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Groendecoratie van Arbeidscentrum Sneek bij Blomynien

Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Monique van der Vlis, Anna Koster en Sonja Leenstra van Arbeidscentrum Sneek bij hun producten in
bloemenwinkel Blomynien.
Afgelopen woensdag stond bij Blomynien de koffie
klaar. Aaltje Hendriks had namelijk een “meet and
greet” georganiseerd. Tijdens die “meet and greet”
konden de klanten Sonja, Anna en Monique van
Arbeidscentrum Sneek ontmoeten. Aaltje is namelijk
een samenwerking aangegaan met Arbeidscentrum
Sneek: haar winkel Blomynien is verkooppunt geworden voor de werkstukken die daar door cliënten
op de groenlijn worden gemaakt. Een samenwerking
die beide partijen heel goed uitkomt. Aaltje heeft
het bijzonder druk in haar bloemen-zaak, tijd om
daarnaast nog uitgebreid groendecoraties te maken
heeft ze niet meer, terwijl het Arbeidscentrum verkooppunten in het be-drijfsleven zoekt om zijn
producten te verkopen.
“Het Arbeidscentrum is een nieuwe bedrijfstak van
Alliade”, vertelt Sonja Leenstra, de begeleidster
van Anna en Monique. ”Er wordt hier geprobeerd
om cliënten werk aan te bieden dat bij ze past,
waarin ze zich kunnen ontwikkelen en waarbij ze
leren samenwerken. Waar mogelijk wordt de
samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. En
het is de bedoeling dat in de toekomst ook steeds
meer cliënten in het bedrijfsleven gaan werken. Je
kunt je voorstellen dat het enorm motiverend is dat
je op het Arbeidscentrum groendecoraties maakt
die in een echte winkel verkocht gaan worden”. Bij
Blomynien zijn nu vogelhuisjes met vetbollen, servies
dat je op kan hangen (waar ook weer voedsel voor
vogels in zit), boomschorstafereeltjes en prachtige
harten versierd met natuurlijke materialen te koop.
Het ziet er prachtig uit. Hoe krijgen ze het zo
mooi? Anna en Monique vertellen hoe ze werken.
De leiding koopt in en maakt voorbeelden voor
hen. Dat voorbeeld moet je namaken. En als het
moeilijk is moet je overleggen. “Als ik het moeilijk
vind kom ik bij je, zegt Anna tegen Sonja. ”Maar
we willen ook graag dat jullie er met elkaar over

praten en elkaar helpen”, antwoordt haar begeleidster.” Ja en als het goed gaat een complimentje
geven”, zegt Anna stralend.
Anna en Monique vinden hun werk leuk. ”Je hoeft niet
de hele dag hetzelfde te doen”, vertelt Monique.”
Je mag doen wat je goed kan. Anna kan heel
netjes verven, al het verfwerk van de decoraties is
door haar gedaan. Op een dag was ze zo druk
bezig dat ze de verf op haar voorhoofd had”. Ze
moeten er nog om lachen.” Daar moet je goed om
denken”, zegt Anna, “altijd de overall aan”. Bovendien voelt het goed om nieuwe dingen te leren.
Over allerlei soorten verf. Of dat je kunt helpen op
een andere afdeling, bijvoorbeeld als er in de
bakkerij heel veel appels geschild moeten worden.
Hoe hoger het niveau van de cliënt is, hoe ingewikkelder het werk kan zijn. Maar voor iedereen
wordt gezorgd voor variatie in het werk. Cliënten
die op de groenlijn werken worden daarom ook
ingezet op de andere afdelingen. De bakkerij maakt
taarten en cakes voor restaurants. De keuken
maakt hartige taarten en salades op bestelling. Op
de montage is men bezig met pluggen en spuitdoppen die naar grote klusconcerns gaan. Ook
inpakwerk wordt hier gedaan. En dan de afdeling
fluf: sneeuwdekentjes (decoratiemateriaal) op maat
knippen, zakken met een bepaald gewicht vullen,
dichtmaken en beplakken met stickers. De vele
handelingen op deze afdeling maken het werk leuk.
Voordat Aaltje deze samenwerking met het Arbeidscentrum aanging was ze er al bekend mee: haar
broer Wiebe werkt er namelijk. “Wat er meteen
opvalt is de lekkere sfeer”, zegt ze.” Je merkt het
meteen: geen stress-sfeer”. Tijdens een van haar
bezoekjes ontstond spontaan het idee voor deze
samenwerking.” Wij zijn ontzettend blij met de mogelijkheid die Aaltje ons biedt”, zegt Sonja Leenstra.

28 september vanaf 17.00 uur

PubQuiz
Opgave team (5p) via fb of in Skippers
Inleg  12,50 per team!
Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

DEELNEMERS!
Zie onze site:
www.kingmawalinga.nl

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 24 september 2014

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:
Dentwork Tandartsen, tel. 0515-541345
- 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

Agenda
Woensdag 24 september

Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen,
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 25 september

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

Vrijdag 26 september

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

Maandag 29 september

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

Dinsdag 30 september

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 27 september

Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Zondag 28 september

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.H. Visser

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorgangers: Pastor A. Bultsma
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Startzondag
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans
Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Witmarsum – Aylvastate, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam

Burendag 27 september
Kom gezellig langs in Wooncentrum Avondrust!
Aanvang 10.00 uur in het restaurant. Onder
het genot van een kopje koffie en wat lekkers
open we de dag en hierna kunt u deelnemen
aan verschillende activiteiten, zo kunnen de
kinderen komen loomen, er kunnen kaarten
worden gemaakt, nagels worden opgepimpt en
we willen met elkaar ook wat plantjes planten
bij de entree van Avondrust. Om 12.00 uur
gaan we met elkaar patat eten en dit is tevens
ook de afsluiting. Voor muziek wordt ook
gezorgd, want de mannen van de Makkumer
Hangploeg zijn van de partij. U bent allen van
harte welkom op onze Burendag! Opgave is
niet nodig.

Gedenken van dorpsgenoten
Witmarsum
Een kaars aansteken voor wie in het afgelopen
jaar is overleden; de naam horen noemen kan
heel troostend werken. Daarom willen we op 3
november ruimte bieden om onze overleden
dorpsgenoten van het afgelopen jaar te
gedenken. Er zal een mogelijkheid zijn om in
stilte een kaarsje aan te steken en voor wie dat
wil, worden in een open ritueel de namen
genoemd.
Op 3 november is de vermaning, Menno
Simonsstraat 1, open van 19.00 tot 19.30 uur.
kunt u in alle rust een kaarsje aansteken. Van
19.30 tot 20.00 uur zijn er muziek en gedichten
te beluisteren en worden de namen genoemd.
Daarna is er mogelijkheid van ontmoeting met
koffie of thee.
Er worden alleen namen genoemd, die daarvoor zijn aangemeld. U kunt dat doen uiterlijk
15 oktober via e-mail: ds@peterwattel.nl,
florav@ziggo.nl of joostrosier@gmail.com met
telefoonnummer voor overleg! Een briefje (met
gegevens) in de bus, Kerkplein 9, kan ook.
In mijn hart zal ik je
Bewaren
En je naam blijven
Noemen,
Alsmaar opnieuw.
Namens Dorpsbelang, RK-parochie,
D-gemeente en PKN-gemeente,
Joost Rosier, Nelleke ten Wolde,
Flora Visser en Peter Wattèl

Open Dag Buismans Einekoai bij Gytsjerk
Eendenkooien zijn mysterieuze oases van rust
en stilte. Op zondag 5 oktober houdt It Fryske
Gea van 13.00 tot 17.00 uur een open dag in
de Buismans Einekoai bij Gytsjerk. Eenmaal
per jaar wordt er in deze eeuwenoude eendenkooi een open dag gehouden en geven de
enthousiaste beheervrijwilligers rondleidingen.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Het adres is: Kooiweg, Gytsjerk (vanaf de N381
bij Gytsjerk richting westen de Canterlandseweg in, aan het einde van het dorp linksaf de
Gytsjerksterhoeke in, volg dan de routeborden).

Op een steenworp afstand van Leeuwarden…
ligt een prachtige eendenkooi ‘de Buismans
Einekoai Gytsjerk’. De eendenkooi is vrij groot
en heeft vijf vangpijpen. Een enthousiaste groep
vrijwilligers onderhoudt de eendenkooi. Zij
baggeren de vangpijpen, maaien het gras en
herstellen de rieten vangpijpen. Tijdens de
open dag worden er verschillende werkzaamheden gedemonstreerd zoals het rietvlechten
en het eendenkorfvlechten. Verder zijn er in
deze tijd van het jaar, bij vochtig weer, veel
paddenstoelen te bewonderen.
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Renovatie Schans Makkum

door Jetze Genee

Tel: 0515-232366

Aanbiedingen
van woensdag 24 september t/m vrijdag 3 oktober

- Maandmenu
____________ van  13,95 nu

 12.50

- Nummer's 51 t/m 63
__________________  1,50

korting

Volg ons op facebook
(chinees specialiteiten restaurant fengsheng)

De hoek van de Schans wordt naar een aantal
jaren leegstand flink onderhanden genomen.
Deze karakteristieke woningen zijn voor Makkum
een visitekaartje voor de pas aangekomen toerist die via de haven of via het strand richting
het dorp komt. De familie Hoekstra waren de
laatste bewoners en nu worden de directe
familieleden Annie (dochter) en Stefan (kleinzoon) de nieuwe bewoners van de twee
panden. Na een kijk op de bouwtekening blijkt
dat het beoogde eindresultaat inderdaad een
hele verbetering is. De oude gevels worden
grotendeel behouden in vorm en uitstraling al

wordt het in een 21e eeuws jasje gegoten.
Afgelopen zaterdag is begonnen met de sloop
waarna de nieuwe bewoners samen met hulp
van Bouw- en Timmerbedrijf Miedema van der
Velde de nieuwbouw realiseren. Het bouwtechnisch ontwerp komt van bouwadviesbureau
Mark de Witte. Hiermee een volledig Makkumer
onderneming om dit mooie hoekje van het
havenkwartier weer een prachtige uitstraling
te geven. En de toekomstige bewoners kunnen
na lange tijd niet wachten om van het uitzicht te
genieten. Dat uitzicht, dat is zeker de moeite
voor de komende werkzaamheden waard.

Realisatie Botterwerf Makkum: een zorgvuldig proces
Het project voor het realiseren van een traditionele botterwerf met museale bestemming op
‘de Bargekop’, het braakliggende stuk grond
bij de parkeerplaats aan de voet van de dijk,
vordert gestaag. Er wordt door het bestuur al
jaren zorgvuldig aan dit project gewerkt met
ondersteuning van professionele organisaties
zoals oa. de Grontmij. Na de belangrijke steun
voor ons project van de Makkumer bevolking,
kenbaar gemaakt tijdens de sessies met de
gemeente over het Masterplan Makkum, is er
verder veel ondersteuning gekomen van de
Gemeente SWF, het Wetterskip Fryslân, de
provincie Friesland en vanuit Plaatselijk Belang
Makkum en het plaatselijke bedrijfsleven. Er
zijn inmiddels door diversie instanties belangrijke financiële toezeggingen gedaan waardoor
we nu echt kunnen starten.
De aanvraag voor de benodigde vergunningen,
samengevat in het ‘Voorontwerp bestemmingsplan Traditionele werf Makkum’, is inmiddels
afgerond. De bouw en de inrichting van de
traditionele botterwerf dient net als alle andere
nieuwe projecten geheel te voldoen aan milieueisen, geluidseisen, de waterveiligheid, de bouwvoorwaarden, de landschapsvoorwaarden, etc.
Het plan van de werf is tijdens de hele procedure steeds aangepast aan deze ingebrachte
voorwaarden. Als vervolg is er door de

gemeente op 26 augustus jl. in Makkum een
inloop-avond georganiseerd. Hier werd uitleg
en antwoord gegeven op de zienswijzen op
dit plan die door verschillende inwoners van
Makkum en andere belanghebbenden zijn ingebracht. Het voorontwerp wordt nu omgezet
naar een definitieve planversie; deze planversie
zal de komende maanden in behandeling
worden genomen door de gemeenteraad.
Met alle voorbereidende gesprekken en onderzoeken die reeds hebben plaatsgevonden
hebben wij als bestuur het volste vertrouwen
dat de botterwerf er nu ook echt gaat komen
en een verrijking zal zijn voor ons mooie dorp
Makkum! Er bestaan voor sommigen nog
vragen over dit project; voor de meest
gestelde vragen over Botterwerf Makkum verwijzen we u graag naar de website
www.botterwerf-makkum.nl; hier kunt u ook
uw reacties en tips aan ons geven.
Het bestuur van Stichting Won:
Botterwerf Makkum:
Karel Helder
voorzitter
Dick Visser
secretaris
Siebe Stellingwerff penningmeester
Auke van Keulen
communicatie
Wiebe Visser
projectmanagement
Sietse de Vries
adviseur
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De belevenissen van Muziekvereniging Hallelujah
tijdens Prinsjesdag in Den Haag
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
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
eigen foto
Makkum/Den Haag - Enkele maanden geleden
kreeg de secretaris van Muziekvereniging
Hallelujah een mail van de provincie Friesland
met de vraag of de vereniging mee wilde doen
aan Prinsjesdag in Den Haag. Dit jaar was de
provincie Friesland namelijk aan de beurt om de
zogenaamde folkloredelegatie af te vaardigen.
Oftewel: 150 Friezen in uniform of klederdracht
mochten mee naar Den Haag om deel uit te
maken van de ereafzetting. De uniformen van
Hallelujah waren opgevallen tijdens de zoektocht naar deelnemers. Met name het feit dat
de drumband tijdens Koningsdag het uniform
had opgefleurd met oranje accenten. De leden
reageerden enthousiast en zo kwam het dat
op dinsdag 16 september in alle vroegte alle
beschikbare 18 plus leden (minimumleeftijd
voor deelname was 18 jaar, wat betreurd werd
door de jeugd) in de bus stapten en op reis
gingen naar Den Haag.
Op Zurich stapten nog andere Friese deelnemers bij ons in de bus en vervolgden we
onze reis. De provincie trakteerde op koffie en
broodjes, de buschauffeur op oranjekoek. Al
snel was de sfeer vergelijkbaar met die van
een schoolreis. Op naar de tweehonderdste
Prinsjesdag in de Nederlandse geschiedenis!
Bij aankomst bij het provinciehuis in Den Haag
gingen we eerst met alle Friese deelnemers op
de foto. Wederom een vrolijke aangelegenheid,
waarbij spontaan het Friese volkslied werd
gezongen. In het provinciehuis werden we
welkom geheten door de Commissaris van de
Koning in Zuid-Holland, de heer Smit. Ook
ontvingen we hier de laatste instructies van
Defensie. Er werd verteld dat Prinsjesdag
behalve een dag van tradities en ceremonieel
ook een grote militaire operatie is, die met
uiterste precisie wordt uitgevoerd. ”Alsof u in
een Zwitsers precisie-uurwerk stapt”.
En inderdaad het programma verliep precies
zoals wij het in het draaiboek hadden gelezen.
Om 11.05 uur vertrokken we van het ZuidHollandplein. Aangekomen bij het Malieveld
sloten we achter de Veteranen aan in de stoet.
Een bijzondere ervaring om tussen al die
afzettingen en dranghekken dwars door een
grote stad te lopen met overal publiek om je
heen. Op de Korte Vijverberg werden we verzocht ons langs de route op te stellen.

Kinderen van een schoolreisje uit Rhenen
gingen met Hallelujahpet op de foto en waren
jaloers dat wij wel binnen de hekken mochten
staan. Om 12.35 uur inspecteerde de
Gouverneur van de Residentie te paard de
erewacht. Tegenover ons werd een camera
geïnstalleerd en verscheen een fotograaf met
een trappetje. Muziekvereniging Hallelujah
stond namelijk pal voor het Kabinet van de
Koning. Vroeger was prinses Juliana hier altijd
aanwezig wanneer koningin Beatrix de troonrede uitsprak. Jarenlang was de stoet wegens
werkzaamheden in de stad hier niet langs
gekomen, dit jaar voor het eerst weer wel.
Prinses Beatrix bleek achter ons te zitten, bij
het raam dat wegens het prachtige weer open
stond. Toen de Gouden Koets voorbij kwam
verscheen zij in het raam en zwaaide zij naar
haar zoon en schoondochter.
De fotograaf en cameraman kwamen natuurlijk
in actie en zo kon het gebeuren dat Sietze de
Witte en ondergetekende hun nationale televisiedebuut maakten omdat zij voor dit raam
stonden. De mensen die achter ons stonden
vroegen aan Sietze of we geloot hadden wie
voor dit raam mocht staan. Maar het was voor
ons echt een verrassing dat prinses Beatrix hier
aanwezig was. Via de social media vernamen
we al snel dat we in beeld waren geweest en
de volgende dag was de foto op Facebook en
in het Algemeen Dagblad te bewonderen.
Na het uitspreken van de Troonrede zagen wij
de stoet nogmaals voorbijtrekken. Militairen
strak in het gelid, gedisciplineerde ruiters op
hun paarden, de Friese hengsten en natuurlijk
de Gouden Koets. Het was indrukwekkend en
bijzonder om er zo dicht op te staan. De
Veteranen kregen applaus toen zij passeerden.
Hierna sloten wij weer aan om terug te lopen
naar het provinciehuis. Daar wachtte een
heerlijke lunch compleet met broodjes kroket.
Om half vier zaten we weer in de bus op weg
naar huis.
Erg leuk om mee te maken zo’n kijkje achter de
schermen bij zo’n groot nationaal evenement,
waren we unaniem van mening. En in twee
opzichten een primeur: ons eerste optreden
tijdens Prinsjesdag en het eerste optreden
waarbij zowel drumband als korps geen noot
gespeeld hebben.

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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Speelgoed- en kledingactie voor kinderen in armoede

eigen foto

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Wij zijn Fleurop bloemist

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

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

Makkum/Almere – Van zaterdag 6 september
tot en met zaterdag 1 november houdt Vollie
Oostenveld uit Makkum een speelgoed- en
kledinginzamelingsactie. Hiermee helpt zij via
hulporganisatie Zending over Grenzen kansarme kinderen in Oost-Europa. “Kinderen in
Nederland krijgen voor hun verjaardag vaak
cadeautjes in overvloed”, vertelt Vollie. Als
organisator van kinderfeestjes ziet zij elke week
weer heel wat cadeaus voorbijkomen. Twaalf
jaar geleden zag zij in Brazilië van dichtbij de
dagelijkse realiteit van de armoede. “Kinderen
zijn er altijd de dupe van, waar dan ook ter
wereld.” Samen met de inwoners van Makkum
en omgeving en Zending over Grenzen hoopt
zij hierin een klein stukje verandering te
brengen. “Het is mooi dat we met deze actie
eraan kunnen bijdragen dat kinderen in OostEuropa kunnen spelen en dat zij geen kapotte
kleding hoeven te dragen.”
Speelgoed en kleding inleveren
Van maandag tot en met zaterdag tussen 9.30

en 17.30 uur kan er speelgoed, kinderkleding
en schoenen worden ingeleverd bij Feddy de
Boer: Kerkstraat 35 in Makkum. Het is van
belang dat het speelgoed niet op batterijen
werkt en niet Nederlandstalig is. Kijk voor een
volledige lijst van goederen die Zending over
Grenzen kan gebruiken, op:
www.zendingovergrenzen.nl/goederenlijst
Zending over Grenzen
De christelijke hulporganisatie Zending over
Grenzen zorgt ervoor dat de spullen worden
opgehaald, en worden vervoerd naar OostEuropa. Coördinatoren en vrijwilligers van de
lokale steunpunten in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Roemenië en
Oekraïne, brengen het speelgoed en de kleding
bij kinderen die opgroeien in armoede, in een
tehuis of bij familie. Jaarlijks gaan er ruim 200
hulpgoederentransporten van Zending over
Grenzen / Mission Without Borders naar OostEuropa.

Koninklijke Onderscheiding in Súdwest-Fryslân
Burgemeester Hayo Apotheker reikte op zondag
21 september om ca. 17.00 uur een Koninklijke
onderscheiding uit aan Anne Arie Johannes
Kalkman uit Makkum. De heer Kalkman is bij
Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Aanvullende informatie:
- is vanaf 1960 organist, momenteel
bij de PKN gemeente in Makkum;
- was in Bolsward organisator en dirigent
projectkoor;
- is vanaf 2004 organisator en dirigent

projectkoor in Makkum;
- was de oprichter van het schoolkoor
van basisschool ‘De Bron’ in Bolsward
en 25 jaar dirigent van dit schoolkoor;
- begeleidde het kinderkoor van Makkum
tijdens het Koninklijk bezoek op
Koninginnedag 2008;
- verzorgde met diverse koren
LP en CD opnames;
- betrokken bij jeugdcantorij
en amateurorkesten;
- auteur van het boek ‘Kareltje’s
spannende avonturen.

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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NUT Makkum start met
balkan-zigeuner muziek
Op 4 oktober in de Doopsgezinde kerk bijt
Trio-c tot de derde de spits af van de muzikale
optredens dit seizoen. Dit muzikaal trio komt
uit Amsterdam en is heel heel goed. Het programma heet Nitro-Nitro!
Trio C tot de Derde: Carel den Hertog: viool,
Caspar Terra: klarinet, Coos Lettink: accordeon
De 3 C's kennen elkaar van jongs af aan en
delen vele jeugdherinneringen. Waaronder de
opwinding in een Scheveningse speelhal waar
je op je hardst 'Nitro-Nitro!' in de microfoon
moest roepen om je race-auto extra hard te
laten gaan… en soms werkte het nog ook!
Ook in de muziek (sinds 1998 vormen ze een
muzikaal trio) delen ze veel: hun inspiratie
halen ze uit klezmer, balkan- en zigeunermuziek. En dan letterlijk: als trio reisden ze
samen oostwaarts richting onder andere
Turkije, Iran, Pakistan en India. Ze hebben alle
drie hun -muzikale- voorkeur en inbreng. En
mixen dit tot een heel eigen trio-geluid. Wat
hen nog meer bindt is hun werkwijze; geen
imitatie van stijlen maar intuïtieve integratie van
alle muzikale invloeden die op hen afkomen.
'Nitro-Nitro!' is het nieuwe programma van Trio
C tot de Derde, met dit keer veel composities
van eigen hand. Kom luisteren en schroom
niet om af en toe gewoon keihard 'Nitro-Nitro!'
te roepen. 4 oktober in de Doopsgezinde
kerk. Aanvang 20.30 uur Voorverkoop bij
Boekhandel coufreur.

De Mouneboulers

eigen foto
Op zaterdag 20 september jl. kwamen de jeu
de boulesspelers uit de dorpen van het
voormalig Wûnseradiel naar Witmarsum om
mee te doen aan het door de jeu de boulesvereniging De Mouneboulers georganiseerde
Ald Wûnseradieltoernooi. Het weer was goed
en de 45 deelnemers waren gemotiveerd.
Er werd de hele middag op hoog niveau
gespeeld en dit bleek ook nadat de drie
ronde's gespeeld. Slechts 4 deelnemers
wisten hun drie gespeelde partijen te winnen.
Deze 4 vielen in de prijzen en na wat rekenwerk konden alle prijswinnaars bekend worden
gemaakt. Helaas voor de gasten was er maar 1
speler die in de prijzen viel (Sjoerd Breeuwsma),
de volledige uitslag:
Heren
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs

Bert van Meggelen
Klaas Haitsma
Sjoerd Elgersma
Sjoerd Breeuwsma

Dames
1e prijs Grietje v.d. Witte
2e prijs Aukje Reijenga
3e prijs Truida de Jong

Uitnodiging inloopbijeenkomst Masterplan Makkum
Heeft u vragen over het Masterplan Makkum en het Friese Merenproject?
Of bent u benieuwd naar de stand van zaken? Kom dan naar de
inloopbijeenkomst! Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig
om u informatie te geven.
Datum: Woensdag 1 oktober
Tijd:
Tussen 16.00 en 19.00 uur
Locatie: Café /Restaurant De Prins in Makkum
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Achmea Culpa speelt “Krimp” in de kerk in Cornwerd
Op zaterdag 27 september verzorgt toneelgezelschap Achmea Culpa de voorstelling
“Krimp” in de Bonifatiuskerk in Cornwerd. Het
door Gerrit Breteler geschreven toneelstuk gaat
over de oorzaak en gevolgen van de krimp op
het platteland. De acteurs Anke Bijlsma en
Gerrit Haaksma vertolken de personages.
Timing, humor en tragiek, schilderkunst en
bijzondere muziek zijn de ingrediënten waarmee de pittige boodschap smakelijk gebracht

wordt. Het verleidt de toeschouwers tot nadenken en meedoen. Reserveer uw kaartjes
om er zeker van te zijn dat het niet uitverkocht
is! Na de voorstelling is dorpshuis De Bining
open voor een gezellige nazit.
Aanvang 20.00 uur, Kerk open 19.30 uur
Kaartjes:  15,U kunt kaartjes reserveren via tel.nr. 0517234453 of via jan.riemy@kpnmail.nl

Makkum een eldorado voor watervogels

door Jetze Genee

de laatste jaren veel vaker grote zilverreigers
te zien. Een grote witte verschijning tegen de
rietkraag, u ziet ze van ver.

Zondag 5 oktober vanaf 16.00 uur organiseren
Eetcafé Skippers en Wijnkapel samen
een gezellige, smaakvolle en leerzame

Wijn en spijs avond
Op deze avond geniet u van een culinair 4-gangen menu
en vertelt Bas Brouwer over de begeleidende wijnen.
Hij laat u de verschillen proeven van combinaties van
wijnen met het gerecht.
- Welkomst aperitief
- Voorgerecht ~ Salade van gegrilde entrecote
- Tussengerecht ~ Coquille uit de oven
met courgette en gekarameliseerde witlof
- Hoofdgerecht ~ Kalfssucade en ossenstaart
met paddenstoelensaus
- Dessert ~ Hazelnoot parfait met chocolade mousse
- Koffie/ thee

€ 59,50 (inclusief wijnen)

Eetcafé Skippers

Wilt u graag reserveren of heeft u vragen neem dan
contact met ons op. Tel. 06 538 98 776

Foto: Henry Spruyt
Makkum is wereldwijd geliefd voor haar ondiepe
wateren, prachtige natuur en de vele watersport gebonden recreatie. Direct na het recreatief seizoen als de rust wederkeert op het
water wordt het weer druk alleen nu met eenden,
zwanen en andere watervogels. De zwanen
vallen het meest op. U ziet bijkans honderden
vanaf de zeedijk ter hoogte van Avondrust.
Wat kleinere groepen hebben het ondiepe
water voor strand in beslag genomen. Tussen
de zwanen zitten grote groepen meerkoeten
maar ook veel eendensoorten die niet broeden
in en rondom Makkum.
Trekvogels
Net als de zwanen komen hier duizenden
trekvogels bijtanken om later nog verder af
te zakken naar het zuiden of om de gehele
winterperiode hier door te brengen. Vooral
eenden als krakeenden, pijlstaarteenden, tafelen slobeenden komen veelvuldig naar de
Makkumer wateren. Straks in oktober en
november volgen de wintergasten de wilde
ganzen, de zaagbeksoorten als grote zaagbek en het nonnetje. Naast deze eenden zijn

Zelf op onderzoek
Wilt u zelf genieten van deze vogels, dan kunt
u dat al gemakkelijk doen vanaf de zeedijk
tussen het Achterdijkje en de kop Afsluitdijk.
De Middenwaard is (buiten het broedseizoen)
vrij toegankelijk. Daar kunt u komen door naar
de gemeentereiniging te wandelen / fietsen en
daarna via het pad richting de zuidwaard af te
lopen. U kunt een ronde maken waarna u terugkeert op de doorgaande weg naar het strand.
Jagen
Boven de waard zijn nog steeds restanten te
vinden van schietputten die vroeger gebruikt
werden door jagers die gebruik maakten van
het enorme aanbod van vliegend wild in
Makkum. De jacht op vrijwel alle bovengenoemde eendensoorten is inmiddels verboden. De Makkumer jagers werden geroemd
voor kun silhouet-kennis van de eenden. In de
vlucht herkennen van de vogelsoort. De enige
jacht die nog wel eens plaatsvindt is die op
konijnen, een soort die het vakantiepark heel
goed weet te vinden.
Reeën
Fervente wandelaars weten precies waar de
reeën het best zichtbaar zijn. Deze dieren
houden van routine en zijn vaak op dezelfde
plaats te vinden. In de schemer komen ze
tevoorschijn en kunt u gemakkelijk een ree
tegenkomen rondom de Middenwaard.

Ilona Oostenveld beste bloembindster?
Zaterdag 27 september vanaf 10.00 uur

DUMPDAG
bij Ruitershop Horse & Outdoor te Arum

De gehele overtollige voorraad
wordt gedumpt!
o.a. dekens, rijbroeken, kleding, enz. enz.
Met superveel overige leuke aanbiedingen!
De koffie staat klaar.
van Camminghaweg 36, 8822 WD Arum
Telefoon: 0517 - 641457
www.horseandoutdoor.com

Het tv-programma Hollands Beste Bloemstylist
op SBS6 trekt steeds meer de aandacht van
kijkers in en rondom Makkum. Hoe dat komt?
Voorliefde voor bloemen? Wedstrijdelement van
de show? Zou allemaal kunnen, maar de meest
logische reden is de deelname van Ilona Oostenveld, bloemstyliste en inwoonster van Makkum.
Via haar bedrijf www.muchacha.nl is Ilona actief
als bloemstyliste. Door haar opgave eerder dit
jaar heeft ze deelname aan dit programma
afgedwongen. Daar ging een selectieronde aan
vooraf. Over de inhoud van deze selectie, de
komende afleveringen en natuurlijk de afloop
mag Ilona geen mededelingen doen. Dan is de
spanning er af voor de nog komende afleveringen. Daarvoor kunt u het beste vanavond uw
beeldbuis afstemmen op SBS6 vanaf 21.30 uur.
Ilona staat tot nu toe haar mannetje in de eerste
afleveringen. Diverse opdrachten worden iedere

door Jetze Genee

week aan de deelnemers voorgelegd. Soms
in groepsverband en soms solo. Zo is er onder
andere een wildboeket, een bruidsboeket en
een bruidstaartversiering ontworpen door de
deelnemers. Een vakkundige jury bepaalt of
de producten voldoen of niet. Bij iedere
beoordeling valt er een deelnemer af. De verhouding binnen de bloemstylisten wordt zo nu
en dan op scherp gesteld, logisch ook omdat
er maar een de winnaar wordt en met de
hoofdprijs van  25.000,- naar huis gaat. Of
Ilona vanavond weer een ronde verder komt,
is afhankelijk van de opdracht, de jury en het
eindresultaat. Ze zit nu al bij de laatste 9 deelnemers. Inclusief de voorselectie zijn al vele
bloemstylisten afgevallen en daarmee is het
resultaat tot nu toe al zeer bevredigend. Maar
Ilona én haar volgers op de bank voor de tv
willen graag meer. Vanavond kunt u daar zelf
getuige van zijn op SBS6.
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VV Makkum maakt vliegende start

eigen foto
Via de site Mammoet Stats wordt een regionaal
klassement gemaakt van alle voetbalclubs uit
de gemeente Súdwest-Fryslân. Los van klasseindeling, dus een overall overzicht. In dit overzicht vindt u 25 teams. Na drie wedstrijdrondes
staat VV Makkum fier bovenaan. Een prima
start dus van ons lokale vlaggenschip. Makkum
komt uit in de KNVB 4e klas zaterdag.

door Jetze Genee

De drie clubs die nog zonder puntverlies waren
wonnen dit weekend ook hun wedstrijden
weer zeer overtuigend. Makkum stond bij rust
al met 6-0 voor tegen Marrum en nam in de
tweede helft gas terug waardoor het met 7-0
eindigde. IJVC kwam thuis tegen EBC pas na
rust op stoom onder andere door een hattrick
van de 35-jarige spits Bouwe de Boer, ook zij
wonnen met 7-0. De laatste ploeg zonder
puntverlies is het Bolswarder RES zij namen
de volle buit mee uit Sint Jacobiparochie door
met 1-5 te winnen van Sint Jacob.
Met nieuwe spelers als Vilmar Hartman, Remco
Miedema en Lennart Adema is de selectie van
Makkum behoorlijk versterkt. In de bekerronde
voorafgaand aan de competitie werd al een
10-0 zege geboekt op VV Ouwe Syl waar vorig
jaar nog van werd verloren. Makkum scoort erg
gemakkelijk en heeft daarmee goede papieren
voor een mooi seizoen.

Slotdag jeugdkaatsen KV Exmorra groot feest!
Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

Lifestyle afslank programma
Persoonlijke aandacht en persoonlijk trainingsplan!!
• 12–weken plan
• Gezonder leef- en eetpatroon
• Bewustwording
• Plezier in sporten
• Inspanning & ontspanning in balans
• Kennisoverdracht over voeding
• Hormonale (dis)balans
• Gratis recepten (voor het hele gezin)
• U wordt fitter en verliest vet
• Afvallen
• Persoonlijke begeleiding
• Gezonde en gezellige groepsbijeenkomsten!
Een gezondere “Lifestyle” willen we toch allemaal!! Dáárom:
30 September van 19.30 tot 20.30 uur

GRATIS Voorlichtingsavond Lifestyle-programma
8 November van 10.30 tot 11.30 uur

Smoothies maken*
16 December van 19.30 tot 20.30 uur

Gezonde December-hapjes*
*deze avonden zijn een onderdeel van het Lifestyle-programma
P.S. kunt u 30 September a.s. niet vrijmaken, geen probleem:
u kunt u uiteraard geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak maken. Wij vertellen u er graag meer over!
Langezand 2c Makkum
Mail: info@lifestyle-makkum.nl of bel 0515-231551

Op 20 september werd voor alle jeugdkaatsers
het einde van het kaatsseizoen gevierd in de
kaatskantine te Exmorra. Dit jaar met maar
liefst 55 kinderen waar het vorig jaar nog 45
kinderen waren. Wat een feest dat jullie zo
graag willen kaatsen!! Alle jeugdkaatsers tot
en met groep 5 werden om 15.30 verwacht in
de kaatskantine. De jongste groep startte met
eerst wat drinken en daarna in groepjes op
speurtocht door het dorp. Toen alle groepen
terug waren, was er een snoepje en mochten
de kinderen 2 tegen 2 voetballen in de pannakooi. Wat geweldig om te zien of fanatiek
iedereen was. De soeppan met limonadesoep
was zomaar op. En gelukkig was daar om half
zes patat uit it Honk en broodjes hamburgers en
frikadellen van Jentsje. Daarna de verdiende
kaatsdiploma’s en de prijzen van de speurtocht en het voetballen. En dan het uitdelen
van de grote bekers die al de hele middag op
de bar stonden te wachten. Vorig jaar was er
nog maar 1 speler van deze groep die een
prijs won in de eindstand van de competitie,
echter dit jaar was de helft van de prijzen voor
deze groep. Goed gedaan!! Felker Elgersma
won de 10e prijs, Eise Salverda won de 7e prijs,
Marije Kuiper won de 6e prijs, Jurre Reitsma
won de 4e prijs en Hedwig Steigenga pakte
de allerhoogste prijs in deze groep, namelijk
de 2e prijs!!! Gefeliciteerd! Met een dikke ijsco
vertrok deze groep om 18.00 naar huis.
De kinderen vanaf groep 6 werden om 18.30
ontvangen in de kaatskantine. Daar stond het
hele bestuur op hen op te wachten met patat,
hamburgers en frikadellen. Nadat het meeste
eten op was, werden de groepen verdeeld en
ging de ene helft levend stratego spelen onder
bezielende leiding van Willem Jan Postma en
ging de andere helft met Jelly Kuiper en Gerda
Strikwerda mee om panna te spelen in de
pannakooi. Tussendoor was er een snoepje
en ook weer de soeppan met limonade. En
spelletjes doen in het donker maakt het nog
spannender, zeker als tijdens het nachtvoetballen ook nog de bouwlamp uitvalt. En zelfs
met zaklamp kon Jesse de vlag van de tegenpartij niet in de bosjes vinden. Een mooie
groep kinderen zijn jullie!!

Daarna was daar het uitdelen van de kaatsdiploma’s en het uitdelen van de prijzen aan
alle prijswinnaars in de competitie. Achterelkaar werden Jeljer Abma (10e), Sydo Dijkstra
(9e), Trynke Feenstra (8e), Femke Kuiper (5e),
Johan Tolsma (3e) naar voren geroepen en
beloond met een grote beker een luid applaus.
Maar het grootste applaus was voor Marten
Leijenaar. Hij won de kaatscompetitie 2014 en
behaalde de meeste punten en kreeg de wisselbeker 2014 mee naar huis. Gefeliciteerd!!
Hierna werd het erg spannend en werd
bekend gemaakt wie de meest succesvolle
kaatser of kaatster was geweest over het jaar
2014. Men dacht aan Albert Feenstra, Pieter
Jan Leijenaar of toch Marten Leijenaar of
Jarno Feenstra? Maarrrr…. De eer is dit jaar
voor Christiaan Stremler, hij behaalde de
meeste prijzen in het kaatsjaar 2014 en werd
meest succesvolle kaatser 2014. Geweldig
gefeliciteerd!!
Terwijl iedereen al een vette ijsco in de mond
had, waren we even vergeten dat bestuurslid
Jelly Kuiper afscheid gaat nemen. Wat jammer!! En super bedankt voor alles wat je
voor het jeugdkaatsen hebt betekend. Jelly
werd onder luid gejuich uitgezwaaid en kreeg
een prachtig pakket als dank voor alles wat zij
voor het jeugdkaatsen heeft gedaan. Inmiddels
zijn wij blij om ons nieuw bestuurslid Hilde
Koopmans te kunnen voorstellen. We wensen
jou veel plezier toe en van harte welkom bij
de club!
En daarna werd de avond afgesloten. Het was
een geweldig middag, avond en een mooie
dag. En dat als einde van een prachtig kaatsseizoen! Alle jeugdkaatsers en kaatsters, ontzettend bedankt voor het kaatsjaar 2014, wij
hebben van jullie genoten en zien nu al uit
naar het seizoen 2015. Bedankt namens ons
allemaal en tot volgend jaar!!
Jelly Kuiper, Gerda Strikwerda, Jentsje Wynalda,
Willem Jan Postma, Hilde Koopmans en Sarie
Lycklama à Nijeholt.
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Volleybalprogramma

TE KOOP

Vrijdag 26 september
19:00
20:15
20:30
20:45
21:30
21:30

Oeverzwaluwen MC 1 - Makkum XC 1
Makkum MB 1 - Heecherop MB 1
Makkum DS 2 - A.N.O. DS 1
Stanfries (IJ) DS 2 - Makkum DS 1
Makkum DS 3 - s.v. De Walde DS 1
VC Sneek HS 3 - Makkum HS 1

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

PSV de Halsbânruters
Kootwijk 20 september
Hier vonden de Dressuurkampioenschappen
voor Friese paarden plaats. Bobbie IJdema
plaatste zich met 2 paarden voor deze kampioenschappen. 's-Ochtends werd de 1ste proef
verreden en startte zij met Up to date's Ulkje in
de klasse Z1 en behaalden 63,82 % en werden
hiermee 6e. Zij kwamen net 1 puntje tekort en
mochten hierdoor niet de 2e proef voor de
beslissende finaleproef 's-middags overrijden.
Jammer, maar toch een hele goede prestatie.
Ook werd 's-ochtends in de M2 gestart met
Wytse 462. Zij behaalden 64,83 % en een 2e
plaats. Daarmee plaatsten zij zich voor de
beslissende eindproef in de middag. Hier werd
"met de mes tussen de tanden" gereden en
het resultaat was met 67,67 % een mooie 2e
plaats en dus reservekampioen!! Wytse heeft
hiermee een zeer succesvol buitenseizoen
afgesloten en zal nu Z1 gaan starten.

Trekweg 104, Parrega
Goed onderhouden, vrijstaande woning
gelegen op een mooie locatie in Parrega,
met zowel aan de voor- als achterzijde
vrij uitzicht over de landerijen.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Koudum 20 september
Annemarie Wietsma kwam met Schelte Evert
K uit in de klasse Z1. Zij wonnen de 3e prijs
met 209 punten.
Benningbroek 21 september
Na ruim een jaar geen wedstrijden te hebben
gereden kwam Louise Nieuwenhuis met haar
nieuwe topper Dolinda uit in de klasse L2. Hier
behaalde zij haar eerste winstpunt met 181
punten in deze klasse.

Schenking stichting Tot Nut
Tennisclub Witmarsum heeft van Stichting to
Nut (voorheen onderdeel Friesland bank) een
schenking gekregen van 2000 euro. Dit bedrag
is bedoeld voor het renoveren van de kantine.
Als bestuur zijn wij erg blij met dit mooie bedrag.
Hartelijk dank namens leden en bestuur TCW

Op zoek naar de visarend
en trekvogels
Op woensdag 8 oktober houdt It Fryske Gea
een wandelexcursie door de Makkumernoardwaard, normaal niet vrij toegankelijke
gebied. Tijdens deze excursie gaan de deelnemers mee op zoek naar de verschillende
trekvogels en de visarend. De wandeling begint
om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uren.
Een verrekijker en laarzen of stevige wandelschoenen worden aangeraden. Opgave voor
de excursie kan tot dinsdag 7 oktober via het
kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448
of via www.itfryskegea.nl. Deelname is voor
leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van
de ledenpas, niet-leden betalen  4,- en kinderen tot en met 12 jaar  2,- per persoon.

vriend(in) van de belboei
Steun de Makkumer Belboei en wordt ook

Vriend(in) van de Belboei
Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, Rinia Fietsen,
Bakkerij Kluft of via belboei@makkum.nl.

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 24 september 2014

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

Einde kaatsseizoen 2014 voor de jeugd KV Makkum
jaar voor Ilse Zwaagstra en Chantal de Witte.
De stimuleringsprijzen van de club van 25 voor
Lieke van Loon, Indy Tuinier en Niels Miedema.
Uitslag Tussengroep Competitie
1ste Clive van der Weerdt
2de Nienke Tjeerdema
3de Elke de Witte
eigen foto
Op 6 en 7 september werd het kaatskamp
georganiseerd. Het weer was fantastisch.
Zaterdagmorgen werd in de loods alles geinstalleerd voor de nacht. Na de lunch werd er
een spectaculaire zeskamp gehouden. Met
een stormbaan, pannaboarding, voetbalgoal,
springslangen, vliegend tapijt en loopski’s. De
jeugd heeft zich hier prima mee vermaakt tot
etenstijd. De jongsten hebben nog een film
gezien en werden toen opgehaald door de
ouders. De rest ging een glow in the dark
speurtocht door makkum doen. Ook dit viel in
goede aarde. Het bleef s’nachts nog lang
onrustig. De volgende ochtend een ontbijt met
de jeugd maar ook met de mensen die ons op
de een of andere manier gedurende dit seizoen hebben geholpen. Daarna alles opruimen
en was het tijd voor de Belboei Partij.
Wij bedanken Egbert, Frans en Attie voor het
organiseren van vele kaatskampen. Helaas
stoppen zij ermee. Onze andere 2 hulpen
Tjitte en Klaas Pier bedankt!! Tine en Greetje
bedanken wij voor de hulp bij het eten. Het
was super. Het Jb had voor iedere vrijwilliger
een presentje. Voor de veldleggers Tom en
Jelle, de dames in de kantine Stien, Greetje en
Jeanette. Ook dank aan al onze trainers die
iedere week de training verzorgden. Bedankt
Geertina, Gretha, Klaas Pier, Jouke, Anna,
Romine, fonny, Sietse, Jurre, Emiel, Yde Klaas
en Sander. Iedere maandag hadden we competitie als vanouds gecoordineerd door Kees.
Als dank voor Kees een mooie krans.
Uitslag competitiie
1ste Lieke van Loon
2de Larissa Smink
3de Ingmar Wijma
4de Jacob Bosma
5de Niels Miedema
6de Chantal de Witte
7de Levi van Malsen
8ste Xander Nauta
9de Ilse Zwaagstra
10de Wybren Walinga
De stimuleringsprijzen van het JB waren dit

Belboeipartij
Voor de beginners vandaag de ouder/kind
partij met 6 partuur. In Poule A wonnen Tirza
en Andries 1 partij. Thijs en Francis verloren
hun beide partijen. Leon en Fonny woonen
tweemaal. In Poule B wonnen Jesper en Otte
1 partij. Chanoa en Karin verloren hun beide
partijen. Hier wonnen Lieke en Ulke beide
partijen. De finale tussen Lieke cs en Leon cs
werd met 5-2 6/2 gewonnen door Leon en Fonny.
Bij de Welpen ook 6 partuur. Zij kaatsten met
een luchtbal.In Poule A wonnen Ruben en
Nienke hun beide partijen dus op naar de
finale. In poule b wonnen Clive en Dominique
ook beide partijen. De finale tussen deze 2
werd er goed gekaatst door alle vier. Met 5-3
6/2 waren de kransen voor Clive en Dominique.
Bij de pupillen ook 6 partuur en ook zij kaatsten met luchtbal.. In poule A waren Wybren en
Lieke de sterksten. In Poule B waren dit Tjerk
en Ilse.De finale werd er fanatiek gekaatst
door zowel de heren als de dames. Met 3-5
4/6 was de winst voor Tjerk en Ilse,
Bij de schooljeugd ook 6 partuur deze gingen
vandaag teatsen. Niet iedereen vond dit aan
het einde van de dag even leuk. De oorzaak
was te weinig slaap. In poule A waren Maike
en Xander de sterksten. In poule B waren dit
Christiaan en Ingmar. Zij teatsten een super
spannende finale met alles aan de hang. De
kransen waren voor Maike cs.
Uitslag Beginners
1ste Leon & Fonny Smink
2de Lieke & Ulke Tuinier
Uitslag Welpen
1ste Clive vander Weerdt, Dominique Huisman
2de Ruben Tjeerdema, Nienke Tjeerdema
Uitslag Pupillen
1ste Tjerk walinga, Ilse Zwaagstra
2de Wybren Walinga, Lieke van Loon
Uitslag Schooljeugd
1ste Maike de Witte, Xander Nauta
2de Christiaan Schilstra, Ingmar Wijma

Voetbalprogramma
Zaterdag 27 september

Tollebeek 1 - Makkum 1
Heeg 2 - Makkum 3
Lions'66 3 - Makkum 4
Makkum A1 - Leeuwarder Zw. A1
Beetgum B1 - Makkum B1
Oudega/HJSC/Heeg B2 - Makkum B2
LSC 1890 C2 - Makkum C1
Makkum C2 - Balk C3
SC Berlikum D1 - Makkum D1
Makkum D2 - ST IJVC-Blauwhuis D1
SDS E1 - Makkum E1
Makkum E2 - SWZ Boso Sneek E4
Makkum E3 - SJO Oudega/HJSC E2G
Workum F2 - Makkum F1
Makkum F2 - Mulier F2
Dronrijp VR2 - Makkum VR1

14:30
12:30
14:00
15:00
10:00
11:30
8:45
9:00
9:00
9:00
8:30
10:25
10:25
10:00
10:25
14:30

Kantinedienst:
Teacke Elgersma/Erika Jansen
8.15-12.00
Tjitske Altena/Greetje Twijnstra 12.00-15.00
Warren vd Veen/Yde k. Dijkstra/ 15.00-19.00
Gerda Sieperda
15.00-19.00

Uitslagen VV Makkum
Makkum 1 - Marrum 1
Makkum 2 - SDS 2
Makkum 3 - Oeverzwaluwen 3
Makkum 4 - Waterpoort Boys 5
Annaparochie St. A1 - Makkum A1
Makkum B1 - MKV'29 B1
Makkum B2 - ST IJVC-Blauwhuis B2
Makkum C1 - SWZ Boso Sneek C2
Joure SC C3 - Makkum C2
Makkum D1 - MKV'29 D1
fc Harlingen D2 - Makkum D2
Makkum E1 - ONS Boso Sneek E2
NOK E1G - Makkum E2
Scharnegoutum'70 E4 - Makkum E3
Makkum F1 - LSC 1890 F3
Makkum F3 - FC Harlingen F2G

7-0
2-2
5-1
6-2
1-3
1-3
1-3
2-2
10-2
2-1
12-0
5-3
18-1
1-5
9-0
0-11

HULDIGING ‘BONDS-WINNAARS
SCHOOLMEISJES’ K.V. MAKKUM
Het is alweer enkele maanden geleden dat
ons Schoolmeisjes Afd. partuur, bestaande
uit Kim Dijkstra, Lobke Vlasbloem en Boukje
Ellen Bosma het Nederlands Kampioenschap
voor Schoolmeisjes heeft gewonnen. Dit was
op 21 juni jl. te Dronrijp.
Ter gelegenheid hiervan zal er op vrijdag
3 oktober a.s. aanvang: 20.00 uur een
receptie worden gehouden in de bovenzaal van “Hotel Café Rest. De Prins“ te
Makkum.
Wij willen langs deze weg iedereen uitnodigen
voor deze feestelijke receptie, waarbij u onze
Nederlands kampioenen persoonlijk kunt
feliciteren.
Bestuur K.V. Makkum

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 24 september 2014

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
Jonge Franse Hangoor konijnen (groot ras).
Tel. 0515-232644/06-49768420
Nogmaals GARAGE SALE op vrijdag 26
september. De garage moet leeg. Nog veel
koopjes vanaf  1.- De Ljip 14, Bolsward of
bel 0515 57 57 56.
GEZOCHT
Betrouwbare, zelfstandige en punctuele schoonmaakster voor op de vrijdagochtend.
Tel 0517-579344
VERMIST
Makkum, De Wijting: Cypersrode ex-kater met
minuscuul wit befje. Scheurtjes in rechter oor.
Arum, Zilverstreek: Lichtrood-cyperse ex-kater.
Zwarte pigmentvlekjes op neus en lippen.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.

Marne Theater opent seizoen
met Jaap Mulder & Zoon
Bolsward - Het Marne Theater opent het seizoen 2014/2015 met de muziektheatervoorstelling ,Vladimir' van Jaap Mulder & Zoon op
vrijdag 10 oktober, 's avonds om 20.00 uur. De
voorstelling vindt plaats in het Marne Theater
(Marne College) op de Schoolstraat 1. Kaarten
kunnen gereserveerd worden bij het Gysbert
Japicxhûs, tel. 573990.
In Vladimir, Hartstochtelijke Lastpost', staat het
korte leven van Vladimir Vysotsky centraal. Hij
heeft de bravoure van Ramses Shaffy, de passie van Jacques Brel en de scherpte van Bob
Dylan. De zanger, acteur, criticaster en luis in
de pels van de Russische communisten
schreef meer dan 600 songs.
Jaap Mulder is een muzikale duizendpoot,
alleskunner en verhalenverteller. Meer dan 25
jaar is hij de frontman van klezmerband Di
Gojim. Met Vladimir heeft hij met succes de
sprong naar een solovoorstelling gemaakt. Hij
wordt begeleid door Ruben Mulder, pianist en
zoon. Directeur van de Goudse Schouwburg,
Nel Oskam, noemde de voorstelling: ,,Een
pareltje van kleinkunst”. En het publiek was
diep onder indruk: “Verbijsterend, ontroerend,
90 minuten lang boeiend! Ontzettend knap!
Wat een geweldige voorstelling! Voorstelling?
Nee, veel meer dan dat! Wat een passie, wat
een hartstocht! Jaap en Ruben hebben de ziel
van Vladimir gegrepen en mijn hart veroverd”.
Meer informatie op www.boog-bolsward.nl;
www.vysotsky.nl en www.edvankester.nl.

Reünie van het personeel wat van 1968 tot en met 1974 in Avondrust dienst had.
Vanaf links achterste rij: Ineke Feenstra, Siepie de Jong, Jettie Bangma, Annie Monsma, Akke
v.d. Berg, Otty Huisman, Jeanet Wielinga, Anja Verhofstad, Geertje Louwsma, Hinke Douna, Hillie
Tijmstra, Liesbet Schaaf, Willie Hengst, Jannie Tuil, Tineke Tijmstra, Rennie Schaaf, Alie Poelstra,
Riemie Tjeerdema, Tettie van Sinderen, Aafje Horjus, Maaike v.d. Gaast en Henk van Noord.
Voorste rij: Pieteke v.d. Woude, Wietske Beetsma, Hoitje Koornstra, Harm Koops, Sjoukje
Hiemstra, Siepie Poepjes, Aukje Kamstra, Gerrie Vaarkamp, Jannie Hengst en Frederika Zwerver.

Opening Buitenschoolse opvang en Peuteropvang
Kinderopvang Friesland in Bolsward
Afgelopen zaterdag, 20 september was het
eindelijk zover! In Bolsward werden twee
nieuwe locaties geopend van Stichting Kinderopvang Friesland. Wethouder Gea Akkerman
van de gemeente Súdwest-Fryslân opende
beide locaties officieel.
Het bijzondere van deze nieuwe locaties is dat
wij gaan toewerken naar een Integraal Kind
Centrum. Stichting Kinderopvang Friesland
gaat samenwerken met beide basisscholen
De Bron en De Blinker. Integraal betekent dat
SKF en beide scholen samen gaan werken
op het gebied van onderwijs, opvoeding en
opvang. We willen er naar toe dat in de ontwikkeling van 4-12 jaar geen scheidslijnen
meer zijn tussen opvang en onderwijs. De
Buitenschoolse opvang is gehuisvest in de
openbare ruimte van de basisschool. We
hebben daar een knusse, gezellige huiselijke
sfeer, waarin kinderen uit school kunnen spelen,
activiteiten kunnen ondernemen en kunnen
ontspannen. Dat gaat erg goed onder 1 dak!
De peuteropvang zit tevens op een prachtige
locatie. Peuteropvang De Stampertjes van
Stichting Kinderopvang Friesland is gehuis-

vest in het woonzorg centrum Huylckenstein.
De leeftijden van 2- 100 jaar komen samen in
1 gebouw!! We hebben een prachtige ruimte,
midden in het gebouw. We hebben een eigen,
aansluitende buitenspeelruimte, waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en ontdekken.
De ontmoeting tussen jong en oud is ontzettend bijzonder en mooi! Jong en oud geniet
van elkaar. Het samen ondernemen van
activiteiten, even bij elkaar om het hoekje
kijken en een uistapje naar de aangrenzende
kinderboerderij is zo maar gemaakt! De peuteropvang heeft aansluiting bij school. Er
vindt veel onderling overleg plaats met het
basisonderwijs, om er zorg voor te dragen
dat we toe werken naar een Integraal Kind
Centrum. We willen een gezamenlijke missie
en visie en daar is overleg voor nodig.
Wij, als kinderopvang Friesland, zijn ontzettend trots dat De Bron en De Blinker ons als
partner heeft uitgekozen. De samenwerking
met scholen en het woonzorgcentrum wordt
als zeer prettig ervaren. Heeft u interesse dan
kunt u op onze website www.kinderopvangfriesland.nl kijken of gewoon een keertje
langslopen!

Antonius Zorggroep is in de bonen!

Smaakmarkt op 30 september in hal Antonius Ziekenhuis
Van 27 september tot en met 5 oktober is het
de landelijke Week van de Smaak, met dit
jaar als thema: bonen. Iedereen is welkom
op de Smaakmarkt die het Antonius
Ziekenhuis in het kader hiervan organiseert.
Proef de bonen!
In de hal van het Antonius Ziekenhuis in

Sneek kan er op 30 september van 10.00 –
17.00 uur van alles bekeken en geproefd
worden. Er is een demokeuken waar de
koks van de maaltijdservicekeuken laten
zien hoe zij met verse ingrediënten een lekkere en gezonde maaltijd en hapjes met
bonen bereiden.

