/meisjes die graag willen voetballen
bij de E pupillen (geboortejaar: 2004, 2005,
2006). Aanmelden kan bij info@vvmakkum.nl

Muziekvereniging Hallelujah
in Den Haag op Prinsjesdag
Op 16 september aanstaande is het Prinsjesdag.
Dit jaar mag de provincie Friesland de erewacht langs de route verzorgen. Uit Friesland
zullen dinsdagmorgen vroeg enkele bussen
vertrekken, waaronder één vol Makkumers,
namelijk een grote afvaardiging van muziekvereniging Hallelujah. Gestoken in het u welbekende uniform zullen de drumband- en
korpsleden de Gouden Koets aan zich voorbij
zien trekken. Wanneer u op Prinsjesdag voor
de buis zit zou het dus zomaar kunnen dat u
een bekend gezicht voorbij ziet komen! In de
Makkumer Belboei binnenkort een verslag
van de avonturen van Hallelujah in Den Haag.

vriend van de belboei
Steun de Makkumer Belboei
en wordt ook
Vriend van de Belboei.
Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, Rinia Fietsen,
Bakkerij Kluft of via belboei@makkum.nl.

Een aantal van de 750 hardlopers van de Millenniumloop passeerden Makkum.

Rivi Administratie & Advieskantoor is kleinschalig en betrokken
Op 1 april is er een droom van Rinske Visser uit
Gaast uitgekomen en heeft ze Rivi Administratie
& Advieskantoor gestart. Het is een kleinschalig
kantoor en is daardoor extra betrokken bij de
klant en dat vind Rinske het allerbelangrijkste.
Ook heeft ze een zeer aantrekkelijk uurtarief
waardoor het voor iedereen betaalbaar is. Ze
verleent diensten aan particulieren, zzp‘ers
en ondernemers die tijdelijk wat extra hulp
kunnen gebruiken.
Rinske heeft na het behalen van haar Meao
diploma jaren bij een administratiekantoor in
Bolsward gewerkt waar ze een ruime ervaring
heeft opgedaan. In 2010 heeft ze ook nog een
MBA (Moderne Bedrijfs Administratie) diploma
behaald. Vanaf februari 2008 werkt ze met
plezier parttime op de administratie bij een
garage in Lemmer. Naast haar baan vindt ze
het prettig om thuis haar eigen kantoortje te
runnen.
Voor particulieren is het hoofdzakelijk het verzorgen van de aangiftes inkomstenbelasting.

En verder kan ze toeslagen voor hun aanvragen
en correspondentie verzorgen. Voor de zzp‘ers
heeft ze gekozen voor het boekhoudprogramma SnelStart en hiervoor heeft ze in de
maand mei een workshop gevolgd. Het is een
vrij eenvoudig programma, zodat de zzp’er
zelf ook administratieve werkzaamheden kan
doen. Hierbij kan ze hun ook begeleiden. Ook
kan er voor gekozen worden om alle werkzaamheden door haar te laten verzorgen. “Ik
richt mij vooral op zzp‘ers, omdat dit vaak
hardwerkende ondernemers zijn die weinig tijd
voor het doen van de boekhouding hebben.
Maar als je wilt dat je bedrijfje slaagt, is een
goede boekhouding voeren wel heel belangrijk. Ik vind het een leuke uitdaging om hun
hierbij te helpen”.
Heeeft u plannen om een eigen bedrijfje te beginnen, laat u de boekhouding nu verzorgen
door een duur boekhoudkantoor of kunt u als
particulier of ondernemer zo nu en dan wat
hulp gebruiken, kijk dan gerust eens op haar
website www.riviadministratie.nl

Schraard tegen meer windmolens bij dorp
Bron BN – In Schraard is 91 procent van de
inwoners tegen de komst van windturbines
in de directe omgeving van het dorp. Dit is
de uitslag van een enquête, die op initiatief
van Dorpsbelang Schraard is gehouden
onder haar bewoners. De peiling leert dat 60
procent van het dorp vóór de toepassing van
windenergie in het algemeen is. Liefst 82
procent van de huishoudens deed mee aan
de enquête. In de directe omgeving van het
dorp zijn twee plannen ingediend voor het
plaatsen van 17 windturbines met een tiphoogte van 160 meter: 10 ter plaatse van het
van het voormalige Makkumermar (Windpark
Wjukslach Makkumermar) en 7 ter hoogte van
de A7 (Windpark A7). Als de turbines uit de
windenergieplannen in de regio hierbij wor-

den opgeteld, komt het totaal op 61 van
deze megawindturbines.
Besluitvorming
Het Dorpsbelang Schraard biedt de enquêteuitslag aan de diverse belanghebbende partijen zodat deze kan worden meegewogen
in de besluitvorming. Momenteel is een onafhankelijke Commissie van Advies, onder
leiding van oud-minister Pieter Winsemius,
bezig met de beoordeling van windenergieplannen die zijn ingediend in het kader van
Fryslân foar de Wyn. Deze voorstellen
worden beoordeeld op kwaliteit en draagvlak zodat Fryslân in 2020 kan beschikken
over 530,5 MW aan opgesteld vermogen
windenergie.

