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Lobke Vlasbloem, Kim Dijkstra en Boukje Bosma
gehuldigd in café De Prins
Door Judith van Lavieren
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Van links naar rechts: Boukje Bosma, Kim Dijkstra en Lobke Vlasbloem.
Makkum – Toen Peter van der Logt aan het
begin van het seizoen door de technische
commissie gebeld werd of hij coach van het
schoolmeisjespartuur wilde worden vroeg hij
eerst even bedenktijd. Maar lang hoefde hij
niet na te denken. Het aanbod om met drie
zulke talentvolle meiden “op reis” te gaan
kon hij gewoonweg niet laten schieten. En
zo werden Lobke, Kim, Boukje en Peter een
team dat heel goed afspraken kon maken én
uitvoeren. Ze beleefden een prachtig seizoen
met de best denkbare afsluiting: ze werden
Nederlands Kampioen Kaatsen 2014.

“Dat er ook aandacht is voor de tweede plaats
tekent voor mij de sfeer bij het kaatsen”, zei
Durk Stoker in zijn toespraak. Stoker sprak
als Wethouder van Sport van de gemeente
SWF zijn waardering uit voor de kampioenes.
“Een voorbeeld voor andere kinderen. Jullie
laten zien hoe je met elkaar iets kunt presteren
en hoe leuk het is om aan sport te doen”. Op
zijn vraag aan de dames wat er nou precies
zo leuk is aan kaatsen kreeg hij een even eenvoudig als duidelijk antwoord: gewoon alles!
De vereniging kreeg vanwege het behalen van
het NK een geldbedrag van de gemeente.

Afgelopen vrijdag was de officiële huldiging in
café De Prins. Met passende muziek kwamen
Lobke, Kim en Boukje achter vaandeldrager
Sietse de Vries de zaal in en namen daar een
daverend applaus in ontvangst. Voorzitter
Warren van der Veen sprak ze toe en blikte
terug op een seizoen waarin de meiden
steeds wonnen, maar in de week voor het
NK niet! Dat voerde de spanning nog extra
op die laatste week. Spannend werd het
zeker, maar door hun goede en geconcentreerde spel wonnen Lobke, Kim en Boukje
op 24 juni de finale tegen Witmarsum. Ze
ontvingen van de voorzitter alle drie een horloge en de coach werd in de bloemetjes
gezet. Ook het partuur uit Witmarsum dat de
tweede plaats behaalde was aanwezig en
ontving van het bestuur een herinnering aan
het NK.

Tot slot namen Lobke, Kim en Boukje zelf het
woord. Ze bedankten hun coach voor zijn tijd
en inzet, de kaatsvereniging voor de mooie
avond en natuurlijk ook nog voor de mooie
rondrit door het dorp op 24 juni. Ook de supporters en alle bezoekers van de huldiging
werden niet vergeten. In zijn slotwoord bedankte de voorzitter de technische commissie
en het jeugdbestuur nog eens speciaal voor
hun werk bij de jeugd voor “dit spultsje wêr’t
we allegear sa gek op binne!”
Voor de hele jeugd was het een bijzonder
succesvol jaar want je zou bijna vergeten dat
de schooljongens de tweede plaats op het
NK behaalden. En huldigen verveelt natuurlijk
nooit. “Wie weet met zo’n jeugd, misschien
staan we hier in de toekomst met Freule of
PC winnaars.”

Weekspecial
Gebakken schol
met aardappel spinazie gratin

0

€ 14,5

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

WIJ HADDEN AFGELOPEN
ZATERDAG MET
OPEN HUIZEN DAG:
14 Deelnemers
26 Bezichtigingen
20% Al mondeling verkocht!

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00
en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds,
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis,
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
- 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

Familieberichten
Na een ernstige ziekte is overleden
onze zwager

Siep de Witte
Wij wensen de kinderen heel veel sterkte.
fam. Amels
Makkum, 29 september 2014
Nei in tiid fan siik wêzen is ferstoarn de heit
fan ús bemanningslid Mark en skoanheit
fan Meriam

Siep de Witte
Wy winskje Mark, Meriam, Gonda en Andre
en de pakesizzers in soad sterkte ta.
De bemanning en froulju fan
It Makkumer skûtsje.
Rekke binne wy troch it ferstjerren fan ús
buorman

Siepie de Witte
It sil stil wêze op ’e buert no’t Siepie der net
mear is. Wy winskje de bern en bernsbern
in soad sterkte ta.
Fam. Kramer
Fam. Bosma
Fam. Vriesinga

Fam. Elgersma
Fam. Kleiterp
Fam. de Witte

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- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.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

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

Donderdag 9 oktober
Makkum - Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 10 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Maandag 13 oktober
Makkum - Avondrust, zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 14 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 15 oktober
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

”Zonder Siep is het anders”

Siep de Witte

Colofon

Agenda

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte
bij het dragen van dit grote verlies.
”Beach Hotel de Vigilante”
Tot ons verdriet is weer een COM
(Club Oude Maten) lid overleden

Siep de Witte
Wij wensen de familie en vrienden troost bij
het verwerken van dit verlies
Anke en Pietje de Boer
Pier en Jetty de Boer
Willem en Janny de Boer
Jan en Janny Elgersma
Truus van Klaarbergen
Jacob en Tineke Hoekstra
Rommert en Marijke van der Meer
Oandien binne wy troch it ferstjerren fan

Siep de Witte
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte
Ferieniging Us Leane
Makkum, 29 september 2014

Kerkdiensten
Zaterdag 11 oktober
Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 12 oktober
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.L. de Haan
Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o.
10.00 uur
Voorganger: Zr. F. Visser-van Enkhuizen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Tentdienst. Voorganger: Pastor N. ten Wolde
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Witmarsum – Tentdienst, 11.00 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde
Oec.dienst m.m.v. het Popkoor
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
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Even voorstellen...
Vanaf 1 oktober voer ik de advertentie acquisitie
uit voor de Makkumer Belboei. Hiervoor heb ik
ruim vijftien jaar ervaring opgedaan in de uitzendwereld en ben ik twee jaar als interim manager
verantwoordelijk geweest voor de commerciële
activiteiten van een regionaal dagblad. Met deze
ervaring verwacht ik van toegevoegde waarde
te kunnen zijn voor onze Makkumer Belboei.
Met een advertentie in de MB bereiken ondernemers ruim 10.000 mensen in de directe omgeving van Makkum. Ik kom binnenkort graag
kennismaken met de bedrijven in Makkum.

Myn namme is Roelof Vellinga. Ik woon samen
met mijn vrouw Riekje sinds 1 april jl. aan de
Strânwei in Makkum. Hier runnen we Alpha Sail
Makkum, jachthaven, jachtverhuur en méér.

Ik ben bereikbaar via:
Email: advertentie@makkumerbelboei.nl
Tel.: 06-15064763
Met vriendelijke groet,
Roelof Vellinga.

Van A tot Suus Teksten ”Goed schrijven is gelezen worden”

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

foto: Arjen Huitenga Fotografie
“Susanne schrijft effectieve teksten die het verschil maken.”

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

Makkum – Na twaalf jaar als journalist en eindredacteur in loondienst te hebben gewerkt, trok
Susanne Hellendoorn uit Makkum haar stoute
schoenen aan. Vlak voor de zomer besloot
ze een eigen tekstbureau te beginnen. In september was Van A tot Suus Teksten geboren.
“Ellenlange websiteteksten of saaie beleidspagina’s met moeilijke materie: ze worden door
de lezer waarschijnlijk snel weggeklikt of aan
de kant gelegd. De teksten schieten hun doel
voorbij en dat is zonde.” Aan het woord is de
34-jarige Susanne. “Als je gelezen wilt worden,
maakt een goede tekst het verschil. Het gaat
vooral om de juiste toon van een tekst, vaak
gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen. En dat
allemaal in foutloos Nederlands.” Ze vult aan:
“Zo kun je juist met een heldere en spranke-

lende websitetekst een goede eerste indruk
maken.”
Susanne zit al jaren in het schrijversvak. Via het
Bolswards Nieuwsblad en de Heerenveense
Courant, kwam ze in 2004 terecht bij een persbureau in Heerenveen. Zo schreef ze voor de
Leeuwarder Courant, Cobouw (dagblad voor
de bouw), Friesland Post, Magazine Recycling
Benelux en voor vakbladen voor schilders,
bakkers, agrariërs en grafici. In 2007 stapte
Susanne over naar een Utrechtse uitgeverij,
waar ze online nieuwsbrieven, relatiemagazines,
jaarverslagen en journalistieke artikelen produceerde.
Heeft u zelf een tekst nodig?
Kijk voor meer informatie en contactgegevens
op www.vanatotsuus.nl

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

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
Gerard Dijkstra (links) en Rudi Mollema (rechts) demonstreren de werking van een pelletkachel.

2 kg shoarma............................... € 10,50

groter zal worden. De kachels van Ecostoken
zijn van Nordic Fire. Door sensoren zijn ze
uitermate veilig en mocht er eens een storing
zijn dan is die in een oogwenk verholpen doordat alle onderdelen gemakkelijk verkrijgbaar
zijn”, vertelt Gerard.

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00

Witmarsum - Terwijl het buiten warm nazomerweer is zijn twee mannen binnen enthousiast
bezig om de kachel eens lekker op te stoken.
Het lijkt een vreemde tegenstelling, maar dat
is het niet als je weet dat het bedrijf Ecostoken
3 en 4 oktober jongstleden zijn open weekend
hield. Een feestelijke opening van het stookseizoen aan de Menno Simonsstraat 8b in
Witmarsum. Rudi Mollema en Gerard Dijkstra
stonden klaar met de koffie, geserveerd met
lekkere koeken en een duidelijke uitleg over
ecostoken.
Ecostoken handelt in pelletkachels, pelletkorrels, zonneboilers en zonnepanelen. Alles
stond prachtig uitgestald en overal was informatie over te krijgen maar de pelletkachels
gestookt op pelletkorrels vervulden op de open
dagen de hoofdrol. De pelletkachels zijn in
verschillende formaten en uitvoeringen verkrijgbaar, voor elke smaak wat wils. Wat ze met
elkaar gemeen hebben is dat je niet meer hoeft
te hakken, kloven en sjouwen met hout en toch
een mooi vuurtje hebt branden in de kachel.
De kachels worden gestookt met pelletkorrels:
gestandaardiseerde, uit zaagsel geperste houtbrokjes, afkomstig uit de bosbouw en houtindustrie. Nadat ze zijn gedroogd en geperst
zien ze eruit als biks.
“De pelletkachels kunnen handmatig maar ook
met de afstandsbediening en zelfs met je gsm
op één van de vijf standen worden gezet. En je
kunt hem programmeren zodat het ’s ochtends
al lekker warm is als je de kamer in komt.
De kachel kan als “stand alone” in een huis
geplaatst worden, maar ook meedraaien in
een CV systeem. Op dit moment is het stoken
met pellets dertig procent goedkoper dan het
stoken met gas en de verwachting is dat dat
verschil de komende jaren alleen nog maar

Ecostoken is een samenwerkingsverband
van TCW (het bedrijf van Gerard) en Installatiebedrijf Menage (van Rudi Mollema). Samen
installeren ze de kachels bij klanten thuis. Het
is van groot belang dat dit deskundig wordt
uitgevoerd. Rudi heeft de hoofdrol bij het
installeren, Gerard heeft de hoofdrol bij de
promotie. Hij maakt regelmatig gebruik van de
kennis die hij als voormalig EPA-adviseur in huis
heeft. (EPA is een Energie Prestatie Advies)
Hij kan op een duidelijke en prettige manier al
uw technische vragen over de pelletkachels
beantwoorden.
Een bezoekje aan Ecostoken is interessant voor
mensen die wel houden van een brandende
kachel, maar niet zitten te wachten op het
gesjouw met hout. Of voor mensen die toe zijn
aan een nieuwe CV ketel. Er zijn tegenwoordig
zoveel nieuwe mogelijkheden om je huis te
verwarmen en te voorzien in de behoefte aan
warm water. Ook voor mensen in het buitengebied die een propaantank en geen gasaansluiting hebben kan het bedrijf aantrekkelijke
alternatieven bieden.
Iedere eerste zaterdag van de maand kunt u
aan de Menno Simonsstaat 8b terecht voor
een goed advies. Men is dan geopend van 10
tot 5. Daarnaast is men op afspraak geopend.
Voor een afspraak kunt u bellen naar Rudi
(06-12894488) of naar Gerard (06-53370428)
of een mailtje sturen naar info@ecostoken.nl

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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Windpark Kop Afsluitdijk op de A-lijst
voor de Friese windopgave door Jetze Genee
“Een compromis waarbij de lusten en lasten
eerlijk en afgewogen verdeeld zijn over natuur
en milieu, omwonenden en windsector.” Zo
kwalificeert oud-minister Pieter Winsemius het
advies van zijn Commissie van Advies (CvA)
over de toekomst van windenergie in Fryslân.
De doelstelling van 530,5 MW windenergie die
de Provincie Fryslân overeengekomen is met
het Rijk voor het jaar 2020, kan gehaald kan
worden met ongeveer de helft van de turbines
op het vasteland. Dat betekent tevens een
halvering van het aantal te realiseren molens
in het beoogde plan IJsselmeer. Een aantal
plannen zal nog moeten worden aangepast.
Waar komen de nieuwe windmolens?
De Commissie van Advies onder leiding van
oud-minister Pieter Winsemius, die maandagmorgen 6 oktober haar voorlopig advies presenteerde legt uit: De commissie vindt zeven
ingediende land-windmolenplannen goed om
uit te voeren. Het gaat om de Doarpsmûne in
Reduzum en de plannen De Bjirmen (Sexbierum),
Harlingen Seedyk, Kop van de Afsluitdijk,
Noorder-polder (Dronryp), Spannenburg en
Van Harinxma (Harlingen). Ze zijn samen goed
voor 160 Megawatt. De Commissie meldde
maandag tevens dat er een saneringsfonds
komt voor de solitaire molens die niet binnen
de aanbevolen plannen vallen. Nog eens dertien
plannen zijn op termijn haalbaar, maar moeten
worden bijgesteld vanwege draagvlak en compensatie. En dertien andere windmolenplannen
zijn nog niet rijp voor besluitvorming. Deze
vallen af voor verdere ontwikkeling. Het eindrapport van Fryslân foar de Wyn en de andere
documenten die maandag zijn gepresenteerd
zijn in te lezen op www.fryslanfoardewyn.nl
Regiegroep Fryslan foar de Wyn
De Regiegroep Fryslân foar de Wyn neemt de
aanbevelingen van de Commissie van Advies

onder leiding van Pieter Winsemius over.
Albert Koers, lid van de Regiegroep, is tevreden
over het werk wat sinds dit voorjaar is verzet:
“De Commissie van Advies heeft haar werk op
uiterst zorgvuldige wijze gedaan.” De Commissie
van Advies o.l.v. Pieter Winsemius bestaat uit
vertegenwoordigers van de Friese Milieu
Federatie, Platform Duurzaam Friesland en
Stichting Hou Friesland Mooi. Alle windenergieplannen zijn beoordeeld op draagvlak,
impact op natuur en landschap en hun inhoudelijke kwaliteit.
A en B plannen
De Regiegroep Fryslân foar de Wyn stelt voor
om de uitvoering van 7 ingediende plannen
voor te bereiden (A categorie). Het totaalvermogen van de 7 plannen is ruim 160 MW.
De ‘A’ plannen hebben de grootste kans van
slagen. 13 andere initiatieven kunnen uitgevoerd
worden mits ze worden bijgesteld (B categorie).
Het betreft 13 plannen met een opgeteld vermogen van ruim 260 MW.
Uitvoeringsorganisatie
Er moet zo snel mogelijk een effectieve uitvoeringsorganisatie opgericht worden. Dit is
essentieel voor een succesvolle uitbouw van
windenergie in Fryslân. Ook de bevolking is
gebaat bij een neutraal en deskundig adres
waar informatie en advies kan worden ingewonnen om volwaardig mee te kunnen doen
bij het uitwerken van de plannen.
Van de provincie wordt verwacht dat zij eisen
stelt m.b.t landschappelijke inpassing, natuur
en milieu, het betrekken van omwonenden bij
de planontwikkeling en regelingen ontwikkelt
voor compensatie en participatie. Op dit
moment werken de Friese Milieu Federatie,
het Platform Duurzaam Fryslân en de Stichting
Hou Friesland Mooi hier voorstellen voor uit.

Vragenuurtje windmolenpark IJsselmeer
Op vrijdagavond 10 oktober van 18.30 tot
20.00 uur organiseren de bibliotheek van
Makkum en ik een (inloop) vragenuurtje met
betrekking tot het geplande windmolenpark
in het IJsselmeer. Het vragenuurtje kent een
ongedwongen, laagdrempelig informatief karakter (dus geen voor- tegenstanders discussie).
Dus twijfel niet als u vragen heeft, voel u welkom
in onze bieb. Als Makkumers onder elkaar
kunnen we in een kleinschalige setting van
gedachten wisselen over het onderwerp. Rond
de koffietafel zal ik proberen om uw vragen
zoveel mogelijk te beantwoorden.
Na afloop van het vragenuurtje laat ik in de
leeshoek van de bibliotheek een impressieboek
én een schrift achter. Dit impressieboek (wat
door Windpark Fryslân is gemaakt) laat op
een beeldende wijze zien wat wij min of meer
kunnen verwachten indien de politiek besluit
dat er een groot windmolenpark in het IJsselmeer bij Makkum gaat komen.

In het schrift mag u opschrijven wat u wilt. Voel
u vrij om er iets in te schrijven als u zich in de
plannen kunt vinden. Doe dit ook als dit niet
het geval is. Wellicht kunt u ook aangeven wat
u graag terug zou willen zien (ter inspraak of
ter compensatie) in bijvoorbeeld Makkum en
omgeving bij een eventueel windmolenpark in
het IJsselmeer. Wie weet kunnen uw ideeën
later nog van pas komen. Het impressieboek
en schrift zal tot zeker het einde van dit jaar in
de bibliotheek te vinden zijn.
Dit (persoonlijke) initiatief kent geen commercieel karakter. Geen enkel bedrijf of instelling
heeft mij hiervoor gevraagd of ingehuurd
(m.a.w. het is vrijwilligerswerk). Als inwoner
van Makkum ben ik gewoon benieuwd naar
uw mening en inzichten.
Met vriendelijke groet
en wellicht tot ziens in de bieb.
Arjen Doedel

"Creatief" schrijven
"Schrijven". We hebben het allemaal op school
geleerd en we kunnen er diverse kanten mee op.
Soms is schrijven niet alleen een handeling,
maar ook een behoefte om aan onze gedachten
woorden te geven. Om orde in de chaos te
brengen bij voorbeeld of om onze gedachten
te vangen. Brieven worden momentopnamen
en dagboeken zijn niet voor anderen bestemd.
"Creatief" schrijven echter biedt ruimte om
onze fantasie te laten stromen en het volgen
van die fantasie is een reis in een voor ons
onbekend gebied. We kunnen verwonderd
zijn om hetgeen er in ons zelf leeft!
Twee Makkumse vrouwen, Letja de Goede en
Addie Reidsma, gebruiken al veel jaren diverse
vormen van taalgebruik. Ze schrijven voor
anderen en voor zichzelf. Beiden hebben voor
kranten en tijdschriften geschreven en hebben
mensen geholpen met het schrijven van hun
levensverhaal. Beiden zijn actief in schrijversgroepen geweest en willen nu kijken of er in
Makkum een aantal mensen zijn die belangstelling hebben een creatieve schrijversgroep
met hen te beginnen.
Het plan is om één maal per maand op een
neutrale locatie een dagdeel bij elkaar te komen.
Wij zullen dan experimenteren met diverse
schrijfmethodes en kunnen elkaar handvatten
aanreiken als één van ons niet verder kan. Er
zal worden uitgewisseld, maar zonder oordeel,
tenzij de schrijver daar zelf behoefte aan heeft.
Het plan is om in oktober bij elkaar te komen
en dan te kijken naar wensen en mogelijkheden.
Wij zijn benieuwd naar reacties!
Die kunnen gestuurd worden naar:
letjadegoede3003@gmail.com

Nationaal MS Fonds
zoekt extra collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS
Collecteweek extra collectanten. Er zijn meer
handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen
aanbellen.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de
diagnose MS. Jaarlijks komen er 300 nieuwe
mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder
jongeren in Nederland. Het Nationaal MS
Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het
opgehaalde collectegeld wordt besteed aan
onderzoek (voor een beter leven nu en een
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. Het Nationaal MS Fonds ontvangt
geen subsidies van de overheid en is volledig
afhankelijk van donaties, giften en sponsoren.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen
door een gift over te maken naar giro 5057 te
Maassluis.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl.
Of neem contact op met Pamela Zaat,
landelijke coördinator van de MS collecteweek,
010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 8 oktober 2014

Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum e.o.
De tweede avond van de Vrouwen van Nu afd.
Witmarsum e.o. is op 21 oktober a.s. om 19.45
uur in de Gekroonde Roskam te Witmarsum.
Gastspreker is deze avond Dhr. Hans de Koning,
die zomers zeilt met zijn zeilschip BØR naar
Noorwegen. Daarnaast organiseert hij zeilreizen
langs de Noorse Kust. Zijn verhaal wordt onderstreept met prachtige beelden d.m.v. een
Power Point presentatie. Gasten en nieuwe
leden zijn van harte welkom.

Gedenken van dorpsgenoten
Zoals al eerder aangekondigd willen we ruimte
bieden om dorpsgenoten te gedenken, die in
de afgelopen periode zijn overleden. Omdat dit
de eerste keer is, willen we dit ruim zien. Als u
iemand wilt gedenken, die al langer geleden
overleden is, bent u van harte welkom.
Op 3 november is de vermaning, Menno Simonsstraat 1, open. Van 19.00-19.30u. kunt u in alle
rust een kaarsje aansteken. Van 19.30-20.00u.
zijn er muziek en gedichten te beluisteren en
worden de namen genoemd en voor hen een
kaars aangestoken. Iedereen is van harte
welkom! 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 of
florav@ziggo.nl, joostrosier@gmail.com met
telefoonnummer voor overleg! Een briefje
(met contactgegevens) in de bus, Kerkplein 9,
kan ook. Zo willen we dienstbaar zijn.
Namens Dorpsbelang, RK-parochie,
D-gemeente en PKN-gemeente,
Joost Rosier, Nelleke ten Wolde,
Flora Visser en Peter Wattèl

Nierstichting-Makkum
De collecte voor de Nierstichting in Makkum
heeft e 864.08 opgebracht. De Nierstichting
bedankt een ieder voor de bijdragen, ook de
collectanten hartelijk dank.
De werkgroep Nierstichting-Makkum zoekt nog
een wijkcoordinator noord-oost en een viertal
collectanten ook voor deze wijk. Dit voor de
volgende jaren. U kunt zich aanmelden via
telefoonnummer: 0515-231874

Verfsteiger te huur
tot 10.2 meter

Op aanhanger  100.- per week
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Voetbalprogramma
Zaterdag 11 oktober

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

Geslaagd Floraliafeest in Witmarsum
Afgelopen vrijdag vierde OBS De Utskoat in
Witmarsum haar jaarlijkse Floraliafeest. Het
thema van de avond was Feest! Het feest
begon meteen al op het schoolplein. Om kwart
voor vijf voerden de kinderen een energieke
en vrolijke dans op. Familieleden en bekenden
van de kinderen genoten daarvan. Daarna nodigde interim-directeur Jolanda Verhoef iedereen uit om het feest in school verder te vieren.
Daar waren alle ruimtes kleurrijk versierd.
Bezoekers deden mee aan de verschillende
spelletjes of waagden een gokje bij het draaiend rad. De kinderen lieten zich schminken.
Ook deden ze mee aan verschillende speurtochten door de school. Thuis hadden de
kinderen iets feestelijks geknutseld. Met al die
kleurrijke kunstwerken had de Floralia-

commissie een tentoonstelling gemaakt. De
makers van de meest originele en mooi
gemaakte knutsels kregen een medaille. In
het speellokaal gaven de groepen om beurt
een optreden. Het publiek kon zang, dans en
toneel bewonderen. En in het eetcafé genoten
bezoekers van een hapje, een drankje en een
praatje. Er was volop keus uit lekkere zelfgemaakte hapjes.
Rond half acht maakte Jolanda Verhoef
bekend wie er met de laatste prijzen naar huis
gingen. Ze bedankte iedereen die de Floralia
tot een groot succes hebben gemaakt. De
Floralia werd mogelijk gemaakt door heel veel
sponsoren uit Witmarsum en omstreken. Ook
veel ouders leverden een bijdrage.

Heeg 1 - Makkum 1
Minnertsga 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Joure SC 2
Makkum 4 - Heerenveense Boys 5
Makkum A1 - Akkrum A1
Makkum B2 - Heerenveense Boys B3
Makkum C1 - Zeerobben C2
Walde De C1G - Makkum C2
Franeker SC D1 - Makkum D1
Arum D1 - Makkum D2
Makkum E1 - SC Bolsward E2
Makkum E2 - Walde De E1G
SDS E5 - Makkum E3
RES F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Workum F3
SJO Dronrijp/Foarut F5 - Makkum F3
QVC VR1 - Makkum VR1

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

Kantinedienst:
Jouke de Jong/Rene vd Bles
8.15-12.00
Japke Smit/Richard Dol
12.00-15.00
Niek Lutgendorff/Frank de Vries/ 15.00-19.00
Angelique Harteveld
15.00-19.00

Dinsdag 14 oktober

Makkum - Workum, Oefenwedstrijd

20.00

Uitslagen VV Makkum
Makkum 1 - Ouwe Syl 1
Makkum 2 - Franeker SC 2
Walde De 2 - Makkum 3
Nijland 3 - Makkum 4
Frisia A2 - Makkum A1
Mulier B1 - Makkum B1
SWZ Boso Sneek B5 - Makkum B2
Workum C1 - Makkum C1
Makkum C2 - Workum C2
Makkum D1 - Zeerobben D1
Makkum D2 - Heeg D2
Scharnegoutum'70 E1 - Makkum E1
LSC 1890 E4 - Makkum E2
Makkum E3 - SC Bolsward E6
Makkum F1 - ONS Boso Sneek F1
Blauwhuis F1 - Makkum F2
Makkum F3 - Zeerobben F4
Makkum VR1 - SDS VR1

2-0
1-2
2-0
6-2
6-1
0-7
3-2
2-2
2 - 10
1-4
4-1
7-6
13 - 0
1-7
7-2
4-2
0 - 11
2-1

Volleybalprogramma
Vrijdag 10 oktober
eigen foto
De afgelopen 3 vrijdagen hebben 6 kabouters laten zien dat Makkum over genoeg voetbaltalent
voor de toekomst beschikt. Met veel enthousiasme hebben Rick, Ivar, Haije, Gjalt, Johan en Benyam
meegedaan aan het voetbaltoernooi, georganiseerd door de Zuidwest hoek van Friesland. Alle
wedstrijden, op één na, werden gewonnen. Een medaille is dan ook zeker wel verdiend!
Hallo lieve mensen,
Hierbij wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Annemieke Leenstra, ik ben pedicure en geef voetreflextherapie.
In november krijg ik weer meer ruimte, om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.
Vandaar mijn advertentie. U kunt dan dus op korte termijn een afspraak maken.
Mocht u niet bij mij kunnen komen, kom ik graag bij u thuis voor een behandeling.
Voor meer informatie, kunt u mij altijd bellen of mailen.
Mail: dibbes_@hotmail.com / Tel: 06-40269801

Pedicure Annemiek l Pedicure & voetreflexologe l Klipperstraat 24 Makkum l 06-40269801

20:15
20:15
20:15
20:30
21:30
21:30

Punt Ut DS 3 - Makkum DS 4
Makkum MA 1 - S.N.V.V. MA 1
Makkum MB 1 - Oeverzwaluwen MB 3
Makkum DS 1 - VC Sneek DS 6
Makkum DS 3 - Far Ut DS 1
s.v. de Walde HS 1 - Makkum HS 1

PSV de Halsbânruters
Franeker 4 oktober - Louise Nieuwenhuis kwam
in Franeker uit in de klasse L2 met haar paard
Dolinda. In de 1e proef reed zij een winstpunt
met 182 punten. De 2e proef leverde de 3e
prijs op met 191 punten ook goed voor een
dikke winstpunt.
Arum 5 oktober - Jinke Heslinga kwam met
Babiche uit in de klasse L1 cat.D. Met beide
proeven won Jinke de 1e prijs met 185 punten,
en zij kan ook weer twee winstpunten bijtellen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

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

TE KOOP
Nieuwe elec.heggeschaar.  25- 3dlg. Vouwscherm wit webbing  20.- Tafelblad los wit
140/80 met 2schragen  30.- Tel. 0515-575756
Sony mini hi-fi W55 weinig gebruikt. h.38 b.27
d.33. Tel. 0515231939
i.z.g.s.: Chicco looptrainer  12,50 (waar jong
kind in kan zitten en zichzelf voortbewegen; incl.
geluidenpaneel) en Nijntje loopkar  7,50 (om
achter te lopen). Samen  15. Tel. 0515 725987
FM microphone + Standaard  50,Tel. 06-22308496
GRATIS AF TE HALEN
ca 100 gewassen grindtegels. Afmeting 40x60.
Aakweg 15 Makkum tel. 0515 231371
GEVONDEN
Op donderdag 25 september, een mobiele
telefoon op het voetbalveld. Af te halen aldaar.
Op de Engwierderlaan t.h.v. de Pleatsen, een
wit happy horse konijntje. Tel. 0614403939
GEVRAAGD
Schoonmaakster voor 2 uurtjes in de week.
Tel. 231263

Vorige week Vrijdag meerde de “Callisto” aan in de Makkumer haven voor een onderhouds beurt
bij scheepswerf de Vries.

Masterplan Makkum klaar voor uitvoering
Afgelopen woensdagmiddag en avond is een
inloopmiddag in hotel de Prins in Makkum
georganiseerd door de gemeente SúdwestFryslân in samenwerking met het Friese Merenproject van de Provincie Fryslân. Deze middag
werd de planvorming uit het Masterplan Makkum
gepresenteerd. Na de laatste bijeenkomst in de
Prins te Makkum dit voorjaar, heeft de gemeente
samen met werkgroepjes van bewoners en
bedrijven, de plannen centrum, strand en verbinding tussen dorp en strand nader uitgewerkt.
De opmerkingen, ideeën en bezwaren die tijdens
de presentatie begin dit jaar naar voren kwamen
zijn zo goed mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.

Ik, manspersoon, ben mijn bruin ruwleren korte
jas kwijtgeraakt. Mogelijk zit in één van de zakken
nog een blauwleren tabaksbuidel. De eerlijke
vinder wacht een beloning. Tel. 06-51097606

Inrichting Centrum
Toch bleek niet iedereen daarvan overtuigd.
Vooral de ondernemers van de Markt in
Makkum kwamen naar de Prins om hun mening
te delen met de plannen. Het plan voor het
centrum werpt nog steeds de meeste discussie
op; met de bedenkers, maar ook tussen de
gebruikers onderling. Hoeveel parkeerplaatsen
moeten er komen? Waar moeten deze parkeerplaatsen komen? Kan de Markt niet in zijn geheel
of deels afgesloten worden voor auto’s? Dit zijn
nog discussiepunten. Deze middag zijn enkele
goede suggesties gedaan om het plan nog te
verbeteren. De teneur is nu wel: besluiten en
doorpakken. Uitvoering start in oktober 2015,
zodat in ieder geval voor het toeristenseizoen
2016 alles klaar is. Door deze herinrichting en
het verdwijnen van parkeergelegenheid op het
Plein heeft de gemeente 30 alternatieve parkeerplaatsen bedacht verspreid over het hart van
het dorp. Zo zal de parkeergelegenheid op het
Singeltje, de Touwenlaan, Doniastraat en de Tuinstraat vergroot en opnieuw ingericht worden.

VERMIST
Schraard, Smidstraat: Zwarte poes met wit
streepje over de neusbrug, wit vlekje onder de
neus. Witte kin, keel, bef, borst en buik. Witte
sokken voor, kousen achter, 12 jaar oud.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692

Strand
De herinrichting van de aankomst en boulevard
tussen de Vigilante en de Súderseestate is nader
uitgewerkt in een aanlegtekening. De ideeën van
dit voorjaar zijn hierin onveranderd. Een efficiëntere en aantrekkelijkere inrichting van deze ruimte,
samen met opwaardering van de winkels aan
de Súderseestate met uniforme luifels zorgt voor

Een gratis herenfiets of een fiets tot  50,Tel: 06-46767747
VERLOREN
1 kinderbril met roze montuur. Heeft iemand
Femke haar bril gevonden? We horen het graag!
Tel. 233724
Pennyboard (kleine skateboard), bovenkant
paars, onderkant "azteken" print, rode wielen.
Vergeten bij uitstappen uit bus, lijn 98 op
dinsdag 30. September j.l. om 16:15 uur bij
bushalte Sporthal Makkum. Heeft iemand het
skateboard gevonden? Tel. 06-33783786

door Jetze Genee

een uitstekende opwaardering. De planning
is om dit in de eerste maanden van 2015 te
realiseren.
Verbinding
Makkum dorp en het strand zijn in de zomer
topattracties maar functioneren nog te veel los
van elkaar. Gasten moeten een pittige wandeling
ondergaan om tussen beide kernen te recreëren.
Aan het plan om de verbinding tussen strand
en centrum aantrekkelijker te maken is een
belangrijk onderdeel toegevoegd. Samen met
de inbreng van Galerie Käller en Otto Gielstra
van Âld Makkum worden langs de looproute
diverse stopmomenten gecreëerd. De basis
hiervoor is de naam “Holle Poarte” en de
specifieke ligging van het gebied; een zandbank buitendijks. Oude verhalen, sagen, mythen,
maar ook feitelijke gebeurtenissen krijgen langs
de route een plekje. Via gestileerde verrekijkers,
in combinatie met silhouetten van gestrande
schepen kunnen passanten een blik werpen op
de verhalen uit het verleden. Teksten bij de
‘verrekijkers’ zullen verduidelijken wat er getoond
wordt. Dit idee wordt dit najaar verder uitgewerkt, zodat het komend voorjaar gerealiseerd
kan worden. Käller: ‘Het idee is om de looproute uitdagender te maken. De historie van dit
gebied herbergt vele geheimen die door Âld
Makkum en het nationale archief zijn blootgelegd’. De historie van dit gebied herbergt
vele geheimen nu worden blootgelegd’.
Voortgang
De plannen worden nu verder uitgewerkt en
richting de besteksfase gebracht. De planning
is dat de werkzaamheden in de voorjaarsperiode van 2015 uitgevoerd gaan worden en
grotendeels voor het toeristisch seizoen klaar
is. De uiterste opleverdatum is eind 2016.
Zodra alle suggesties verwerkt zijn worden de
plannen op www.friesemeren.nl geplaatst. Via
de Belboei wordt u op de hoogte gehouden.
Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente Súdwest-Fryslân via 0515 – 48 90 00
of friesemerenproject@sudwestfryslan.nl.

