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JF Creatief tijdelijk gevestigd op de Markt Door Judith van Lavieren
Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Makkum - “Vorige week om deze tijd hoorde
ik dat ik met JF Creatief naar een ander
pand ging en nu zit ik hier al. Het was hard
werken maar het is gelukt”, vertelt Judith
Fijnvandraat zaterdagochtend 8 november.
JF Creatief is normaal gesproken gehuisvest
in de winkel van Feddie de Boer. Het was
de aanvankelijk de bedoeling dat Judith
Fijnvandraat daar tijdens de verbouwing van
Feddie de Boer gewoon zou blijven zitten,
maar dat bleek bij nader inzien niet haalbaar.
Feddie de Boer zorgde dat JF Creatief
tijdens de verbouwing onderdak kon krijgen
op de Markt 27 (naast de Rige). Dit zal voor
ongeveer vijf maanden het tijdelijke verblijf
van Judith Fijnvandraat zijn. Wie hier zaterdagochtend binnenstapte zou niet zeggen
dat Judith en haar hulptroepen pas de
maandag daarvoor de sleutel kregen. Het
ziet er keurig en kleurrijk uit. En nu de ergste
druk van de verhuizing voorbij is begint het
plannen maken ook al weer. “Nu ik niet met
een verbouwing in hetzelfde pand te maken
heb, kan ik weer handwerkworkshops gaan
houden. Dit is een prima plek om groepen
van bijvoorbeeld vriendinnen of collega’s te
ontvangen”. Tijdens de workshops gaan
de cursisten met een werkstuk naar keuze
aan de slag. Een sjaal, muts of kussen, in
overleg met Judith is er van alles mogelijk
op handwerkgebied. “Vorig jaar was het
haken ontzettend hot en op dit moment zie
ik een grote belangstelling voor het breien”,
vertelt Judith. Voor december heeft Judith
een workshop met kersthaken in de planning
en in januari zijn de mutsen aan de beurt.
Wie gewoon gezellig met anderen wil handwerken (en ondertussen de gelegenheid

hebben om nieuwe zaken van Judith te leren)
kan ook aan tafel aanschuiven tijdens de openingsuren op vrijdagavond.
Handwerken is hip en Judith vindt het ontzettend leuk om mensen (weer) aan het handwerken te krijgen. Soms helpt een klein
hulpmiddel daarbij. “Ik heb sinds kort Addi
haakpennen met een speciale vormgeving
waarmee mensen met reuma (weer) kunnen
haken”. Bij JFCreatief zijn ook handgemaakte
poppen en cadeautasjes te koop, dus wanneer
Sinterklaas straks in Makkum is, zal hij ongetwijfeld even langs komen. Tijdens ons gesprek
komen diverse mensen die de afgelopen
week hebben geholpen even kijken. Iemand
komt een bloemetje brengen. Dat helpt goed
tegen de “ûnwennichheid fan de Kerkstrjitte”.
Want van beide kanten bevalt de “winkel in
winkel” prima. Je profiteert van elkaars aanloop en kan makkelijk even oppassen als
de ander even weg moet. Als alles volgens
planning verloopt keert Judith over vijf
maanden terug in de Kerkstraat. Dan niet
links, maar rechts van de deur van Feddie de
Boer en met een eigen ingang.

BOLSWARD
De Hoats 17
HT O.V.
VERKOC

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs
€ 225.000,- k.k.

tel. 0515-233664

Restaurant de Nynke Pleats
In het schilderachtige piepkleine dorpje Piaam,
midden in het Friese landschap vindt u de
gerestaureerde boerderij de Nynke Pleats.
Deze boerderij dateert van laat 18e eeuw en
herbergt nu een sfeervol restaurant. Hier kunt u
in alle rust genieten van een kopje koffie, een
lunch of een heerlijk diner.

Buren 25, 8756JP Piaam
Tel. 0515 - 231707
info@nynkepleats.nl / www.nynkepleats.nl
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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 de Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media- 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

Agenda

Familieberichten
Nu het einde is gekomen
De grens bereikt met laatste kracht
Nu gaat de Hemel voor je open
En ben je eeuwig thuisgebracht.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeŌ betekend, geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve mem, zorgzame beppe
en oerbeppe

Grietje Hiemstra-Bijlsma
Sinds 24 november 1997
weduwe van Pieter Hiemstra.
 Makkum,
7 november 2014

*Piaam,
12 augustus 1925

Makkum: Jan en Piety
Pieter
Marieke
Wommels: Heily en Catrinus
Grietje
Clara en Rutger
Pyke
Sverre
Walter en Esther
Heerenveen: Joost en Janneke
Pieter Joost en Mirian
Anneke en MarƟn
Jan Jaap
Margriet en Edwin
De dankdienst voor haar leven zal worden
gehouden op vrijdag 14 november om 11.00 uur
in K.C. Het Anker, Buren 17 te Makkum.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden
op de begraafplaats te Piaam.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur
in K.C. Het Anker.
CorrespondenƟeadres:
Fam. Hiemstra, Plein 18, 8754 ER Makkum.

Woensdag 12 november

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

Donderdag 13 november

Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 14 november

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum - Café Rest. “de Zwaan“ (achterzaal)
Najaarsvergadering K.V. Makkum.
Aanvang: 20.00 uur
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” klaverjassen
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 15 november

Makkum - Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseert
een bingo-avond in 't Anker. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 17 november

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

Dinsdag 19 november

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

Woensdag 19 november

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

1964

13 november

2014

Mem hield van kleurrijke bloemen, wie dat wil,
mag voor haar één passende bloem meenemen.
Diegene die geen rouwkaart heeŌ ontvangen, kan
deze advertenƟe als uitnodiging beschouwen.
Afscheid is....
Het begin van een herinnering.
Tijdens het ziekbed en na het overlijden van
onze heit en pake

Siep de WiƩe
hebben wij vele reacƟes mogen ontvangen.
Woorden, kaarten, telefoontjes en uw aanwezigheid bij het afscheid, hebben ons erg goed
gedaan. Hiervoor onze hartelijke dank.
Gonda en André
Mark en Meriam
en kleinkinderen
Makkum, november 2014

50 jaar getrouwd
Gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 12 november 2014

Kerkdiensten

Makkumer Ondernemer van het jaar

Vrijdag 14 november

Makkum – Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Zaterdag 15 november

Workum – R.K. Parochie, 16.00 uur
Nij Mariënakker. Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 16 november

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultstra

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Vormsel. Mgr. G. de Korte, Pastor N. ten Wolde
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. van der Haagen
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.C. Mook
Witmarsum – De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 10.30 uur
Jeugdkerk m.m.v. Bram Spreeuw

Wist u dat...
Hooggeëerd publiek, wij, de Bouwers zamelen
oude mobiele telefoons en lege inktcartridges
in voor ons goede doel. Dit jaar ‘De CliniClowns’.
We hebben op eerste Kerstdag om 11.00 uur
een leuke clownsshow voor alle leeftijden in
het Doopsgezinde kasteeltje. We hopen dat
jullie komen.

Ingezonden
Beeldvorming windmolens
Willen mensen een beeld krijgen hoe die grote
windmolens in het IJsselmeer voor Makkum er
uit komen te zien, vanuit De Hege Gerzen in
Oudemirdum zie je over het IJsselmeer naar de
Noordoostpolderdijk waar dergelijke grote
molens in aanbouw zijn en al diverse staan.
Deze windmolens staan circa 7 tot 7.5 km
vanaf de weg net na de ingang van De Hege
Gerzen. Dit beeld is heel anders dan de site
van Windpark Fryslan aangeeft.
Wellicht een idee om de mensen hierop te
wijzen nu GS besloten heeft dat de directe
omgeving van Makkum het windmolenputje
van Fryslan is.
Met vriendelijke groet,
Arnold Walinga
Stichting Makkum Promotie
Recreatie en Toerisme

Het bedrijfsleven in Makkum roept dit jaar weer
een prijs uit voor de beste ondernemer van
Makkum. De ondernemers in Makkum zijn
verenigd in de Ondernemersvereniging Makkum
(OVM) Vanaf oktober kunt u, lezer van de
Makkumer Belboei, kiezen welk bedrijf zich
aan het einde van 2014 mag kronen als
Makkumer Ondernemer van het jaar.
Via het onderstaande formulier kunt u uw stem
uitbrengen op de door u genomineerde ondernemer Daarnaast geven we ondernemers de
kans om zich te profileren in deze krant. Half
december sluit de stembus, waaruit een top 5
van bedrijven ontstaat. Uiteindelijk kiest een
deskundige jury de winnaar. De winnaar wordt
op de nieuwjaarsreceptie begin 2015 uitgeroepen. De ondernemers van Makkum zijn
grofweg verdeeld in detailhandel en horeca,
veelal lid van de O.V.M. De leden dingen mee
voor de prijs ondernemer van het jaar.
Deelnemende ondernemers:
Ziezo Fashion
Slagerij Neidhofer
DKS De Holle Poarte
DA Fizel
Blom Ynien
Zilver- En Goudsmid Gordon
Gerrie's Hobby Huske
Melkvaart Adviesburo
Café - Petit Restaurant Beaufort
Gros Financiële Partners
Morien Ad Autobedrijf
Beach Resort Makkum
Restaurant de Nynke Pleats
Hoeks Vis & Snacks
Jumbo Supermarkt
Rinia Fietsen
Hoeksema Kapper
Café Romano
Slagerij Attema
Silerswaar Watersport
De Boer Accountants En Belastingadviseurs
Camping De Holle Poarte
Kingma Walinga Makelaars
Badhûs Sopkafee
Pannenkoekhuis De Lampion

Door het uitroepen van deze prijs wil de OVM
de betrokkenheid van het bedrijfsleven met de
inwoners en andersom vergroten. Door kort
het bedrijf te presenteren, komt de lezer van
deze krant veel te weten over wat hier in
Makkum allemaal wordt ondernomen.
Wist u bijvoorbeeld dat hier kinderkleding
gemaakt wordt? Maar ook visnetten en kombuiskappen? Naast een patatje is hier ook
Italiaans zeezout te koop, maar ook steunkousen en schilderijen. De super-jachten en
aardewerk kennen iedereen, maar juist die
andere meer anonieme ondernemer kan zich
via deze wedstrijd duidelijker profileren.
Breng allemaal je stem uit en laat merken dat
je betrokken bent met de ondernemers in ons
mooie Makkum.

Speelsgoed
Kapsalon NynkeBeauty
Wijngaar Textiel & Mode
De Boer Schoenen
Hotel-Restaurant De Vigilant
Café - Restaurant Zwaan
Adema Horeca&Advies
Funsport Makkum
Restaurant Posthus
Kuiken Aardewerk & Siertegels
Venema Doe Het Zelf & Tweewielers
Koninklijke Tichelaar Makkum
Rabobank
Drukkerij Printwurk-Iris
Hotel-Café-Restaurant De Prins
Jachthaven Marina Makkum
Lombaard Friese Kunst en Antiek
Bakkerij Kluft
Garage Horjus
Focus
De Boer Mode & Wonen
Schoonheidssalon Koornstra
Visser Beach Store
Flynth Adviseurs - Accountants
Wolwinkel JFcreatief
Woonwinkel Masije



Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Makkumer Ondernemer van het jaar
Naam:_____________________ Genomineerde:_______________________________
Reden:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Inleveren bij: Kapsalon Nynke, Ziezo Fashion of Speelsgoed
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Veel muziek op Rock at the Docks
Vrijdagavond 28 november organiseert de
Makkumer band Streak Easer Machine voor
de tweede maal het festival Rock at the
Docks. Aan de haven in de Prins. Dit jaar met
maar liefst vijf bands en DJ. Voor ieder graag
wat wils dus. Wat ook bijzonder is het gebruik
van de boven,- en onder zaal van de Prins.
Beneden wat rustigere muziek, boven het
betere rock werk en de DJ.
Al vanaf 20.00 uur bent u welkom in de Prins
waar the Hillybilly Boys, een rock-a-billy duo,
beneden het spits afbijten. Vervolgens staan
de bands Sick on vacation (debuut-show),
Abdomen (new-grunge talent), Streak Easer

Machine (Makkumer Rock ’n roll) en Wanted
(West-Friese topformatie) voor u klaar. Tussentijds draait DJ Razor Elements de sets aan
elkaar en mag hij na afloop de avond afsluiten.
In alle bands zitten Makkumer muzikanten. De
muziek scene in Makkum beleeft weer een
opleving. Naast muziek kunt u ook andersoortige kunstuitingen tegemoet zien. Wat dat
gaat worden is nog even een verrassing.
De artiesten zijn nog druk aan het oefenen om
een top show te laten zien op 28 november.
Later meer over de acts en de speciale gasten
deze avond. Als u er bij bent staat het in uw
agenda!

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

De redactie gedichtenactie
Met de feestdagen voor de deur begint voor
velen de zoektocht naar een leuk cadeau,
surprise en anekdote. Voor een mooi gezicht
natuurlijk vertaald in een leuk gedicht. Nog
meer dan met Valentijn wordt de Nederlander
met Sinterklaas en Kerst op de proef gesteld
om te dichten op rijm. Nu beschikken wij over
een getalenteerde redactie en die staat klaar
voor de nodige rijmacties. Net als ieder jaar
begint voor u het zweten en het stinnen.
Zoeken naar woorden om maar geforceerd te
dichten, waar moet u nu eens mee beginnen?
Wij bieden u dit jaar een oplossing! Meld u aan
via redactie@belboei.nl en geef in 4 steekwoorden aan wat zeker in het gedicht verwerkt
moet worden. Geef daarbij aan voor wie het is

(naam, en eigenaardigheid) en geef aan welk
cadeau u wilt geven. Alle informatie wordt
uiteraard vertrouwelijk behandeld. U als opdrachtgever bepaalt na het ontvangen wat het
gedicht u waard is. Wij zullen u vragen daarvoor een bedrag beschikbaar te stellen wat
geheel ten goede komt aan de exploitatie van
de Makkumer Belboei. De krant die nog steeds,
alle financiële hulp erg goed kan gebruiken.
De dichters staan open voor alle suggesties.
Zij leveren u binnen een werkweek een op
maat gesneden gedicht. Houd u wel rekening
met de datum om uw wens aan ons door te
geven? Haast geeft druk en wij krijgen het
ongetwijfeld druk. Uiterste datum is daarom
voor Sinterklaas: 30 november en voor de
Kerst 19 december.

De Makkumer december actie
De Sint heel besloten om nog wat werk te
verrichten voor de OVM. De sfeer in het dorp
is altijd zo prettig dat hij vertrek soms uitstelt
tot het een onvermijdelijk feit is en dan nog
neemt hij wat taken op zich om vanaf zijn privé
adres wat zaken te regelen. Hij zal vier weken
lang, twee keer per week een ondernemer
opbellen met de mededeling dat de klant die
nu betaald bij de kassa of de eerst komende
betalende klant een waarde cheque kan ophalen. Deze Makkumer waardecheque kan
besteed worden bij alle ondernemers die lid
zijn van de OVM, zij zijn ook te herkennen aan
de het logo/de waardecheque die in dit geval
op het raam geplakt is.

heeft, dit om het winkelend publiek, over het
algemeen iets ouder dan zijn gebruikelijke
aanhang, nog even in spanning te houden.
Om zo het gevoel van vroeger weer wat terug
te brengen. Het gevoel niet te weten of jij de
gelukkige bent is heel spannend en in tegenstelling tot vroeger toen je alleen maar goed je
best moest doen en lief moest zijn, kan je nu
zelf wat invloed uitoefenen. Zoals heel veel
shoppen in Makkum!

Bij het ter perse gaan van deze krant wilde de
Sint nog niet vertellen hoeveel waarde de cheque

Groet
Sint Nicolaas

2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Sinterklaas wenst iedereen in Makkum en
omgeving een hele fijne december toe en in
januari komen de winnaars in de Makkumer
Belboei te staan.

De winkel is dicht!
POTLUCK
IN HET KASTEELTJE
Opgave via:
pietsyjohan@ziggo.nl of 0515-231312

Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
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Vrijwilligerswerk deel 5: Hulp bij thuisadministratie Kunstencentrum Atrium start
Door Judith van Lavieren

Soms heeft men moeite met het op orde houden
en het regelen van de (financiële) administratie.
Hoe schrijft men bijvoorbeeld brieven naar
instanties? Hoe geeft men niet meer geld uit
dan er binnenkomt? Wat doet men met lastige
rekeningen? Wanneer u het prettig vindt om
steun te krijgen bij dergelijke zaken, kunt u een
beroep doen op de activiteit Thuisadministratie
van Humanitas. Humanitas Zuidwest Friesland
beschikt over een werkgroep Thuisadministratie.
Een van die vrijwilligers is Fenny Poepjes uit
Makkum. In 2007 zag ze een advertentie in de
Makkumer Belboei waarin mensen gevraagd
werden. Fenny vond het een mooie manier
om de medemens te helpen én om na haar
pensioen nog iets te doen met haar kennis op
financieel gebied.
In SWF zijn op dit moment 7 vrijwilligers actief.
Een coördinator krijgt de meldingen binnen.
In principe melden mensen zich zelf aan, bijvoorbeeld nadat ze een folder hebben meegenomen bij de huisarts. Maar het komt ook
voor dat maatschappelijk werk of sociale zaken
aangeven dat iemand hulp nodig heeft. De
coördinator doet een intakegesprek. Daarna
wordt een omschrijving van het probleem naar
de vrijwilligers gestuurd. Wie op dat moment
tijd heeft krijgt de persoonlijke gegevens en
gaat de cliënt thuis bezoeken. De vrijwilliger
houdt de hem of haar toevertrouwde informatie
en ook de identiteit van de cliënt geheim. Zelfs in
het teamoverleg worden geen namen genoemd.
Over het werk zelf kan Fenny natuurlijk wel
vertellen. Het eerste bezoek komt neer op
puinruimen: het sorteren van stapels meestal
ongeopende enveloppen. Wanneer de post is
geopend en daarin een ordening is aangebracht dan volgt in de regel het helpen met de
correspondentie met instanties. Heeft men recht
op toeslagen, moet er een bezwaarschrift

geschreven worden? Vaak hebben mensen
geen overzicht en dat is verraderlijk. Dus wordt
er ook geholpen om zicht te krijgen op het
uitgavenpatroon. Het huishoudgeld voor een
week pinnen en de boodschappen contant
betalen is een tip die Fenny vaak geeft. De
begeleiding duurt in principe een half jaar.
Daarna is het de bedoeling dat mensen het
zelf weer kunnen.
De mensen die ze bezoekt missen door diverse
oorzaken de veerkracht om hun problemen
aan te pakken. “Het is ontzettend dankbaar
werk”, zegt Fenny. Doordat de problemen
aangepakt worden komt er een einde aan veel
onzekerheid en onrust. Recent heeft Fenny
problemen zien ontstaan door de invoering
van de IBAN. Acceptgiro’s worden verkeerd
ingevuld met oude rekeningnummers en komen
terug. Voor iemand die administratief niet sterk
staat kan zo’n verandering in het betalingsverkeer een groot probleem worden.
Tijdens de periode van begeleiden probeer je
gewoontes te laten ontstaan: De post openmaken, behandelen en onderbrengen in een
archief. “Ik raad altijd aan om een paar ordners
te kopen en die op alfabet in te delen”, vertelt
Fenny. De afschriften op nummer bewaren.
Uitrekenen hoeveel je ergens per maand aan
kwijt zult zijn en een budget bepalen. Met dit
vrijwilligerswerk treed je niet op de voorgrond,
maar het is van groot maatschappelijk belang.
Dat onderstreepte ook de gemeente SWF waar
de vrijwilligers enige jaren geleden te gast waren.
Wanneer al dit werk door ambtenaren gedaan
zou moeten worden zou dat een miljoen euro
per jaar kosten.
Indien u meer informatie wenst of u wit zich
aanmelden dan kunt u contact opnemen via
de mail: thuisadm@humanitas-zwf.nl

Exmorra gaat sportieve winter tegemoet
Winterprogramma sportactiviteiten van start!!
Afgelopen week zijn de eerste sportactiviteiten
gestart in Exmorra die georganiseerd zijn
vanuit de werkgroep sport. De werkgroep
sport is ontstaan vanuit de dorpsvisie Exmorra
2013-2025. Hierin wordt de wens van onze
dorpsgenoten uitgesproken om in Exmorra
gebruik te kunnen maken van een meer divers
en uitgebreider sportaanbod.
Het bestuur van het dorpsbelang heeft deze
handschoen opgepakt en een aantal dorpsgenoten samen met de Buurtsportcoach van
de gemeente Súdwest-Fryslân gevraagd om
zitting te nemen in de Werkgroep sport. Deze
werkgroep heeft voor de maanden november

tot en met februari een gevarieerd sportaanbod bedacht met 4-6 wekelijkse clinics. Alle
activiteiten vinden plaats in het dorp.
In november wordt gestart met de hardloopclinic, tafeltennis en yoga voor de jeugd. Met
bijna 35 deelnemers aan de clinics kunnen we
zeggen dat het aanbod in de behoefte voorziet. In januari volgen de clinics combinatie
vechtsporten voor iedereen, nordic walking en
peuter- en kleuterdansen. Ook hiervoor is al
voldoende deelname om alle activiteiten door
te laten gaan. Dorpsbelang Exmorra is trots
op het resultaat van de werkgroep sport en
wenst iedereen een sportieve winter toe.

Handwerklessen in Cornwerd
Voor iedereen die handwerken leuk vindt of dit
wil leren start er een cursus in Cornwerd. De
nadruk ligt op haken en breien maar ook
andere technieken komen aan bod. De cursus
omvat 10 lessen die twee wekelijks worden
gegeven op donderdagavond van 19.30 – 21.30
en start op 27 november. Bij voldoende aan-

met pianolessen in Witmarsum

meldingen start er ook een groep op dinsdagavond en/of een ochtend. De kosten voor de
cursus bedragen  80,- dit is inclusief koffie/
thee en exclusief materialen. Eigen materialen
mogen uiteraard worden meegenomen.
Voor aanmelding of meer informatie;
de.groote@hetnet.nl of 0515-232261

eigen foto
Docent Bert Liefers
Kunstencentrum Atrium start met pianolessen
voor jongeren en volwassenen in Witmarsum.
De lessen beginnen in de eerste week van
november en worden gegeven door de ervaren
docent Bert Liefers. Tot voor kort was het niet
mogelijk om in het dorp pianoles te volgen.
De pianoles is voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Vaak beginnen kinderen wanneer
ze in groep 6 van het basisonderwijs zitten.
Volwassenen, die bijvoorbeeld een langgekoesterde ambitie eindelijk eens willen waarmaken, zijn ook van harte welkom.
De individuele lessen duren 20 minuten of 40
minuten en zijn eens in de veertien dagen.
Ze vinden plaats in kerk ‘De Hoekstien’ in
Witmarsum. De locatie en het tijdstip van de
les worden in overleg met de docent vastgesteld. Er wordt gespeeld op een akoestische
piano. Bert Liefers begon op zijn tiende met
piano spelen. Sinds 1980 is hij pianodocent.
Liefers geeft bij Kunstencentrum Atrium ook
les aan de koperblazers. Aanmelden kan via
Bert Liefers: 0517-252279.
Locatie
De Hoekstien
Van Aylvaweg 37, 8748 CD Witmarsum

Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum
De afd. Witmarsum e.o. van de Vrouwen van
Nu komt weer bijeen op dinsdag 18 nov. 2014
om 19.45 uur in de Gekroonde Roskam te
Witmarsum. Gastspreker deze avond is
Dhr. Koelma, notaris te Franeker. Hij zal vertellen over veranderingen in het erfrecht en
de AWBZ. Dit is momentheel een actueel
onderwerp en daardoor zal het vast een interessante avond worden. Gasten en nieuwe
leden zijn van harte welkom op deze avond.
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Protestactie tegen windmolens IJsselmeer op 17 november!
Geachte watersport- en recreatieondernemer,
Afgelopen dinsdag heef het College van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân
(FNP, CDA en PvdA) besloten om alle nieuwe
windmolens in en rondom het IJsselmeer te
laten plaatsen. Voor de (water)recreatie is dit
desastreus. HISWA en RECRON hebben er
altijd voor gepleit om windmolens zoveel
mogelijk op industrieterreinen en langs snelwegen neer te zetten zodat de toeristische
impact zo klein mogelijk is. Daarom willen we
op 17 november aanstaande de Friese politiek
(provinciale staten) ervan overtuigen dat windmolens eerlijk over Friesland moet worden
verdeeld (Fryslan foar de Wyn).
Wat gaan we doen:
• We organiseren een protestactie voor het
provinciehuis in Leeuwarden op 17 november
vanaf 18.00 uur met zoveel mogelijk partijen.
• HISWA en RECRON spreken op 17 november
in tijdens de provinciale hoorzitting
• Deze actie afstemmen met andere partijen,
waaronder de Gemeente SWF.
Wat kunt u doen?
• Aanwezig zijn met zoveel mogelijk personeel,
collega’s en eventueel klanten om op 17

november aanstaande te demonstreren
voor het Provinciehuis vanaf 18.00 uur (neem
spandoeken, toeters etc. mee).
• Collega’s informeren over deze actie door
dit bericht te delen.
• Eventueel inspreken tijdens de hoorzitting /
aanmelden via: statengriffie@fryslan.nl
Dit is echt de laatste kans om de Provincie
Fryslân nog op andere gedachten te brengen.
Kom daarom met uw collega’s en personeel in
actie! Suggesties zijn welkom en laat a.u.b. even
per mail weten of we op u kunnen rekenen.
Op voorhand hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot de 17e voor het Provinciehuis
(Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden).
HISWA
Jan Ybema / 06-53836455
j.ybema@hiswa.nl
RECRON
Petra Ellens / 06-53328501
ellens@recron.nl
Meer info over de windmolenplannen:
www.fryslan.nl/12932/hoorzitting-windenergie17-en-18-november-2014/

De Eerlijkheid

Ambachtelijk, Biologisch
Fair-trade en streekproducten
Winteropeningstijden:
Woensdag:
10.00-17.00
Donderdag:
10.00-17.00
Vrijdag:
10.00-17.00
Zaterdag:
10.00-13.00
De Eerlijkheid
Plein 4
8754EM Makkum
 06-36513134
www.facebook.com/deEerlijkheid

SORRY

ZATERDAG 15 nov. GESLOTEN!
(U kunt nog steeds Sint en Piet Kostuums incl.
schmink reserveren voor uw Sinterklaasfeest!!)

Winterfair in Arum
Op zaterdag 15 november organiseert de
festiviteiten commissie arum voor de 4de
keer de gezellige en sfeervolle winterfair van
15.00 uur tot 20.00 uur. De fair speelt zich af in
de gerestaureerde trochreed van de herberg
de gekroonde leeuw, en rond om de herberg.
Er hebben zich dit jaar meer dan 30 enthousiaste kraamhouders aangemeld met een
grote verscheidenheid aan producten.
Voor de kinderen is er een filmzaal waar ’s
middags en ’s avonds een gratis film zal worden

gedraaid. Ook zijn er weer pony’s waar de
kinderen ritjes op kunnen maken en zal de
welbekende huifkar tegen een kleine vergoeding weer rijden door ons dorp.
In de bovenzaal van de herberg is een fototentoonstelling van trouwfoto’s van Arumers
en oud Arumers uit het fotoarchief van Oane
Anema. Onderleiding van troubadour Henk
Kuypers zal ’s avonds deze gezellige fair voort
gezet worden in het café.

Te huur aangeboden:
Bovenwoning
in het centrum van Makkum.
Geschikt voor één of twee personen.
Voor verdere informatie 06-23261579

Popquiz in Witmarsum
Op zondag 16 november 2014 zal voor de
eerste keer de “Popquiz Witmarsum” plaatsvinden in De Gekroonde Roskam. De “Pop quiz
Witmarsum” begint om 17.00 uur.
De popquiz is een spel waarbij plezier en
gezelligheid de boventoon voert. De popquiz
is zo samengesteld, dat deze geschikt is voor
iedereen. Diverse muzieksoorten uit verschillende jaren komen er voorbij. Men wordt
verrast met de leuke en nieuwsgierige quizvragen, geluidsfragmenten en afbeeldingen.
De vragenrondes worden afgewisseld met de
snelle tussenrondes zoals “ petje op, petje af”,
waarbij gestreden wordt om een gratis consumptie voor een team. De popquiz bestaat
uit acht rondes van 10 vragen. De quizmaster,

in Witmarsum is dat ‘Doubleyou B’, stelt elke
ronde de vragen en de deelnemers moeten
de antwoorden (liefst de juiste natuurlij) op de
antwoordformulieren zetten. Het team dat na het
einde van alle rondes de meeste punten heeft is
de winnaar. De popquiz kampioenen gaan naar
huis met een beker en de eeuwige roem!
Men kan zich als team opgeven, 5 personen
per team, maar men kan zich ook individueel
opgeven en dan wordt er een team gezocht.
De inleg is  2,50 per persoon. Nadat alle
rondes zijn gespeeld zullen de winnaars bekend
worden gemaakt. Mensen kunnen zich opgeven voor de “Popquiz door te mailen naar
degekroonderoskam@live.nl of te bellen naar
0517-531196.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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PROGRAMMA INTOCHT VAN SINTERKLAAS
ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 IN MAKKUM
Nog 3 nachtjes slapen en dan….. is het zo ver….dan komt (als alles goed gaat)

Sinterklaas met al z’n Pieten naar Makkum.
14.15 uur
Sinterklaasopwarmfeest op de haven.
Vanaf deze tijd kunnen kinderen vast in de stemming komen door liedjes mee te zingen en dansen op de
Sinterklaasmuziek, (dus ook thuis maar vast oefenen)…
14.30 uur
Sinterklaas, hoofdpiet en alle andere Pieten komen aan in de haven van Makkum, en we wachten in
spanning af wat er daar allemaal gaat gebeuren….. vervolgens lopen we achter muziekkorps + drumband
Hallelujah aan naar het Plein in Makkum.
14.50 uur
Sinterklaas wordt verwelkomd op Het Plein.
Nu maar eens kijken wat de Pieten deze keer weer beleven…..!
15.00 - 15.30
Alle kinderen en andere belangstellenden mogen achter het korps aan door Makkum en worden op deze
manier naar de juiste onderstaande locatie gebracht.
15.30 - 16.15
Voor de kinderen t/m groep 2: Zwarte Pietentoneel in het Anker!!
De Pieten treden hier voor jullie op en natuurlijk mogen er kinderen bij Sinterklaas komen. Ouders of familie
zijn van harte welkom, want op deze leeftijd vinden de meeste kinderen het allemaal reuze spannend.
(De voorstelling vindt plaats in de kerkzaal en er is weer heerlijke koffie.)
15.30 - 16.15
Voor de kinderen van groep 3,4 en 5: Sint-Toneel in De Prins.
Er wordt een voorstelling gegeven door studenten van het Frieslandcollege, van de opleiding MBO theaterdocent/artiestdrama. Na deze super leuke voorstelling komt Sinterklaas en de Hoofdpiet en met de
andere aanwezige Pieten kunnen jullie er een gezellig feestje van maken. Ouders/of familie kunnen de
kinderen om 16.15 uur weer op halen. Natuurlijk kunnen ouders/familie in de Prins ook koffie halen!
15.30 - 16.15
Voor de kinderen van groep 6,7 en 8: SinterrrrBINGO in danscafe Schippers.
Hilarisch BINGOspel met verrassende prijzen! Wie weet komt Sinterklaas ook hier om het hoekje kijken.
Om 16.15 uur fietsen de kinderen naar huis of kunnen opgehaald worden.

22 november is er Sintwilledei in Makkum
Met oa. een letterzoekspel en een groot feest!
Natuurlijk komen Sinterklaas en een paar van z’n Pieten dan ook langs.
Het volledige programma van de Sintwilledei volgt later in de Belboei.
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Verzorgingshuis juist nodig
om mensen langer thuis te laten wonen
Er wordt veel gezegd en geschreven over de
veranderingen in de zorg per 2015. Vanaf
2015 komt de wijkzuster terug. Ouderen met
een lichte zorgvraag blijven thuis wonen en
zullen een hoger beroep doen op mantelzorgers.
De thuiszorg krijgt minder budget om ouderen
thuis te kunnen verzorgen en de huishoudelijke
hulp is niet langer voor iedereen beschikbaar.
Wat is de functie nog van het verzorgingshuis?
Avondrust blijft bestaan.
Vorige week kwam het bericht dat in Friesland
een aantal verzorgingshuizen gaat sluiten.
“Bij Zorggroep Tellens zijn we dat geenszins
van plan.” Dat zegt Arend Schenkel, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Zorggroep
Tellens. “Natuurlijk biedt het nieuwe kabinetsbeleid ook voor ons uitdagingen. Bij Tellens
hebben we een beperkt aantal appartementen
vrij, over de hele stichting genomen is dat 3%.
Mogelijke personele gevolgen lossen we op
door te schuiven tussen de 16 locaties.
Maar we willen de ouderen blijven bedienen
en passen voor hen ons aanbod aan.” In
Avondrust gebeurt dat bijvoorbeeld door het
aanbieden van een aantal arrangementen
voor tijdelijk wonen in het verzorgingshuis.
“Avondrust heeft bijvoorbeeld een arrangement
voor kortdurend verblijf na een ziekenhuisopname of om aan te sterken na ziekte. Of een
arrangement voor tijdelijk wonen als de familie
of mantelzorg op vakantie is. En heeft iemand
geen officieel toegangsbewijs (indicatie zorg
met verblijf) maar wil men wel wonen in het
verzorgingshuis, dan is dat bij Avondrust toch
mogelijk”, licht locatiemanager Meindert de
Boer toe.

Leefbaarheid behouden
De verzorgingshuizen van Zorggroep Tellens
hebben een bredere functie dan verzorgdwonen voor de bewoners en werk voor personeel en vrijwilligers. Ook omwonenden uit de
regio maken gebruik van het verzorgingshuis.
De Boer: “In Avondrust is dat bijvoorbeeld
voor het doen van bankzaken. Sinds het
wegvallen van het kantoor van de Rabobank
hebben we Avondrust opengesteld als contactpunt. Verder zijn er het restaurant, de aanleunwoningen, de wasserij- en warme maaltijdservice, de kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste, mondhygiëniste, of het winkeltje.
Avondrust biedt ook ruimte aan verenigingen
en we hebben de gezamenlijke dorpstuin.
Binnenkort start zelfs een mobiele tandartsservice.
In andere Tellens-locaties zijn er bijvoorbeeld
ook nog de Lytse Bieb, computercursussen of
is er een elektrische bus voor iedereen met
een vervoersbehoefte. Het zijn voorzieningen
die al verdwenen zouden zijn, maar dankzij de
verzorgingshuizen nog in de gemeenschap
behouden zijn gebleven. Zou je het verzorgingshuis sluiten, dan zou je een hele
gemeenschap benadelen. Zorggroep Tellens
wil juist in de kleine dorpen voorzieningen
behouden om senioren te ondersteunen en
de gemeenschap te dienen. Redenen genoeg
dus om het verzorgingshuis niet te sluiten.”
Met 16 huizen in het gebied van Heeg tot
Franeker en van Workum tot aan Weidum
levert Zorggroep Tellens met ruim 1700 medewerkers zorg aan 720 bewoners. Daarnaast
zijn 1600 vrijwilligers actief.

10 Makkumer geslaagden

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

Te huur aangeboden:
Per 15 november appartement
in het centrum van Makkum
met uitzicht op de haven.
Gemeubileerd incl. gas/water/licht.
Info: 06-20504397
eigen foto
v.l.n.r. Sem Molendijk, Anne Cornelissen, Wytse Sligting, Rik van der Gaast, Ydwer Oostenveld,
Danielle Selak, Meneer van der Heide, Martine Jansen, Carsten Dol, Bente van Braam, Arjen Dolman
Het Marne College te Bolsward heeft vorige
week donderdag 10 Makkumer leerlingen een
Cambridge English Certificate uit kunnen reiken.
Compleet met ‘square academic cap’, maakten
Meneer van der Heide (gekleed in kilt) en
Mevrouw Jorritsma er een mooi feestje van.
Na de uitreiking gooiden de leerlingen het
zwarte kwastje van rechts naar links, zoals het
gebruik is na het behalen van een examen.

FCE (first certificate) eind klas 3, CAE (advanced)
eind klas 4, CPE (proficiency) eind klas 5. Met
CPE heeft de leerling op veel universiteiten in
het buitenland een grote voorsprong om toegelaten te kunnen worden. Sommige Nederlandse Universiteiten eisen zelfs CPE. Marne
College en de ouders van deze 10 leerlingen
zijn enorm trots!
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POTLUCK in het kasteeltje
Ook dit jaar wordt, binnen de lange traditie op
vrijdag 14 november aanstaande om 18.00 uur
de potluckmaaltijd in het Kasteeltje (de Doopsgezinde Kerk) van Makkum gehouden. Pot Luck
is een soort van geluksmaaltijd. Je weet niet wat
er in de pot zit, maar je bent steeds weer blij
verrast. De maaltijd is voor iedere Makkumer en
alle andere gezelschap minnende eet-lustigen
van daarbuiten.
De bedoeling is dat ieder een gerecht naar
keuze meeneemt, dat op een gezamenlijke tafel
wordt neergezet, waarna ieder naar believen
van de gerechten, die een ander heeft bereid,
kan proeven. Het mag eenvoudig zijn, zoals
een stamppot, een ovenschotel of pannen-

koeken, maar wie iets bijzonders wil maken:
graag! Wij laten ons in ieder geval graag verrassen. Voor diegenen die niet zo makkelijk
iets kunnen klaarmaken is het meebrengen
van een toetje of fruit ook prima.
Het is fijn dat je laat weten dat je komt, zodat
we weten hoeveel tafels we klaar moeten zetten.
Als je al weet wat je wilt maken is het fijn om
het ook meteen door te geven. En dat kan nog
best tot vrijdagmiddag. Van harte welkom in
de Doopsgezinde Kerk aan de Bleekstraat.
Graag opgeven bij:
pietsyjohan@ziggo.nl of 0515-231312

Er kan zoveel meer dan je denkt
Met ruim 40.000 vrijwilligers is de Zonnebloem
een van de grootste vrijwilligersorganisaties van
Nederland. Een krachtige integere organisatie
die gekenmerkt wordt door een grote mate van
saamhorigheid, optimisme en oog voor elkaar.
De Zonnebloem biedt een sociaal netwerk aan
mensen met een lichamelijke beperking die niet
zo gemakkelijk de deur uit kunnen. En voor
wie daardoor isolement en eenzaamheid dreigt.
Werkelijke aandacht voor en contact met elkaar
zijn het handelsmerk van de Zonnebloemvrijwilligers met bijzondere ontmoetingen als
resultaat. Tijdens huisbezoek, dagactiviteiten
en aangepaste vakanties laten de Zonnebloemvrijwilligers zien wat ‘omzien naar elkaar
‘werkelijk betekent. De Zonnebloem staat midden in de samenleving. In iedere stad of dorp in
ons land is er wel een Zonnebloemafdeling,
allemaal met een doel bijzondere ontmoetingen
tot stand te brengen tussen hulpbehoevende
jongeren en ouderen, zieken, mensen met
een lichamelijke beperking en vrijwilligers.

De afdeling Bolsward e.o. (waar ook Makkum
onder valt ) vraagt met name voor Makkum
vrijwilligers en voor het bestuur in Bolsward
een voorzitter en in de komende maanden
een penningmeester.
Wat kun je doen?
Je kunt bij iemand op bezoek gaan, samen er op
uit gaan, activiteiten organiseren, een bestuurstaak op je nemen of meehelpen tijdens een
dagje uit .Je inzet is van grote waarde. Je kunt
met iets heels kleins, heel veel betekenen voor
een ander. Natuurlijk krijg je steun van de
Zonnebloem en van de andere vrijwilligers. Je
kunt cursussen en workshops gaan volgen.
Meld je aan en kom kennis maken. Dan bekijken
we samen hoe jij je het beste in kunt zetten.
Bel of mail met onze secretaris Jan Dijkstra tel.
0515-569568, mail (dijkstr@gmail.com) of kijk
voor meer informatie op www.zonnebloem.nl

MS Collecteweek start op 17 november
Op maandag 17 november gaat de MS Collecte
weer van start. Een bijzonder jaar, omdat de
MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste
keer werd georganiseerd met 500 collectanten.
Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele
land op pad om zoveel mogelijk geld op te
halen voor Multiple Sclerose (MS). Het is een
hele uitdaging voor de collectanten om in dit
jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het
flink kan regenen, langs de deuren te gaan.
Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke
MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal
MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook
een gift overmaken op giro 5057. Eén op de

Kitty Goemaat wint
Leeuwarder Cabaret Festival

duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS.
Jaarlijks komen er ongeveer 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
Wilt u meer informatie?
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl. Ook kunt u
zich nog steeds aanmelden als collectant.
Neem contact op met Pamela Zaat, van het
Nationaal MS Fonds, 010-5919839, pamela@
nationaalmsfonds.nl

TOTALE OPHEFFINGS UITVERKOOP SHOWROOM
Eenmalige Verkoop voor Bedrijven en Particulieren
Donderdag 13 november t/m Zaterdag 15 November 10.00-17.00 uur
Op al ons Bloemwerk (zijde) & Potterie 50% tot 85% KORTING!!!
Kom op tijd want op=op | De koffie staat klaar
Binderij Blijvend Bloemwerk | Harlingerdijk 18 Makkum | 06-15900694

eigen foto
De 20 jarige Kitty Goemaat uit Skuzum heeft de
3e editie van het Leeuwarder Cabaret Festival
gewonnen. Hiermee veroverde zij een plek in
de programmering 2015 van het theatercentrum
“de Bres” in Leeuwarden. Kitty is beginnend
cabaretière, schrijft haar eigen teksten en liedjes
en treedt momenteel op met haar eigen programma “Lang leve de positiviteit”. Kitty is
iemand die snel de sympathie van het publiek
krijgt, vond de Leeuwarder vakjury. Ze legt
meteen een goed contact, haar programma is
afwisselend en dynamisch en ze maakt veel
gebruik van theatrale middelen. Ze is zelfverzekerd en kruipt met overgave in de huid van de
personages die ze speelt. Kitty volgt momenteel een opleiding artiest theater D’drive aan
het Friesland College in Leeuwarden. Volgend
jaar maart hoopt ze deze studie af te ronden.
De ambitie om verder te ontwikkelen als cabaretière is bij Kitty volop aanwezig. Zij ambieert
een vervolgopleiding aan het Koningstheater in
den Bosch. Diverse aanbiedingen om te spelen
zijn inmiddels al binnen en er worden plannen
gesmeed om een minitour te organiseren langs
Friese dorpshuizen. “En, zegt Kitty, ik zou
heel graag een keer in het kerkje van Skuzum
willen spelen”.

NUT Makkum presenteert
Patrick Nederkoorn
In ‘Code Rood’ probeert Patrick zich staande
te houden in een hysterische wereld. Door de
grote stroom aan nieuwsfeiten en de vrijheid
tot het maken van alle keuzes die je wilt, heeft
hij steeds minder overzicht. Is het daar nou
ook al oorlog? Blijken ze in er die sector ook
al malafide methodes op na te houden? En
kan hij zijn moeder straks nog gewoon naar
een bejaardenhuis brengen of kan ie maar
beter nu alvast een kussen tegen haar gezicht
duwen. ‘Code Rood’ is de eerste avondvullende
voorstelling van cabaretier Patrick Nederkoorn.
Hij studeerde aan de Koningstheateracademie
in 's-Hertogenbosch, en speelde onder andere
al vele malen mee in De Cabaretpoel. Over
zijn voorstelling voor cabaretfestival Cameretten
schreef recensent Tim van der Sluijs: “Het is
intelligent, geëngageerd cabaret zoals dat de
afgelopen jaren nauwelijks door de nieuwe
generatie wordt gemaakt.”
Locatie: Doopsgezinde kerk Makkum
Aanvang: 20.00 uur
Entree: NUT-leden  10.= / Niet-leden  12.50
Voorverkoop: vanaf 28 oktober.
bij Kantoorboekhandel Coufreur
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Judo Witmarsum
Afgelopen weekend was een enorm druk judoweekend voor de judoka's van Judo Witmarsum.
In Sneek was er een toernooi voor judoka's
met een witte of gele band. Tijdens dit toernooi kwamen er 14 judoka's in actie. Er werd
enorm fel maar sportief gestreden in de verschillende klasse's door judoka's die soms
nog maar een paar lessen hadden gevolgd.
Aan het einde van een mooie judo ochtend
waren er de volgende succesen.
1e prijzen voor; Mark Zijlstra, Sinne van
Loenen en Jarno Visbeek
2e prijzen; Shanna Molendijk, Duncan van
der Heide, Nourya Molendijk, Bas Berswerda
en Tim Hoekstra
3e prijzen; Déjan Lensink en Rixt Westra
Gedeeld 3e prijzen; Luuk Landskroon, Finn
O'Conner, Hessel Landskroon en Jappie Wijnja.
In Den Haag kwam Manon Poelsma (11 jaar,
- 40 kg) in aktie tijdens het internationale residentie toernooi op de mat. Ze wist de eerste
partij met een geweldige heupworp met ippon
in haar voordeel te beslissen. In haar tweede
partij liet Manon zich verrassen. Deze partij ging
verloren met schouderworp. In haar derde partij
moest ze ook alle zeilen bij zetten, maar ze
scoorde wel een yuko en won de partij met
ippon voor houdgreep. Daarna moest ze nog
één partij. Ze was duidelijk in haar bedoelingen
en won de partij met ippon voor houdgreep.
Hier door wist Manon Poelsma met een zilveren
medaille naar Makkum terug te keren.
Een heel goed judoweekend voor de judoka's
van Judo Witmarsum.

Eerste puntenwedstrijd
HSV Ons Genoegen
Hemert - Op zaterdagmorgen 1 november is
de eerste puntenwedstrijd gevist van HSV
Ons Genoegen te Makkum. De vislokatie was
de Harlinger Vaart te Hemert. Het was warm
en zonnig weer en er werd goed gevangen. Er
werden veel voorns gevangen, wat goed uit
kwam, omdat voorn extra punten opleveren.
De uitslag was als volgt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

A.D. van Assen
T. Wielinga
F. van Duinen
F. Temme
J.R. den Boer
B. Dorenbos
H. Nauta
H. Olde Olthof
P. Bodenstaff
T. Landskroon
R. de Jong
R. Dorenbos
K. Bakker

10797
10303
8281
5939
5612
5516
5408
5272
3690
2716
2285
1513
1359

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zaterdag
15 november. Dit is de eerste wedstrijd van de
gezamenlijke wintercompetitie, de vislocatie is
wederom de Harlingervaart bij Hemert. U dient
om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de loting.
Er wordt gevist van 09.00 - 13.00 uur.
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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
Vrijdag 14 november

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

Makkum 1 - Mulier 1

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

IJsselmeerminnen tweede van sloeproeiend Nederland!

20.00 uur

Zaterdag 15 november

Makkum 4 - ONS Boso Sneek 5
12:30 uur
SC Bolsward E3 - Makkum E2
10:15 uur
AVC F1 - Makkum F1
9:00 uur
Makkum VR 1 - Oosterlittens VR 1 15.00 uur
Kantinedienst
kantinecommisie
12.00-15.00 uur
Hillebrand Visser/
15.00-19.00 uur
Piebe Adema/Ronald Koops 15.00-19.00 uur

Uitslagen V.V. Makkum
Makkum 2 - Heerenveense Boys 2
QVC 4 - Makkum 3
Leovardia 5 - Makkum 4
SWZ Boso Sneek A1 - Makkum A1
Zeerobben B2 - Makkum B1
SC Bolsward B3 - Makkum B2
Makkum C2 - ST IJVC-Blauwhuis C2
Makkum D2 - SC Bolsward D4
Blauwhuis E2 - Makkum E2
Makkum E3 - Woudsend E2
SC Bolsward F2 - Makkum F1
Makkum F2 - ONS Boso Sneek F3
Makkum F3 - MKV'29 F5
Makkum VR1 - ST Bolsward-RES VR2

eigen foto
De 23e editie van Muiden-Pampus-Muiden vond
plaats in het weekend van 1 november. De
race waarbij op zaterdag twee keer de afstand
van 7,4 km geroeid wordt. Voor de IJsselmeerminnen dé race waar het kampioenschap wordt
beslist, na een mooie strijd gedurende het
seizoen met de Beluga uit Sneek gaan zij met
het Kampioenschap aan de haal en worden de
IJsselmeerminnen tweede van sloeproeiend
Nederland!
Afgelopen weken stonden de trainingen volledig
in het teken van deze laatste wedstrijd van het
seizoen. Met extra trainingen op de zondag
heeft de IJsselmeerminnen kunnen spotten op
het Makkumer Diep. Het credo was, “als we
winnen dan is het op seconden”! Zaterdag
tijdens de eerste race gaat het op een cruciaal
moment mis en verliezen ze kostbare seconden.
Tijdens de tweede race wordt er alles aan
gedaan om dit goed te maken, met de goede
trainingen weten ze dat het nog haalbaar is.
Bij het over de finish komen en het klokken
van de tijd van de concurrent de Beluga komt

het besef dat de IJsselmeerminnen de dames
van de Beluga mogen feliciteren met hun
Kampioenschap.
Het damesteam de IJsselmeerminnen zijn
enorm trots op het behaalde resultaat: tweede
van roeiend Nederland én tweede in de klasse.
Het podium was compleet Fries, want naast
de eerste plaats voor de Beluga uit Sneek en
de tweede plaats voor de Makkumers was het
de Lytse Bear uit Joure die de derde plaats in
ontvangst mocht nemen.
Het team van de IJsselmeerminnen bestaat uit:
Hinke Postma, Petra Kampen, Zwaan Bijl, Linda
Stellingwerff, Nienke Visser, Djoke Postma,
Jeanet Henstra, Angelique Altena, Karin Reijns,
Sietske Dijkstra, Nynke Zorgdrager en Vollie
Oostenveld. En natuurlijk de stuurmannen:
Hendrikes Adema en Emiel Bijl.
De IJsselmeerminnen bedanken alle sponsors
en zien jullie graag in het voorjaar van 2015
weer terug!

1-4
1-3
1-0
6-1
1-1
4-1
0-9
0-3
9-1
2-4
0-1
1-4
0-6
3-0

Volleybalprogramma
Woensdag 12 november

19:15 Makkum DS 3 - Swette Switters DS 3

Vrijdag 14 november
19:00
20:15
20:15
20:30
20:30
20:30
21:30

VC Sneek MA 5 - Makkum MA 1
Makkum XC 1 - Staveren MC 1
D.B.S. MB 2 - Makkum MB 1
H.V.V. It Heidenskip DS 2 - Makkum DS 4
A.V.C. '69 DS 2 - Makkum DS 2
Makkum DS 1 - vc Bolsward DS 4
Makkum HS 1 - Wisky HS 1

PSV de Halsbânruters
Harich 8 november
Ook hier kwam Louise aan de start met
Dolinda in de klasse L2. In de 2e proef werd er
een winstpunt gereden met 193 punten.
St.Nicolaasga 8 november
Juliën Beersma kwam met Waldftide Fan RypEin aan de start in de klasse Z1. Hij ging met
de 3e prijs en een winstpunt naar huis. Deze
wedstrijd is een selectie voor de indoorcompetitie van het KFPS. Bobbie IJdema kwam
met Up to date’s Ulkje ook aan de start in de
klasse Z1. Zij behaalde de 1e prijs met 228
punten. Zij kan er weer 2 winstpunten bij tellen.
Franeker 9 November
In de klasse L2 dressuur behaalde Louise met
Dolinda hier in de 1e proef in de L2 183 punten goed voor de 4e prijs. In de 2e proef werd
er een winstpunt gereden met 180 punten.

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 12 november 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.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
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
Betonijzerschaar, 100% goed, 75cm lang  15,Megaphone, nieuw 30 watt  35,- JVC kleuren TV, is
nog goed  25,- Lijmtangen, 1m lang  10,- per
stuk. Professionele sterrenkijker in koffer met statief,
heel mooi  75,1 verrijdbare schildersezel merk Winsor & Newton.
1 verrijdbare trolley voor het opbergen van schildersspullen. Prijs totaal  95,- Tel: 0515-232700
Drumstel, als nieuw. Weinig bespeelt, vaste prijs  245,Tel: 06-51395768
2x een video apparaat; 1x dvd speler, 1x lcd tv. Voor
de hobby, moeten worden nagekeken/gerepareerd.
Tel: 0515-232272
Zonnehemel van Philips, 10 lampen, verrijdbaar, weinig
gebruikt. Voor een schappelijke prijs op te halen.
Tel: 0515-232272
1 Grote tas met lange broeken en shirts met lange
mouwen voor meisje, maat 98, 15.- Tel: 0515-231683
Kast met o.a. ruimte voor LP's. Lengte 1m, diepte 1m,
hoogte 62cm Tegen elk aannemelijk bod. Grenen
badkamermeubel in goede staat (reeds gedemonteerd) mogelijk geschikt voor vakantiehuis e.d.
hoogte 2,3 m; lengte 1,84 m en diepte 49 cm met 2
wasbakken, 2 kasten met 2 deuren, 1 lade, een
handdoekenrek en een luifel. Voorzien van 2 lampen
met eigen schakelaar en 3 stopcontakten. Verder
diversen extra ruimten. Tegen elk aannemelijk bod.
Tel: 0515-580581

TE HUUR
Werkplaats tel: 06-51123989

BIED ZICH AAN
Zelfstandige hulp in de huishouding (najaars schoonmaak o.a.) en/of voor tuinwerkzaamheden (winterklaar maken van tuin o.a.) flexibel! 06 53812879

GEZOCHT
Tussen 1 en 5 novomber is mijn bootje gelegen aan
de botterstraat ter hoogte van de wijting weggevaren
zonder mij en zonder mijn toestemming. Kenmerkerken:
donkerblauw van onderen, creme kleur van boven,
zitbankje voor lichtblauw daaronder rond gat opberg
ruimte ongeveer 4 mtr lang en 1en halve mtr breed.
Wie weet waar hij is? Graag contact opnemen met
I. de Haan Tel: 06-39752168
Wij zijn op zoek naar gratis fietsen/ steppen
Tel: 06-15133664 of 06-83586006

VERMIST
Makkum, It Ferset: Witte ex-kater, cypersgrijs rond
elk oor, op rug en hele staart. Zwarte vlooienband.

GEVONDEN
Arum, Sytzamaweg: Blauwgrijze kat.
Pingjum, Riegeweg: Cypersrood kitten, witte sokjes,
7 weken oud. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi
Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.
In de Klipperstraat, bruin/oranje konijn.
Tel: 06-36139080

De veel besproken Makkumer vlag op het havenhoofd.

Energiesprong Súdwest-Fryslân, nu gratis en persoonlijk advies!
Wilt u uw woning comfortabeler, gezonder
en goedkoper maken? Dan bent u bij de
Energiesprong aan het juiste adres. Wij
adviseren u graag over de mogelijkheden
om uw woning beter te isoleren en te verduurzamen.
Wat kunt u van ons verwachten?
- Een gratis, persoonlijk en vrijblijvend
advies bij u thuis.
- Begeleiding bij de uitvoering
van de werkzaamheden aan uw woning.
- Wij regelen uw subsidieaanvraag.
- Wij kunnen u helpen bij het regelen
van de financiering (vanuit de Rijksoverheid).
Besparen op uw investering
Op dit moment zijn er een aantal subsidie- en
stimuleringsregelingen vanuit de provincie.
Zo kunt u tijdelijk een subsidie ontvangen
van maximaal  2.800,- die met een burenbonus kan oplopen tot  3.050,-. Daarnaast
is de BTW op arbeidskosten in 2014 6% en
niet 21% en zijn er aantrekkelijke leningen
beschikbaar. Alle mogelijkheden geven u
een flinke kostenbesparing.
Informatieavonden
Om u zo volledig mogelijk te kunnen informeren over alle mogelijkheden die er voor u
zijn, organiseren wij de komende maanden
weer verschillende informatieavonden. Hier kunt
u lezen wanneer wij bij u in de buurt zijn. Alle
avonden zijn van 20.00-21.30 uur. Inloop vanaf
19.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden:

www.energiesprongswf.nl. Volg ons ook op
Facebook en Twitter!
2014
- Makkum donderdag 20 november 2014
K.C. Het Anker van Doniakerk
- Koudum donderdag 11 december 2014
Stichting De Klink
- Workum dinsdag 14 oktober 2014
Cultureel Centrum de Klameare
- Bolsward donderdag 30 oktober 2014
Convent verenigingsgebouw
- Makkum donderdag 20 november 2014
K.C. Het Anker van Doniakerk
- Koudum donderdag 11 december 2014
Stichting De Klink
2015
- Sneek dinsdag 13 januari 2015
Lokaal 55
- Bolsward donderdag 15 januari 2015
Convent verenigingsgebouw
- Stavoren dinsdag 3 februari 2015
De Vrouwe van Stavoren
- Oudega donderdag 5 februari 2015
M.F.C. It Joo
- Witmarsum donderdag 5 maart 2015
Stadshuis Witmarsum
- Heeg dinsdag 17 maart 2015
It Heechhus
- Sneek donderdag 19 maart 2015
Lokaal 55
- Woudsend dinsdag 7 april 2015
Driuwpolle dorpshuis

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.

