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Súderseetrein ploegpresentatie   door Jetze Genee

Afgelopen zaterdagochtend zochten de leden van 
de Súderseetrein, een lokaal wielergezelschap elkaar 
op in Piaam. Langs de Zuiderzeedijk kwamen in 
groepjes eenduidig gekleurde fietsers op de koffie 
in Piaam af. Aangekomen bij de Nynke Pleats kon 
ieder lid van dit jonge team, (sedert voorjaar 2013), 
haar fonkelnieuwe tenue aan elkaar tonen. Nu twee 
weken terug is de bestelling vanuit Italië ingevlogen.  
Een mix van sponsoren uit de directe kring van de 
leden maakte het mogelijk om de kleding (broek, 
shirt en jasje) tegen een schappelijke eigen bij-
drage aan te schaffen. Vandaag,  zie foto, werd het 
eindresultaat voor het eerst gezamenlijk getoond. 
De Súderseetrein bestaat uit 16 heren en 10 dames 
die allemaal het fietsen een warm hart toedragen. 

Fiets is populair
Wielrennen in Makkum, maar ook daarbuiten, is 
bezig met een opmerkelijke opmars. Veelgehoorde 
argumenten hiervoor zijn: het belang van beweging 
uit gezondheidsoogpunt, lage blessure gevoelig-
heid, populariteit van in indoor ‘Spinning’ en de 
vrijheid die het geeft. In de provincie is Makkum en 
omgeving geen wielerbolwerk. Plaatsen als Sur-
huisterveen en de Harkema zijn bekend vanwege 
de wielrencultuur. Toch wordt er in de regio al jaren 
fanatiek aan deze sport gedaan. Sierd Steiginga 
(Exmorra) Jord Veslinga (oud-Makkumer, nu Exmorra) 
en Eelco Kooistra (Schraard) kunnen met gemak 
met de regionale toppers mee. De onlangs door 
Rinia Fietsen gesponsorde Tijdrit Zurich gaf een 
goed beeld van dit hoge niveau.

Gezelligheid
De top is voor de Súderseetrein geen doel en zeker 
ook geen ambitie. Iedereen wil natuurlijk wel beter 
worden maar het draait vooral om gezelligheid, 
sportief bezig zijn op de zondagochtend en een 
hoog ludiek gehalte (vooral op de groepsapp.) 
Iedere zondagochtend vertrekt de trein na de 
koffie bij de familie Dijkstra voor een tocht door de 
provincie van 60 tot 80 km. In een recreatief 
gemiddelde snelheid waardoor de dames en 
heren mee kunnen. 

Hornerbrieven
Door zelf een paar keer mee te fietsen kan ik uit 
eigen ervaring meedelen dat dit gezelschap de 
gedragsregels prima in uitvoering brengt. Dit 
reglement is vastgelegd in de zgn. ‘Hornerbrieven’. 
Een reglement geijkt op de Makkumer en daar-
door voor buitenstaanders soms maar moeilijk te 
doorgronden. Eenmaal op de fiets echter een 
keurig geheel met achting voor de verkeersregels. 
Een ploeg die elkaar maar ook tegenliggers dui-
delijk informeert over eventuele risico’s onderweg. 
Geen stereotiep jakkerend peloton wat iedere 
andere weggebruiker degradeert tot hinderlijke 
obstakels die de gemiddelde snelheid onderuit 
haalt.  

Teamsamenstelling
Een aantal leden buigen op een ruime ervaring en 
nemen waar nodig de leiding. Verder is iedereen 
welkom mits de verplichte ballotage positief is 
afgerond. Dit resulteert in relatief veel 40-plussers 
aangevuld met enkele jonge honden en oudere 
honden. In tenue is iedereen herkenbaar. Voor 
elkaar maar ook voor de buitenstaander. Vorige 
week werd door een aantal leden aan de Dam tot 
Dam fietstocht deelgenomen. Bij het passeren van 
de speaker werden de sponsornamen genoemd 
en vaak ook het kenmerkende ‘Makkum’ wat 
duidelijk zichtbaar is op de onderrug. ‘No wit eltse-
nien dat wy een ploegje út Makkum binne’ dat jout 
ferplichting mar ek bravoure! It is oan ús as fiet-
sers om dêr de goeie mix in te fynen’. Met de 
komst van dit tenue van deze ‘trein’ weet een 
groot deel van de provincie dat er in Makkum ook 
gefietst wordt! 

De Súderseetrein wordt in kleding voorzien door:  
J.W. Postma projectondersteuning en Scala Cleaning. 
Sub-sponsoren: Rianne schoonheidssalon, Swiet 
fan Marlous, de Nynke Pleats, rijwielhandel de 
Kroon Women's Only, Kokofun, Expression 
Hairstyling, Reflection From Within, en Slagerij 
Attema.       

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

Zondag 5 oktober vanaf 16.00 uur
4 gangen Wijn & Spijs avond

i.s.m. Wijnkapel Bas Brouwer
voor deelname graag reserveren

€ 59,50
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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

DEELNEMERS:

Zie pagina 8

Foto: Reflection From WithinFoto: Reflection From Within
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Familieberichten Agenda
Woensdag 1 oktober
Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 2 oktober
Makkum - Avondrust, Kegelen
15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 3 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Makkum - De Prins, Receptie Schoolmeisjes 
KV Makkum, aanvang: 20.00 uur.

Zondag 5 oktober
Witmarsum - de Hoekstien
Sjonggroep Majim uit Koudum
Kerk open: 9.30 uur, aanvang 10.00 uur. 

Maandag 6 oktober
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 7 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 8 oktober
Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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, 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

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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

Wy hawwe it moai hân en sa is it goed.
                                                  Siep.

Ontroerd door zijn strijd om bij ons te blijven 
en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
gedaan en betekend nemen wij bedroefd 
afscheid van onze zorgzame heit en lieve pake

Siep de Witte
koopman en ondernemer

* Makkum,  † Makkum,
  16 februari 1942    29 september 2014

sinds 5 november 2010 weduwnaar van 
Klaasje de Witte-Amels

 Sneek: Gonda en André
  Vera, Fien

 Makkum: Mark en Meriam
  Lena, Syb
  Rosenna, Janna

Correspondentieadres: Buren 2,
 8754 CX Makkum.

Het afscheid zal worden gehouden op 
zaterdag 4 oktober om 14.00 uur in de Van 
Doniakerk aan de Kerkeburen te Makkum. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Het is echt waar,
Henk en Maaike waren

27 september het Zilveren paar!

Heit en Mem wij wensen jullie 
nog vele gelukkige jaren samen!

Liefs,
Henk en Dieuwke

In Memoriam
 

In onuitwisbare herinnering
 

Eef Brouwer
 

7-10-2010               7-10-2014
 

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

 
Corry
Ap 
Tim

Oud papier
Makkum - Zaterdag 4 oktober wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor 
de Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het 
papier goed gebundeld in dozen aan de weg 
te zetten. 

Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbaan en het 
kaatsveld.
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Makkum - Elke week wordt u in de advertentie 
van Makkum.nl op de voorzijde van de Makkumer 
Belboei attent gemaakt op wat er op dat 
moment speelt op de site. De ene keer wordt 
gewezen op de mogelijkheid om uw eigen 
makkum.nl mailadres te krijgen. Een andere keer 
wordt u opgeroepen om de column Spliertjes 
te lezen. Deze rubriek wordt elke maand aan-
gevuld met een nieuwe column waarin de 
schrijfster haar kijk op Makkumer zaken geeft. 
Maar Makkum.nl is natuurlijk ook de site waarop 
Makkumer bedrijven zich kunnen presenteren.

De afgelopen maanden is er veel aandacht 
geschonken aan de acquisitie en dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen. De bedrijven die recent 
op de site zijn gaan adverteren zijn Slagerij 
Neidhöfer, Xero Performance, KM Yachtservices, 
de Eerlijkheid, Autobedrijf Kamstra, Alpha Sail 
Makkum, Body Balance Anneloes en JF Creatief. 
Bent u benieuwd hoe deze bedrijven zich pre-
senteren op Makkum.nl? Neem dan een kijkje 
op de site. Naast deze nieuwelingen staan er 
ook vele andere Makkumer bedrijven op die al 
langere tijd adverteren

Voor verenigingen, stichtingen en andere par-
tijen die dingen organiseren in Makkum heeft 
de site ook een belangrijke rubriek, namelijk 
de Makkumer agenda. Vaak zijn dergelijke 
organisatoren veel tijd kwijt om uit te vinden of 
op een bepaalde dag al iets gepland is in 
Makkum. Al die uitzoekerij zou een stuk minder 
worden als iedereen gebruik zou maken van 
de agenda op Makkum.nl. Evenementen en 
activiteiten die u op de site aanmeldt worden 
gratis in de agenda vermeld. Sommigen hebben 

hun weg al gevonden naar deze agenda, 
maar hoe meer mensen er activiteiten op ver-
melden hoe vollediger en bruikbaarder deze 
wordt. Van harte aanbevolen dus! Behalve 
voor uw collega-organisatoren natuurlijk ook 
een prima manier om uw evenement onder de 
aandacht van mogelijke bezoekers te krijgen.

Klaas Elzinga van Makkum.nl is altijd bezig 
om leuke nieuwe items op zijn site te plaatsen. 
Onlangs berichtten we u over de webcam die 
op de Markt gericht staat en waarvan de 
beelden op Makkum.nl te zien zijn. Inmiddels 
is Elzinga begonnen aan een nieuw project. 
Geïnspireerd door het kookprogramma 
24-Kitchen besloot hij een kookfilmpje voor 
Makkum.nl te gaan maken. Hij onderzocht welke 
Makkumer ondernemers hiervoor geschikt 
zouden kunnen zijn en kwam uit bij Ferry Kluft 
en Slagerij Neidhöfer. Op zaterdag 4 oktober 
worden de eerste opnames gemaakt. Maarten 
ten Rouwelaar, voorheen werkzaam bij Omrop 
Fryslân, heeft toegezegd te komen filmen en ook 
het montagewerk voor zijn rekening te nemen. 

We mogen verklappen wat Ferry Kluft gaat 
maken. Dat zal een Croque Monsieur zijn. In 
gewoon Nederlands: een luxe tosti. Uiteraard 
bereid met brood van Kluft en ham van 
Neidhöfer. Op dit moment is nog niet bekend 
vanaf welke datum deze speciale Makkumer 
24 Kitchen op Makkum.nl te zien zal zijn. 
Maar hou de wekelijkse mededeling in de 
advertentie voorop uw Makkumer Belboei in 
de gaten. Klaas Elzinga heeft ons namelijk 
toegezegd hierin aan te kondigen wanneer 
het filmpje draait op de site.

Veel nieuwe zaken op site Makkum.nl   Door Judith van Lavieren

Door het vochtige weer zijn er in de natuur 
volop paddenstoelen te vinden. Op zaterdag 
11 oktober houdt It Fryske Gea daarom een 
paddenstoelenexcursie in de Buismans Eine-
koai Gytsjerk. De excursie start om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Opgave voor 
de excursie kan tot vrijdag 10 oktober 12.30 uur 
via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 
38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske 
Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-
leden betalen  4,- en kinderen tot 12 jaar  2,- 
per persoon.

Schimmige wereld van de paddenstoel
Paddenstoelen worden ook wel de opruimers 
genoemd van de natuur. Elke dag helpen ze 
de natuur een handje met opruimen. Dit doen 
ze door het afbreken van dood materiaal zoals 
afgevallen bladeren en dood hout. 

De gevarieerde eendenkooi biedt genoeg ‘voer’ 
voor paddenstoelen en op deze eeuwenoude 
locatie komen honderd verschillende soorten 
paddenstoelen voor.

Opruimers van de natuur: paddenstoelen in de Buismans Einekoai
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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 
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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Ingezonden

Ook al heeft de St. Won de naam van de 
Historische werf nu opeens veranderd in 
Botterwerf: de essentie blijft hetzelfde: een 
bedrijf in een woonwijk. Overigens schreef de 
St. Won. nog in maart 2013 in de LC dat het 
de bedoeling was om zestien oude schepen 
per jaar te restaureren, verschillende scheeps-
types werden genoemd, maar een botter was 
daar niet bij. 

Op dinsdagmiddag 26 aug. j.l.: (een bijeenkomst 
in De Zwaan voor personen die een zienswijze 
hadden ingediend bij de gemeente SWF) 
discussieerde men heftig op allerlei niveaus. 
O.a. van het (expres??) laten verwilderen van de 
Bargekop tot de verbijstering van een aantal 

bezwaarmakers op de vraag wanneer, waar-
mee en hoe de geluidstesten gedaan waren, 
men te horen kreeg dat er helemaal geen 
testen gedaan waren maar dat het “aanname' 
s” waren. Hoe geloofwaardig is dan de rest 
van het rapport van de Grontmij?

Al vanaf 2005 is de St.Won bezig en er is tijd 
genoeg geweest om een andere locatie te 
zoeken. Het verhaal dat het perse een staan-
de-mast-route moet zijn, lijkt ons onzin, want 
wat voor scheepsbouwer ben je als je niet 
eens weet hoe je een mast moet strijken.

T. Zeilstra
mede namens 69 bezwaarmakers.

“Het vroegere adagium 'Wat goed is voor de 
boer, is goed voor het platteland' gaat helaas 
niet meer op,” zegt Sietze Schukking, kandidaat 
Statenlid voor D66 Fryslân. Op dinsdag 7 
oktober organiseert D66 Súdwest-Fryslân het 
5e politieke café in Hotel Restaurant De 
Daaldersplaats, tegenover het station in 
Sneek. Het begint om 20.30 uur.

Schukking heeft uitgesproken ideeën over “het 

renderend dubbelgebruik van de Friese ruimte 
op het platteland ten behoeve van toerisme, 
natuurbeleving, recreatie, energie, voeding en 
groen wonen.” Hans Hettinga is Melkvee-
houder en CDA raadslid in de gemeenteraad 
van Súdwest-Fryslân. Hij zal het debat met 
Schukking aangaan over de toekomst van het 
Friese landschap. Zoals vaste bezoekers van 
het politiek café al gewend zijn, is er veel 
ruimte voor discussie, ook met alle bezoekers. 

Werf in een woonwijk

7 oktober Politiek café in Sneek 
over het "Friese landschap als economische motor"

Makkum beleeft een prima zomer met een door-
lopende drukte in het dorp, de haven en op 
het strand. Voor de middenstand en recreatie-
ondernemers na een aantal slechtere zomers 
zeer welkom. Hoe druk het zomers is, zo rustig 
is het in de winterperiode. Het Fries Meren-
project, onderdeel van de provincie Fryslân wil 
graag weten hoe gastvrij de watersportkernen 
beoordeeld worden. Hiervoor maakt zij gebruik 
van studenten die de gastvrijheid per stad 
of dorp toetsen. Afgelopen winter heeft een 
aantal trainees een bezoekje gebracht aan 
verschillende steden en dorpen in Fryslân. 
Namens de provincie bezochten zij als toeristen 
verschillende watersportplaatsen. De bevin-
dingen van deze studenten die als ‘mystery 
guests’ diverse toeristische kernen in Fryslân 
aandoen zijn te volgen via www.friesemeren.nl 

Hoe gastvrij komt Makkum 
op hen over tijdens een kort bezoek?
‘Tijdens het bezoek aan Makkum viel het op 
dat het dorp een prachtige ligging aan het 
IJsselmeer heeft en deze ligging ook uiter-
mate benut voor het toerisme. Zo is er een 
grote camping en een mooie boulevard met 
verschillende eetcafeetjes en winkeltjes. Er is 
voldoende plek om de boot aan te leggen en 
te genieten van dit mooie dorp. Ons bezoek 
speelde zich echter af in de wintermaanden 
en daar is Makkum nog niet helemaal op inge-
steld. Er waren veel cafeetjes dicht en het 
personeel was wel vriendelijk, maar het stukje 
extra miste. Er is voor Makkum dus nog wel 

wat winst te behalen voor de gastvrije ont-
vangst buiten de zomer om’. 

Goede voorzieningen en een gastvrij gevoel
Vanuit Het Friese Merenproject worden water-
sportplaatsen in Fryslân aantrekkelijker gemaakt 
voor de watersport. Deze aanpassingen worden 
vooral aangebracht in ‘hardware’, de inrichting 
van de ruimte. Met een mooie ontvangstvoor-
ziening ben je er echter nog niet. De plaatselijke 
bewoners en ondernemers zorgen ook voor de 
‘software’; een gastvrij gevoel bij onze gasten.

Wat is gastvrijheid?
Het is erg persoonlijk of iemand zich welkom 
voelt. Toch heb je daar als inwoner, werknemer 
of ondernemer in Fryslân wel invloed op. 
Soms kun je al veel verbeteren door bijvoor-
beeld aanlegverbodsbordjes te vervangen 
door verwijzingen naar de passantenhaven, of 
door tijdens sluitingstijd met een bordje te 
verwijzen naar een horecagelegenheid die wel 
open is. Soms is het bewust worden van de 
invloed die je zelf hierop hebt al voldoende om 
je houding of gedrag positief te veranderen. 
Fries Meren project wil graag samen werken 
aan een Gastvrij Fryslân. Door de benoeming 
van Leeuwarden- Fryslân als Culturele Hoofd-
stad in 2018, worden veel extra (inter)nationale 
gasten verwacht in onze provincie. Hoe kunnen 
wij bekende en nieuwe bezoekers onze gast-
vrijheid het beste tonen? Hoe gastvrij is Fryslân? 
En hoe gastvrij bent u?

Hoe gastvrij is Makkum?   door Jetze Genee (bron: Fries Meren Project)
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Vanuit het Fries Merenproject is vastgesteld 
dat de sluis in Makkum verdiept moest worden 
om Makkum als ‘poort naar Fryslân optimaler 
in te zetten voor de pleziervaart. De ambitie 
van het projectbureau Friese Meren is door 
Gedeputeerde Staten teruggefloten.  GS heeft 
besloten de sluis in Makkum definitief niet te 
verlagen tot een diepgang van 1,90 meter. 
Plaatselijk Belang Makkum is verbaasd over 
het besluit en wil snel in gesprek met de 
provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Waarom?
Door de sluisdrempel te verdiepen, konden 
meer watersporters vanaf het IJsselmeer via 
Makkum de provincie binnen varen. De drempel-
verlaging zou gebeuren in combinatie met het 
uitbaggeren van de achterliggende Grutte 
Sylroede, zodat boten tot 1,90 meter (recrea-
tieklasse BZM) via het Van Panhuyskanaal 
door varen naar het achterland. Op dit moment 
kunnen enkel boten tot een diepgang van 
1.50 m de sluis passeren. Het college van GS 
stelt dat uit nieuwe studies blijkt dat het ver-
lagen van de drempel niet het gewenste resul-
taat geeft. Betere oplossingen zijn te duur en 
dus is het gehele project, in overleg met de 
gemeente, geschrapt.

Plaatselijk Belang is boos
Plaatselijk Belang maakt zich al jaren sterk 
voor de verdieping van de vaarweg. Voorzitter 
Jan van Hijum is niet op de hoogte gesteld 
van het besluit en reageert desgevraagd boos. 
"De provincie heeft het steeds over Makkum 
als een van de toegangspoorten van Fryslân, 
maar dan moet ze ook zorgen dat boten hier 
kunnen passeren." Volgens Van Hijum zou de 
drempelverlaging, in combinatie met het op-
waarderen van recreatieve voorzieningen, een 
flinke toeristische impuls kunnen geven aan 
het gebied. "Als je voor deze hoek van de 
provincie iets wilt doen, dan moet je investeren 
in het watersporttoerisme. De drempelverlaging 
zou een boost kunnen zijn voor het dorp."

Kosten
Het verdiepen van de sluis en het Van Pan-
huyskanaal zou in totaal zo'n zes ton kosten. 
Naast de sluisverdieping in Makkum moet ook 
een ander Fries Merenplan, het verdiepen van 
enkele kleinere zijvaarten van rivier De Luts bij 
Oudemirdum, het ontgelden. Beide projecten 
maakten tot voor kort deel uit van het Friese 
Merenproject, het langjarige miljoenenproject 
om vaartoerisme te bevorderen.

Verdiepen van sluis in Makkum wordt geschrapt   
 door Jetze Genee (bron FD)

Aanstaande zaterdag 4 oktober is het zover. 
Dan wordt de stad Sneek overspoeld door 
meer dan 500 muzikanten tijdens de 3e editie 
van de Sneeker Dweildag. 29 dweilkapellen 
strijden om de hoogste eer en flinke geldprijzen. 
Ze spelen op 6 locaties in de binnenstad en bij 
de Waterpoort is er een foto-moment voor alle 
kapellen. Nieuw, en uniek voor een dergelijk 
festival, is dat er twee dweilparcoursen zijn 
uitgezet om de orkesten ook daadwerkelijk te 
laten ‘dweilen’.(zie de betekenis onderaan). 
Na het ‘volbrengen’ van het dweilparcours 
ontvangen alle kapelleden een zogenaamde 
‘Dweilbutton’.

In kort tijd is de Sneeker Dweildag gegroeid 
tot één van de belangrijkste en grootste dweil-
dagen van ons land. De dweilkapellen, 
komende uit Den Helder tot aan Weert, kunnen 
zich manifesteren in twee klassen, de Leutklasse 
of de Wedstrijdklasse. Alle kapellen worden 

om 12:15 uur bij het Stadhuis in de Marktstraat 
verwelkomd door wethouder Maarten Offinga 
waarna oud-Dakkapellid Eppo Silvius, door 
het scanderen van de woorden ‘Vuur, vlam, 
los’,  het startsein zal geven. De kapellen zetten 
dan gezamenlijk de Triomfmars in, wat sinds 
jaar en dag de herkenningsmelodie van de 
Blauhúster Dakkapel was. Rond vijf uur is de 
prijsuitreiking in de Marktstraat met medewer-
king van het feestorkest ‘De Suskes’ en zullen 
de meer dan 500 muzikanten wederom een 
gezamenlijk optreden verzorgen.     
Het woord 'dweil' in dweilorkesten of dweil-
kapellen komt van de term 'dweilen', in de zin 
van 'doelloos’, op straat rondzwerven'. In Brabant, 
en Limburg, is (of vaker, was) het gebruikelijk 
om tijdens  carnaval van café naar café te 
'dweilen', dit gebeurde onder begeleiding van 
kleine carnavalskapellen die voor de muziek 
zorgden. Zo ontstonden al snel de termen 
'dweilband', dweilkapel  en 'dweilorkest'.

Dweilen op de Sneeker Dweildag
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Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 5 oktober
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

De Alpe d'Huez beklimmen: 
Wie durft?!

Fitnesscentrum Beach Resort Lifestyle in 
Makkum organiseert onder leiding van Tom 
Botermans en Irma Falkena uit Bolsward 
weer een reis naar de Alpe d'Huez. 

Donderdagavond 9 oktober om 21:00 uur is 
er een informatieavond voor iedereen die 
interesse heeft bij Beach Resort Lifestyle in 
Makkum op Langezand 2c.

Kunt u deze avond niet aanwezig zijn, maar 
u heeft wel interesse? Neem dan contact op 
met Beach Resort Lifestyle: 0515-231551

Slag om Makkum - Roeivereniging de IJsselmeerminnen
Zaterdag  27 september hebben we een thuis-
wedstrijd en kunnen we het rustig aan doen. 
Terwijl Linda, Hinke en Jeanet de organisatie 
een handje helpen in de feesttent met koffie 
en thee schenken, roeien de andere dames 
de sloep om naar de haven. De teams drup-
pelen langzaam binnen en het is prachtig 
weer. Het zonnetje doet alweer aardig haar 
best. Wederom kunnen de hemdjes aan en de 
zonnebrandcrème op. Voor het roeien wordt 
het pittig: zon en weinig wind, dus het kan 
behoorlijk heet worden. We móeten er goed 
aan trekken vandaag!

De opstelling voor vandaag is: Hendrikes stuur, 
Hinke en Petra op slag, daarachter Zwaan en 
Sietske, dan Djoke en Linda en in de boeg 
Angelique en Jeanet. Voor Sietske is het haar 
eerste wedstrijd van het seizoen. Ze heeft 
hard getraind de afgelopen tijd en heeft er 
enorm zin in. We starten met startnummer 20, 
gelijk met de Quo Vadis uit Zaandam, een 
snelle Kromhout Whaler. We liggen gespannen 
te wachten op het startsein. Af en toe moeten 
we even bijroeien, anders varen we de startlijn 
over. Dan klinkt eindelijk het startsein en 
mogen we weg! We hebben een mooie start 
en gaan gelijk het gevecht aan om de Quo 
Vadis voor de bocht van het Makkumer diep 
voor te zijn. Dit lukt nét niet. De meiden uit 
Zaandam hebben ook een goede start. We 
blijven een hele tijd naast elkaar. Op ongeveer 
driekwart van het Makkumer diep hebben we 
ze te pakken en slaan we een gat. 

We bikkelen door en motiveren elkaar, kom 
op! Af en toe varen er bootjes té dichtbij, wat 
een vervelende golf geeft. Hierdoor moeten 
we extra goed opletten. Bij de zuidelijkste boei 
bij het gat van Gaast ligt een speedboot in de 
weg. We kunnen er moeilijk om heen om de 
boei te ronden. Hendrikes foetert, dit kan ons 

tijd kosten. Na het ronden haalt de Twirre ons 
in en probeert ons aan te moedigen en wij 
maken dankbaar van de mogelijkheid gebruik 
om ons eraan op te trekken. We staan weer 
op scherp en zetten koers naar de haven-
mond van Makkum. We hebben het grootste 
gedeelte gehad en roeien met álles wat we 
hebben! We hoeven geen reserves te houden 
volgens Hendrikes. We blijven elkaar motive-
ren, kom op, dit is ons water! Kracht op die 
bladen! Vlak voor de havenmond lopen we 
weer in op de mannen van de Skomskowers. 
Zij laten ons echter niet meer voorbij komen. 

Weer terug in het Makkumer diep weten we dat 
we in de laatste fase van de wedstrijd zitten. 
We geven nóg een beetje meer en gaan diep. 
We roeien met álles wat we hebben. Het zijn 
nog wel twee akelige kilometer roeien richting 
de finish. De Fjoerfugel komt dichterbij en we 
proberen ze voor te blijven. Kom op, we trekken 
ons eraan op! Uiteindelijk bereiken zij - net als 
het Zusje- net voor ons de finish. 

Eindelijk horen we dan het eindsignaal voor ons! 
Stikken en kapot, we hebben alles gegeven! 
De eindtijd is 1:43:09, dat is een hele snelle 
tijd! Veel sneller dan vorig jaar. Wederom is 
het afwachten wat we nu gedaan hebben.

Bij de prijsuitreiking horen we dat we de tweede 
plaats in onze klasse hebben. De Beluga was 
wederom zeer sterk. Bij het algemeen klasse-
ment eindigen we als derde nét achter de 
Lytse Bear. Het scheelt bijna niks… We zijn 
trots op onze prestatie, iedereen heeft weer 
keihard geknokt vandaag! 

Volgende week is de volgende wedstrijd in 
Langweer. We maken er wederom een mooie 
wedstrijd van! U bent weer van harte welkom 
om ons aan te moedigen!

Nadat de mensen van kindertheater Gniffel al 
jaren in Noord-Holland spelen, maken ze in 
deze herfstvakantie de oversteek naar het 
mooie Friesland. Ze spelen er 2 dagen. 
Maandag 13 oktober spelen ze hun nieuwste 
stuk: “Gniffel en de Toverschelp” om 11.00 uur 
in het mooie zaaltje van studio Hoog en Droog 
in Harlingen en om 15.30 uur in de Schierstins 
in Veenwouden.

Woensdag rijden ze nogmaals de afsluitdijk 
over om de Friese kinderen te verblijden met 
hun leuke interactieve voorstellingen. Na de 
ochtend in Rijs te hebben gespeeld komen ze 
naar het MFC Maggenheim in Makkum om 
het hilarische stuk : “Gniffel en de Kledingdief” 
te laten zien. 

De voorstellingen zijn geschikt voor kinderen 
van 3 tot ongeveer 9 jaar en hun ouders/ver-
zorgers. Wilt u een leuk uitje met de kinderen 
in de herfstvakantie, of zocht u toevallig nog 
naar een ideetje voor het verjaardagsfeestje 
van uw kind, denk aan een voorstelling van 
theater Gniffel!

Meer informatie over de voorstellingen is te 
vinden op: www.theatergniffel.nl. Om te reser-
veren voor de voorstelling in Veenwouden 
kunt u contact opnemen met de Schierstins 
(info@schierstins.nl). Voor de voorstellingen in 
Harlingen en Makkum gelieve te reserveren via: 
theatergniffel@quicknet.nl of via 06-19505135. 
(vol is vol!) De entree is 5 euro p.p.

Tot Gniffels!

Kindertheater Gniffel speelt in de herfstvakantie 
in Harlingen en Makkum!

eigen fotoeigen foto
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Chr. muziekvereniging 
Wubbenus Jacobs te Arum 

organiseert

Rommelmarkt Arum
zaterdag 4 oktober

van 9.00 tot 13.00 uur in het kerkelijk 
verenigingsgebouw "It Iepen Hûs" 

van Camminghaweg 15, 8822 WB Arum
De toegangsprijs is 1,00 EURO

TE HUUR:
 

Moderne eengezinswoning 
met 4 slaapkamers in Makkum.

Huur: 650,- Exclusief.

Info: 0613915131

Makkum - Zaterdag 27 september het lande-
lijke burendag en Avondrust heeft daar ook 
aan mee gedaan. Om 10.00 uur begon de 
ochtend met een kopje koffie of thee en een 
lekkere appelflap. Het hele dorp was uitgeno-
digd middels een advertentie in de Makkumer 
Belboei. Ook was er een dag ervoor geflyerd 
in het dorp door onze scootmobielers! Helemaal 
uitgedost in fries thema en met veel lawaai. 
Hierna was er de mogelijkheid om verschillende 

activiteiten te doen, zo kon men nagels op-
pimpen, kaarten maken, loomen en plantjes 
planten bij de entree van Avondrust. Rond 
11.00 uur arriveerden de mannen van de 
Makkumer Hangploeg, zij kwamen er even 
een muzikaal tintje aan geven. Toen even tijd 
voor een borreltje en om 12.00 uur wachtte de 
patat. Even met elkaar patat eten als afslui-
ting. Het was een geslaagde burendag!

Witmarsum - Zaterdag 27 september was het 
Burendag in de nieuwbouwwijk ‘de Dôle II’. 
Een zomerse dag met vertier voor jong en 
oud. De jeugd ging de wijk door, op zoek naar 
de verborgen schat. Na een aantal aanwijzingen 
werd een grote houten piratenkist in de wijk 
opgegraven. Vol spanning werd de kist open 
gebroken. De kist piratenkist zat vol met gouden 
munten. Alle buurtgenoten van de Dôle II zijn 
betrokken bij de burendag. Iedereen neemt wat 

lekkers mee. De één neemt koffie mee, de 
ander bakt een cake of maakt een heerlijke 
vlaai. De jongsten beleefden veel plezier op 
het springkussen. Er werd door jong en oud 
fanatiek gesjoeld en gekaatst. In een wijk met 
de namen ‘It Spul’, ‘It Partoer’ en ‘De Kranse’ 
is kaatsen een ingrediënt dat natuurlijk niet 
mag ontbreken. De geslaagde burendag werd 
afgesloten met een lekker broodje. 

Burendag bij Avondrust

Zomerse Burendag in Witmarsum

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 4 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs € 75.000,- k.k.

Bolsward, Laag Bolwerk 45E   

Vraagprijs € 79.000,- k.k.

Sneek, Monnikstraat 9

Vraagprijs € 85.000,- k.k.

Bolsward, Nyckle Haismastraat 14

Vraagprijs € 120.000,- k.k.

Makkum, De Skilbank 46 

Vraagprijs € 156.500,- k.k.

Workum, Sint Annafi nne 13 

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

IJlst, Westergoleane 51

Vraagprijs € 167.500,- k.k.

Pingjum, Pibemalaan 8  

Ook ons kantoor 
is tijdens 
de Open 

Huizen Route 
geopend

Makkum - Lemmer

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Parrega, Tynjestrjitte 3 

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Bolsward, De Hoants 17   

Prijs vanaf € 259.000,- k.k.

Makkum, Markt 16   

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Makkum, Blokmakersstraat 14 

Vraagprijs € 264.000,- k.k.

Makkum, Ds. L Touwenlaan 27A 

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Makkum, It Hof 11  

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

Makkum, It Hof 22 

Vraagprijs € 180.000,- k.k.

Makkum, De Wijting 26

Kom ook op zaterdag 5 oktober 
naar de Open Huizen Route!

Makkum Lemmer
Voorstraat 1 Kortestreek 21
T. 0515 - 233 664 T. 0514 - 563 637

www.kingmawal inga.n l



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 1 oktober 2014

Om geïnteresseerden vrijblijvend eens de kans 
te geven om zich te oriënteren op de woning-
markt, organiseert de NVM 2x per jaar een 
landelijke Open Huizen Dag. Zaterdag 4 okto-
ber a.s. van 11.00 tot 15.00 uur is de 2e NVM 
Open Huizen Dag van dit jaar. Ook in Makkum 
en omgeving doen weer diverse woningen 
mee aan deze Open Huizen Dag. De deel-
nemende woningen kunt u terug vinden op 
Funda (www.funda.nl) of via de aankondiging 
op de voorpagina van de Makkumer Belboei. 
Ga komende zaterdag dus eens geheel vrij-
blijvend en zonder het maken van een 
afspraak, kijken in één of meer deelnemende 
woningen. De eigenaren zullen u van harte 
welkom heten.

Weer Startersleningen beschikbaar 
binnen de gemeente
Verder is er weer budget beschikbaar gesteld 
voor het verstrekken van Startersleningen 
binnen de gemeente Súdwest Fryslân. Met 
deze lening overbruggen starters het verschil 
tussen de prijs van het huis dat ze willen 
kopen (incl. bijkomende kosten) en het bedrag 
dat ze maximaal kunnen lenen. Hiervoor zijn 
de normen van de Nationale Hypotheek Garantie 
uitgangspunt. De Starterslening is altijd een aan-
vulling op uw normale hypotheek. De leningen 
worden verstrekt voor het kopen van een 
bestaande woning tot  150.000,- (incl. bijko-
mende kosten). Meer informatie hierover kunt 
u vinden op de site van onze gemeente (www.
gemeentesudwestfryslan.nl) en bij www.svn.nl. 
Uiteraard zal ook uw hypotheekadviseur u hier 
meer over kunnen vertellen.

Belastingvrij schenken 
alleen nog dit jaar nog mogelijk
Tot en met 31 december 2014 is de vrijstelling 
van de schenkbelasting voor een eigen woning 
tijdelijk verruimd. Iedereen kan van een familie-
lid of van een derde een schenking ontvangen 
van maximaal  100.000,-. Dit bedrag is be-
lastingvrij. De ontvanger moet het geld wel 

gebruiken voor: het verwerven van een eigen 
woning, het aflossen van een eigenwoning-
schuld, de kosten van het verbeteren en onder-
houden van zijn eigen woning, afkoop erfpacht-
canon bij een eigen woning in erfpacht of het 
aflossen van de restschuld van de verkochte 
eigen woning. Zie ook: www.belastingdienst.nl.

Provinciale renovatiesubsidie 
voor nieuwe huis eigenaren
Nieuwe huiseigenaren van goedkope bestaan-
de koopwoningen in Fryslân kunnen vanaf 15 
september tot 15 december 2014 aanspraak 
maken op een renovatiesubsidie. Voor deze 
subsidie komen woningen in aanmerking 
waarvoor in deze periode een koopcontract 
wordt getekend. Voor de renovatie en moder-
nisering van woningen wordt per aanvrager 
een maximale subsidie van 25% van de inves-
tering beschikbaar gesteld, met een maxi-
mum van  5.000,-. Potentiele kopers van 
huizen met een (in 2012) WOZ-waarde van 
maximaal  150.000,- kunnen deze subsidie 
gebruiken voor de renovatie en modernisering 
van hun woning. Deze regeling kent een sub-
sidieplafond, daarom geldt er een OP=OP bij 
de renovatiesubsidie. Zie voor meer informatie: 
www.fryslan.nl/renovatiesubsidie

BTW op verbouwingen en renovatie 
nog steeds tijdelijk 6%
De btw op renovatie en verbouwingen in de 
bestaande bouw is tijdelijk verlaagd naar 6%. 
Deze maatregel is op 1 maart 2013 ingegaan 
en loopt nu tot 1 juli 2015. Het lage btw-tarief 
geldt echter alleen voor manuren en niet voor 
materiaalkosten. Toch kan dit een hele leuke 
besparing opleveren, waardoor wellicht de 
door u gewenste opknapper in uw financiële 
bereik kan komen.

Tel daarbij nog de lage rente stand op en het 
feit dat de huizenprijzen hun diepte punt hebben 
gehad. En kom tot de conclusie: “Wil je een 
huis kopen, grijp nu je kans!”

NVM Open Huizen Dag op zaterdag 4 oktober a.s.

Woudsend - Dominicus en Jikke Reekers van 
Reekers Watersportbedrijf hebben opvolgers 
gevonden voor hun jachthaven en overdekte 
winterberging hallen. Schoonzoon Steven de 
Boer en dochter Reina Reekers nemen per 
1 oktober het watersportbedrijf over. Beide 
nieuwe eigenaren wonen op het terrein van de 
jachthaven en houden permanent toezicht.

Dominicus en Jikke zijn ruim 20 jaar geleden 
met een stuk leeg land begonnen en hebben 
in de afgelopen twee decennia een goed 
lopend watersportbedrijf opgebouwd: een 
jachthaven met 70 ligplaatsen, twee grote 
hallen voor vorstvrije winterberging en een 
groot afgesloten terrein voor winterberging 
buiten. Met de eigen moderne portaalkraan 
kunnen ook schepen die geen gebruikmaken 
van de winterberging uit het water worden 
gehaald. In totaal is er plaats voor 300 schepen 
in de winter. Het werd nu tijd om de onder-
neming over te dragen aan de volgende gene-
ratie en gelukkig willen dochter en schoon-
zoon het bedrijf ook overnemen.

Steven de Boer heeft een technische achter-
grond en is zeer ervaren in onderhoud. Samen 

met Reina Reekers is hij al jaren betrokken bij 
het watersportbedrijf en zij weten maar al te 
goed wat daarbij komt kijken. De beide jonge 
dertigers nemen een modern bedrijf over waar 
jaar op jaar veel in is geïnvesteerd. De nieuwe 
eigenaren kijken ernaar uit te gaan beginnen. 
Deze winter ligt de nadruk op het onderhou-
den van schepen. Met Stevens ervaring en 
achtergrond kan er nog meer aan onderhoud 
worden gedaan dan voorheen. Voor vaste lig-
gers en eigenaren met een schip in de winter-
berging, is er de mogelijkheid dat zij zelf in de 
loods onderhoud plegen aan hun schip. Voor 
volgende zomer zijn al verbeteringen aan de 
haven gepland om nog meer gemak en kwali-
teit voor klanten te realiseren.

Vaste klanten, en dat zijn er vele aangezien de 
overdekte winterberging dit jaar weer hele-
maal is volgeboekt, krijgen niet van de ene op 
de andere dag te maken met nieuwe eigena-
ren. Het bedrijf blijft in de familie en Dominicus 
en Jikke zullen nog regelmatig aanwezig zijn 
op het terrein van het watersportbedrijf. Zij zijn 
blij dat het bedrijf in de familie blijft. Dominicus 
en Jikke hebben bewondering voor de gedurfde 
stap van de volgende generatie.

Volgende generatie stapt in Reekers Watersportbedrijf

Heeft u de huishoudfolder 
ook gekregen?

OPRUIMINGEN VAN TUIN ARTIKELEN

VELE AANBIEDINGEN BIJ 
VENEMA DHZ EN TWEEWIELERS

Thuiszorg laatste 
levensfase goed geregeld
Veel mensen willen de laatste fase van hun 
leven graag thuis doorbrengen. In hun eigen, 
vertrouwde  omgeving, met de mensen die 
hen dierbaar zijn.  Maar ook met de juiste zorg en 
zo min mogelijk pijn en onrust. De afgelopen 
week zijn er berichten verschenen dat de thuis-
zorg voor stervenden in gevaar zou komen 
door scherpere controles van de belasting-
dienst. Dit geldt echter alleen voor thuiszorg-
organisaties die gebruik maken van ZZP-ers.  
Thuiszorg Zuidwest  Friesland heeft de zorg in 
de laatste levensfase georganiseerd met eigen 
medewerkers en kan daardoor ook stervenden 
de juiste zorg blijven bieden. Door geïntegreerde 
terminale thuiszorg is ook deze zorg goed 
geregeld. De eigen, specialistische mede-
werkers in loondienst van Thuiszorg Zuidwest 
Friesland werken daarbij nauw samen met 
ziekenhuis en huisarts. Zo mogelijk in samen-
werking met mensen rondom de cliënt die 
zorg nodig heeft.
Wijkverpleegkundige Uilkje Attema uit Bolsward: 
“We komen meerdere keren per dag bij de 
cliënt thuis, zo vaak als nodig en wenselijk is. 
Samen met familie, buren of vrienden bespre-
ken we ook welke hulp zij zelf willen bieden en 
waar onze inzet nodig is. Zo nodig geven we 
deze mantelzorgers ook instructies. De licha-
melijke verzorging en ook de nachtzorg, van 
23.00 uur tot 7.00 uur, nemen wij eigenlijk altijd 
voor onze rekening, net als het toedienen van 
medicatie. We spreken de komende 24 uur 
met de mantelzorgers door en bepreken ook 
met de huisarts hoe het met zijn of haar 
patiënt gaat. Wij staan altijd paraat en komen 
snel als dat nodig is.“

Gerlach Cerfontaine nieuwe 
bestuurder Antonius Zorggroep

Woensdag 1 oktober a.s. start Gerlach J. 
Cerfontaine (67) als bestuurder van de Antonius 
Zorggroep.  De heer Cerfontaine zal voor een 
periode van ongeveer drie maanden de 
bestuursverantwoordelijkheid overnemen van 
de huidige voorzitter Raad van Bestuur, Wouter 
van der Kam, die per 1 oktober a.s. de Antonius 
Zorggroep gaat verlaten. Tot de benoeming van 
een nieuwe bestuursvoorzitter zal Cerfontaine 
een aantal belangrijke en omvangrijke trajecten 
begeleiden, zoals het overleg met de zorgver-
zekeraars over de strategische ontwikkelingen 
en de zorgcontracten 2015 voor de thuiszorg 
en het ziekenhuis. Daarnaast zal de begeleiding 
van de voorgenomen bestuurlijke fusie met de 
KANS partners (Kwadrant Groep, Antonius Zorg-
groep en  Nij Smellinghe/Pasana Zorggroep) 
en de planvorming rondom de voorzieningen en 
nieuwbouw Emmeloord zijn aandacht vragen.
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Sjonggroep Majim 
in Witmarsum
Sjonggroep Majim uit Koudum komt in 
Witmarsum met: “Geef(t) mij vleugels”. Een 
inspirerende, interactieve themaviering, met zang, 
muziek, beeld. Op zondagmorgen 5 oktober 
a.s. in de Hoekstien, aanvang 10.00 uur. Vanaf 
9.30 uur is er is koffie/thee/fris. Kom op tijd, 
want vol is vol.   

Zing-Mee in Makkum 
met zang van Antje de 
Groot
Zondagavond, 5 oktober, is er weer een "Zing-
Mee-Avond". In het kader van het 25-jarig 
jubileum van Zing-Mee, zal zangeres Antje de 
Groot uit Rijs, enkele liederen van haar nieuwe 
CD ten gehore brengen. Ze begeleidt zichzelf
met gitaar. De samenzang van bekende gees-
telijke liederen uit de Joh. de Heer-bundel, 
wordt op orgel begeleid door dhr. A.Couperus. 
Dit zang-gebeuren vindt plaats in restaurant 
"Waerdsicht" van verzorgingscentrum Avondrust,  
Kerkeburen 66. De aanvang is om 19.30 uur 
en de toegang is vrij. U bent van harte welkom.

Info: A. Otter tel. 542126 of 
D. Tamminga, tel. 231618.  

Rommelmarkt Arum
Op zaterdag 4 oktober 2014 hoopt de Chr. 
muziekver. Wubbenus Jacobs te Arum weer haar 
jaarlijkse rommelmarkt te houden. De opbrengst 
komt ten goede aan het instrumentenfonds. 
De rommelmarkt wordt gehouden in het ker-
kelijk verenigingsgebouw "It Iepen Hûs" aan 
de van Camminghaweg 15, 8822 WB Arum. 
Er staat ook koffie, thee, snert en diverse 
broodjes voor u klaar. Tijd: 9.00 tot 13.00 uur. 
De toegangsprijs is 1,00 EURO.
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 4 oktober
Makkum 1 - Ouwe Syl 1 15:00
Makkum 2 - Franeker SC 2 12:30
Walde De 2 - Makkum 3 12:00
Nijland 3 - Makkum 4 14:30
Frisia A2 - Makkum A1 12:00
Mulier B1 - Makkum B1 11:00
SWZ Boso Sneek B5 - Makkum B2 13:45
Workum C1 - Makkum C1 9:00
Makkum C2 - Workum C2 9:00
Makkum D1 - Zeerobben D1 10:45
Makkum D2 - Heeg D2 9:00
Scharnegoutum'70 E1 - Makkum E1 9:00
LSC 1890 E4 - Makkum E2 11:45
Makkum E3 - SC Bolsward E6 10:15
Makkum F1 - ONS Boso Sneek F1 10:30
Blauwhuis F1 - Makkum F2 9:00
Makkum F3 - Zeerobben F4 10:15
Makkum VR1 - SDS VR1 14:30
  
Kantinedienst
Michiel Scheepvaart 8.15-12.00
Johan Boonstra 8.15-12.00
Tanja vd Logt/Marie vd Eems 12.00-15.00
Geert Melchers/Corine Veltman/ 15.00-19.00
Hinke Lemstra 15.00-19.00

Vrijdag 3 oktober
19:00  BEO MB 1 - Makkum MB 1
19:15  A.V.C. '69 MA 2 - Makkum MA 1
20:15  Makkum XC 1 - Wisky MC 1
20:15  Molkwar DS 1 - Makkum DS 3
20:15  Makkum DS 4 - S.V.W. DS 5
20:30  Makkum DS 2 - D.B.S. DS 2
21:30  Makkum HS 1 - Staveren HS 1

Zaterdag 4 oktober
19:00  Leevoc DS 2  - Makkum DS 1

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

Jeugd Clubkampioenschappen

Van maandag 22  t/m vrijdag 26 september 
werden de Jeugd Clubkampioenschappen 2014 
van TV Makkum gespeeld. Er werd flink gestre-
den en vele beslissende punten en derde sets 
waren nodig om tot een winnaar te komen. 
Zeker in categorie ¾ veld eindigden de drie 
finalisten gelijk en was het tellen van het aantal 
voor en tegen sets nodig om tot een nummer 
1, 2 en 3 te komen.

Uitslagen PSV de 
Halsbânruters
Harich 28 september
In Harich werd de laatste kringwedstrijd 
gehouden van de kring Tusken Waad en Klif. 
Martina Bos won met Xenia in de M1 dressuur 
de 2e prijs. Met Eline won zij de 4e prijs in het 
B springen. 
Tevens werd zij met Eline Kringkampioen in de 
dressuur 2014.

Op de 4e editie van het Oktoberfest in Witmarsum 
op 10, 11 en 12 oktober zullen maar liefst 11 
bands het podium bezetten. De organisatie 
st. OarsAsOars pakt flink uit met de verwarm-
de tent aan De Potstal die drie dagen lang het 
toneel zal zijn van veel soorten muziek. 

Op de vrijdagavond gaat het doek op voor 
maar liefst 5 bands, die onderling zullen uit-
maken wie er op het einde van de avond als 
beste, en dus als winnaar uit de bus zullen 
komen. En er valt wat te halen voor deze 
bands, want behalve de eer en roem krijgt de 
winnaar een dag lang de beschikking over 
een professionele opnamestudio om een CD 
op te nemen. Tevens zullen ze worden uit-
genodigd op te treden in het programma 
“Noardenwyn” van Omrop Fryslân. Voorts is 
er ook nog een publieksprijs. 

Om de bands zoveel mogelijk op te laten treden 
in de diverse horeca-etablissementen heeft 
hebben de organisatoren nagenoeg alle Fries 
dorpscaféhouders uitgenodigd om de bands 
te bekijken, en bestaat de mogelijkheid  deze 
ter plaatse te boeken. De deelnemende bands 
zijn: Funky Five uit Bolsward, Farmer 
(Pingjum), Redband (Arum), Dear Mr. Fantasy 
(Witmarsum) en Cow Tipping uit Workum.  De 
presentatie is in handen van de alom bekende 
entertainer Sipke de Boer. 

Op zaterdag gaat de tent om 10.00 uur open 
voor de rommelmarkt. Aan de jongere generatie 
is ook gedacht want  s’middags kunnen de 
jongsten zich uitleven met knutsel en frutsel-
spullen met als thema Feest. De iets oudere 
jeugd duikt deze middag onder om een work-
shop met muziek te volgen. Rond 17.00 uur 
zullen zij hun kunsten aan het publiek vertonen. 

Zaterdagavond komen “De Suskes” de boel 

op stelten zetten. Dit trio is in korte tijd een 
graag geziene gast op de diverse tentfeesten. 
Omdat het Oktoberfest het laatste tentfeest is 
pakt dit trio nog eens uit met een Special 
Guest. De organisatie zelf doet er nog een 
schepje bovenop met het WK (Wytmarsumer 
Kampioenskip) condoomblazen. Tevens heeft 
men de bekende Albert Heijn TV reclame man 
weten te strikken inclusief zijn gemotoriseerde 
winkelwagen.

Op zondagmorgen gaan de kachels in de tent 
aan voor de kerkdienst. Tijdens deze dienst 
zal het Popkoor een bijdrage leveren onder 
leiding van de nieuwe dirigent.
Zondagmiddag vanaf 15.00 uur gaat men 
terug in de tijd. Onder de naam “The Super 
Sixties Show” zullen 3 bands hun best doen 
om het publiek de nodige kippenvelmomenten 
te bezorgen.  Optredens zijn er deze middag 
van de Enschedese formatie The Buffoons, 
het Simon en Garfunkel tribute-duo Mrs. 
Robbinson en tot slot zullen de Beatles-hits 
worden vertolkt door MMT (Magical Mistery Tour) 

Omdat de organisatoren verwachten dat hier-
voor veel belangstelling is, heeft men besloten 
om kaarten voor de show in de voorverkoop 
te doen. Voorverkoopadressen zijn SPAR 
Arum, Poeisz en Otterbar Witmarsum, CR De 
Prins in Makkum en “Landskroon rookwaren” 
in Bolsward. Kaarten in de voorverkoop kos-
ten  10,= en aan de kassa 15 euro. 

In de pauzes heeft de organisatie nog een 
stevige verassing in petto, maar hierover houdt 
men de kaken stevig op elkaar. De enige 
manier om  er achter te komen is: “Zorg dat je 
d’r bij bent” aldus de secretaris. Het feest 
wordt afgesloten door de Bolswarder band 
Deetoxx. Tussen 18.00 en 21.00 uur geven zij 
zich ten beste.

Oktoberfest Witmarsum staat bol van de muziek
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VERMIST

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  

Skates mt 39 en skates mt 41. incl. pols- en 
kniebeschermers en een reinigingsset voor de 
wielen/lagers.  15,- per stuk, samen  25,-.
tel 06-44544547

z.g.a.n. Terry Gelzadel nieuwpr:  50,- plus 
een verende zadelpen samen  35,-. 
tel. 0613733815. Witmarsum.

Antieke Franse comtoise klok  90.- Antieke 
Dekenkist  60.- Stereo toren Sony met gram-
mofoon en 2 boxen  50.- Tel. 0515 575756.

A3 inktjet kleuren Printer HP 9800 inclusief 
1 set cartridges complete in doos  55,- 
tel. 0515-580581

Karretje voor achter traptractor  5,-. Mammoet-
skelter opknappertje  25,-. Snakefiets 26 inch. 
opknappertje  25,-. Tel 06-55801779 na 18.00 
uur.

Makkum, It Hôf, sinds 13-09: Cypersgrijze kater 
met witte kin, keel en bef. Witte tenen voor, sok-
ken achter. Foto www.amivedi.nl, info Amivedi 
Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

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

Zoekertje

Kerkdiensten
Vrijdag 3 oktober
Makkum – Minniste Mienskip, 19.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Zondag 5 oktober
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Witmarsum – De Hoekstien, 10.00 uur
Eredienst anders m.m.v. "Majim"

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H. Boswijk

Gezien in Makkum

Monique en Iris showen de wintermode tijdens de modeshow van Ziezo Fashion. Afgelopen 
zaterdag werd de modeshow drie keer gelopen. Met prachtig weer, een hapje en een drankje 
was het goed toeven bij Ziezo. De modellen van Kearneys  Hair& Make-up showden eerst 
prachtige opgestoken kapsels, daarna toonden Daphne, Annelies, Iris, Monique, Willeke en 
Bertha de trends van deze winter:onder andere zwart-wit mode, lekkere vesten, mooie shawls 
en veel accessoires in Ibiza-stijl.

Heerenveen - Op zaterdagmorgen 27 sep-
tember is de zesde bekerwedstrijd van de 
zomercompetitie gevist van HSV de Voorn,  
HSV De Deinende Dobber en HSV Ons 
Genoegen. De vislocatie was het Heerenveens 
kanaal bij Heerenveen. Het was prachtig 
rustig en zonnig visweer, maar over het alge-
meen werd er niet veel gevangen. Helemaal 
in het begin werd er nog een enkele kolblei 
of blankvoorn gevangen, daarna nog hoog-
uit af en toe een klein baarsje of een schele 
pos. Alleen de vissers op de stekken 1, 2 en 
24 hebben leuk gewicht gevangen. 

De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1) K. Bakker,  5939 gram
2) A.D. van Assen,  5875 gram
3) B. Altena,  5716 gram
4) J.R. de Boer,  2739 gram
5) H. Olde Olthof,  2402 gram
6) F. van Duinen,  1202 gram
7) F. Temme,  1128 gram
8) A. de Boer jr,  925 gram

9) P. Topma,  675 gram
10) H. Nauta,  652 gram
11) I. Idzenga, 608 gram
12) B. Sluiter,  550 gram

B-klasse:
1) R. de Jong,  1760 gram
2) R. Ras,  1506 gram
3) A. de Boer sr,  1429 gram
4) K. Faber,  1023 gram
5) B. Dorenbos,  1016 gram
6) J. vd Laag,  1013 gram
7) T. Wielinga,  915 gram
8) R. Dorenbos,  891 gram
9) J.R. den Boer,  797 gram
10) W. Bakker,  652 gram
11) T. Hooisma-Hut,  625 gram
12) P. Roedema,  0 gram

De 7e bekerwedstrijd wordt gevist op 18 
oktober in het Prinses Margrietkanaal bij 
Spannenburg. De loting is om 7.00 uur. Er 
wordt gevist van 8.00 - 12.00 uur. 

Bekerwedstrijd zomercompetitie vissen

eigen fotoeigen foto


