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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2016 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

4

Huldiging NK 
Kaatsen Pupillen 
meisjes 

Jörg Bössack
supt Elfstedentocht

Door Judith van Lavieren

Carl van Ekelenburg nam deze zomer deel 
aan de Tour For Life. Tijdens deze etappe-
koers wordt in acht dagen van Italië naar 
Nederland gefietst. De opbrengst komt ten 
goede aan de Daniel den Hoedstichting en 
het Erasmus MC in Rotterdam. De stichting 
doet met het geld onderzoek naar individuele 
kankertherapie ook wel Personalized Medi-
cine genoemd. Met de TFL werd dit jaar een 
recordbedrag van 855.200 euro opgehaald. 
Carl had een heel persoonlijke motivatie om 
mee te doen. Hij fietste de TFL ter ere van 
zijn moeder, die vijfentwintig jaar geleden 
stierf aan de gevolgen van kanker. Zij werd 
destijds behandeld in het Erasmus MC. 
Iedere renner betaalt zijn eigen deelname 
en moet daarnaast  2500 euro sponsorgeld 
meebrengen om een startkwalificatie te krij-
gen. Vanaf januari 2016 was Carl bezig met 
de voorbereidingen. Naast vele trainings-
uurtjes met zijn wielerploeg Suderseetrein 
moest hij dus ook aan de slag om het bedrag 
van 2500 euro bij elkaar te krijgen. Er kwam 
een spaarpot in de Jumbo en in samenwer-
king met Rinia Fietsen organiseerde hij de 
Makkumer Toertocht. De toertocht werd de 
financiële klapper waarop hij had gehoopt. 
Hij haalde er maar liefst 885 euro mee op. 
Daarnaast ontving hij bijdrages van zijn 
werkgever, familie en vrienden. Eind juni had 

Carl van Ekelenburg fietst Tour for Life

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Markt 14

Vraagprijs
€ 315.000,- k.k.

hij de benodigde 2500 euro bij elkaar. Uitein-
delijk kwam de teller op 3300 euro te staan. 
Op 27 augustus vloog Carl naar Italië en 
verscheen de volgende ochtend om 8 uur 
in Bardonecchia als een van de 168 deelne-
mers aan de start van de eerste etappe. In 
totaal lagen er toen nog 1380 kilometers tot 
de finish voor hem. De Tour For Life is afzien: 
acht dagen achtereen 10 uren per dag fiet-
sen, bergen beklimmen, de hitte trotseren en 
jezelf keihard tegenkomen.” Na een slechte 
nacht stond ik op met een oog dat half dicht 
zat, aanvankelijk was ik niet van plan die dag 
te starten. Maar anderen peppen je op en 
halen je over. Probeer dan in elk geval naar 
het eerste checkpoint te fietsen, zeiden ze. 
En zo ga je  van checkpoint naar checkpoint 
en haal je het toch.”

Vervolg op pagina 2
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Info

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
7, 8 en 9 oktober:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
14, 15 en 16 oktober:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

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

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- 
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

Zoekertjes
Vervolg van voorpagina

100 eierdoppen € 25,=
3 hoge glazen vazen € 10,=

Eiken spinnewiel € 50,=
Koperen helm kit € 15,=

Tel 0514-523065

Gezelligheids-amateurs combo zoekt gitarist. 
Leeftijd niet belangrijk _ tot 80 jaar

Routine met barre_accoorden is een vereiste. 
Optredens ca. 20 x p/jaar voor verenigingen, 
verzorgingshuizen met gevarieerd muziekpro-

gramma. Geen verdienste hobby!
0515-231881.

gratis af te halen: lief wit/cypers poesje, zin-
delijk, erg aanhalig ± 8 wk. oud,

tel.nr.06-28926885 of 0515-541837.

Het lijkt nog ver, maar wij zijn nu al op zoek 
naar goed speelgoed voor de sinterklaas 

speelgoedactie van de voedselbank.Heeft U 
nog speelgoed in goede staat voor kinderen 

tot 12 jaar, dan kunt u dit afgeven bij
Harmke Adema Markt 20 of Marijke Kuperus 

Grote Zijlroede 5.

Te Koop: Aanhangwagentje Lengte 1.60  
Breed 86 + Reserve Wiel 75 euro. 

Tel 0515-232321.

Tijdelijk te huur: ruime vrijstaande woning. Tot 
max. 6 maand, mogelijk langer.
Info 06-51146320 na 17.00 uur.

 
Waterski €17,50, Oprijplaten €25,-, Hele apar-
te rood/witte vazen met vierkante gaten €15,-

Wasdroger merk Marynen heel weinig
gebruikt €25,-

Tel: 06-10468275

Z.g.a.n glazen computertafel prijs 30 euro
tel. 0515573457.

Per 1 oktober heeft de familie Corsius, de Ot-
terbar uit Witmarsum overgenomen. In com-
binatie met een nieuw concept wordt ook de 
naam vernieuwd in Nice Flavour.

Dominick en Stefanie Corsius zijn getrouwd, 
hebben 2 dochters en komen al jaren in deze 
regio. Zodoende hebben zij ook de Otterbar le-
ren kennen. Sinds augustus j.l. zijn ze verhuisd 
naar Wijnaldum en vanaf 1 oktober hebben ze 
het stokje overgenomen van de Otterbar.

Ze willen dit graag samen met iedereen vie-
ren door middel van een mooie openingsactie. 
Kijk hiervoor in de advertentie op de achter-
zijde. 

Otterbar in Witmarsum 
wordt Nice Flavour

Carl begon pas op latere leeftijd met wielren-
nen. “Ik was gestopt met roken en in een ge-
zonde bui schafte ik een racefiets aan. Gaan-
deweg ben ik steeds serieuzer gaan fietsen en 
toen ik in Makkum ging wonen sloot ik me aan 
bij de Suderseetrein. De Tour For Life was een 
geweldige belevenis. Je doet niet alleen veel 
fietservaring op maar rijdt ook door een prach-
tige natuur en mooie stadjes. Je fietst puur op 
navigatie. Sommige stukken fiets je alleen, je 
hebt geen idee waar je precies bent. Dat is 
totaal anders dan fietsen in een bekende om-
geving. Het brengt je heel dicht bij jezelf.” Ver-
werking, letterlijk en figuurlijk.

Acht dagen leven in een strak schema. Kwart 
over vijf opstaan, ontbijten en een lunchpakket 
maken, spullen inpakken en om 7 uur bij de 
start staan voor een etappe variërend tussen 
de 165 en 199 kilometer. Na een dag fietsen 
rond half zes douchen, half 8 eten, half 9 in-
formatie over de volgende dag en om half 10 
bedtijd! Tijdens de derde etappe dealen met 
een lekke voor- én achterband tegelijkertijd en 
navigatie die van je stuur het ravijn instuitert…. 
“Zeer intensief, maar wat was het een prach-
tige ervaring. Niet in de laatste plaats door de 
contacten die je legt. Iedereen heeft zijn eigen 
verhaal.”

De laatste etappe startte in België. De renners 
kregen de grande finale niet cadeau. “Tot dan 
toe was het prachtig weer geweest. Nu reden 
we eerst door een verschrikkelijke onweers-
bui en daarna op een kaal en open stuk met 
een tegenwind van windkracht 5 a 6. Het laat-
ste checkpoint was bij de Heinenoordtunnel. 
Hierna zijn we gezamenlijk als peloton onder 
begeleiding van ambulances en motoren naar 
de finish in het Zuiderpark in Rotterdam gere-
den. Hoewel ik niet verwacht had een traantje 
te moeten laten maakte het een enorme indruk 
op me. Ik was terug op eigen grond: het Zui-
derpark is vlakbij het Erasmus MC waar mijn 
moeder verpleegd werd, Reino, Marrit en Jas-
per wachtten me op, ik kreeg een krans van de 
Suderseetrein omgehangen. Het was klaar.” 

Tour for Life

Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,

noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service

staan bij ons hoog in het vaandel.



door Jetze Genee

In de voorgaande editie berichten wij over de 
komst van het beleefcentrum Afsluitdijk op 
Kornwerderzand. De realisatie van dit plan en 
de overige plannen op en rond de Afsluitdijk 
kon wel eens een mooie impuls geven aan 
de werkgelegenheid in de regio. Los van de 
vele studies, mooie vergezichten en beleids-
plannen kan iedereen indenken dat voor de 
vele werkzaamheden handjes en bedden no-
dig zijn. Daarnaast wordt het beleefcentrum 
voor ruim 12 miljoen euro gerealiseerd om een 
blijvende stroom bezoekers naar Kornwerder-
zand te lokken. Makkum is dan de dichtst-
bijzijnde voorziening met prachtige natuur, 
horeca, overnachtingsmogelijkheden, breed 
recreatief aanbod en prima vaarverbinding 
naar de Afsluitdijk. 

Sânkop
De ontwikkeling van het Makkumerstrand is 
niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. 
Verandering geeft altijd weerstand en de 
komst van bezoekers, watersportliefhebbers 
en de vele overnachtingen vergt een door-
lopende inspanning. Theo Op de Hoek is er 
helder over. ’23 jaar geleden zijn wij gestart 
met het ‘Villapark’ ofwel Makkum Beach Re-
sort zoals het nu heet’. Met een paar huisjes 
en een snackbar in een oud tuinhuisje was 
het hard werken om de bezoekers, gasten en 
vooral de terugkerende gasten in Makkum te 
krijgen’. De Duitse gasten zijn met beursbe-
zoeken, advertenties en bus-arrangementen 
letterlijk naar Makkum gereden. En iedereen 
weet dat de witte nummerplaten nu een vaste 
verschijning zijn in Makkum. Op de Hoek ver-
telt anekdotes over de tijd van hard werken, 
veel zelf doen, ondernemen met succes en 
met minder succes. De realisatie van alle re-
creatievoorzieningen op het Makkumerstrand 
is hiervan het resultaat. Tijdens de ontwikke-
lingsplannen niet bij alle Makkumers geliefd en 
nog zijn er genoeg die met weemoed terug-
kijken naar de Sânkop van vroeger. Voor de 
huidige generatie jongeren alleen nog voor te 
stellen door de foto’s aan de muur in het Sop-
kafé op de boulevard van het huidige strand. 
De ontwikkeling is doorgegaan en gaat door. 
De cijfers van 2016 gaan naar 400.000 over-
nachtingen verdeeld over de ‘huisjes’ zoals op 
de Hoek ze noemt en ruim 100.000 overnach-
tingen in de Vigilante. Met een bezetting van 
bijna 70 % is Makkum een Noord Nederlandse 
topper onder de verblijfsrecreatie. 

Succes
In Fryslân is de watersport de laatste tijd vaak 
zorgelijk in het nieuws. De vooruitzichten voor 
de bootverhuur en bootverkoop en daarmee 
de bezetting van watersportkernen rond de 
Friese Meren staat onder druk. Maakt Op de 
Hoek zich daar geen zorgen over? ‘Bezoekers 
van onze accommodaties komen niet speci-
fiek voor de watersport, een groot deel niet 
eens specifiek voor het strand. Mensen ko-

men om een mooi en goed verzorgd verblijf 
te hebben. Daar hoort een goede service bij, 
maar veel belangrijker is een tevreden gast 
met een 9 op Zoover (beoordelingswebsite 
voor overnachtingen, red.) Op de Hoek bena-
drukt dat de wisselwerking met de voorzienin-
gen in het dorp, de mooie omgeving en de re-
gio van groot belang is voor de bezoekers van 
het Villapark en de Vigilante. De bezoeker van 
de toekomst, mogelijk in toenemende mate 
Aziaten, hebben een totaal ander beeld van 
beleving. Een rondrit vanaf Amsterdam-Af-
sluitdijk-Lemmer behoort tot de dagelijkse 
mogelijkheden. Voor ons als lokale bewoners 
een behoorlijke trip. 

Meeliften
De komende ontwikkeling van de Afsluitdijk, 
de mogelijke groei van bezoekers aan Mak-
kum en de veranderende manier van recreë-
ren bieden volop kansen. De bedreigingen zijn 
er ook, de werkzaamheden aan de dijk zorgen 
voor een langdurige bouwput en veel verkeer-
soverlast. Daarnaast speelt vooral de komst 
van het windpark in het IJsselmeer voor veel 
negatief sentiment. Vooral lokaal sentiment. 
De toekomstige bezoekers van de Afsluit-
dijk - Makkum kunnen deze ontwikkeling wel 
eens als minder bedreigend ervaren. ‘Denk in 
kansen in plaats van bedreigingen’ een cliché 
ongetwijfeld, maar voor Op de Hoek de onder-
nemersstrategie. Om de negatieve gevolgen 
voor Makkum te beperken is het plan Kosta 
ontwikkeld. De eilandjes voor de kust, de 
Makkumer Lagune. Of dat plan doorgaat en of 
de bezoekers daadwerkelijk naar Makkum ko-
men? De toekomst zal het uitwijzen. De lokale 
ondernemers kunnen in ieder geval gastvrij 
helpen hen de weg naar Makkum te wijzen. 
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen ....... € 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt ............. € 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ........................... € 12,00 
1 kg fricandeau ............................ €   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade ............. € 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel ............................... €   7,50 
2 kg rundvlees ............................. € 12,00 
1 kg verse worst .......................... €   4,50 
2 kg shoarma ............................... € 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen .......................... € 10,50 
1 kg kipfilet................................... €   6,50 
5 slavinken................................... €   4,00 
5 kipschnitzels ............................. €   4,00 
5 zigeunerschnitzels .................... €   4,00 
5 hamburgers .............................. €   4,00 
5 droge worst ............................... €   4,00 
3 kg krabbetjes ............................ € 10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

ag
0-17:30 
00 uur
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

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.

Werkgelegenheid gekoppeld 
aan De Nieuwe Afsluitdijk

Door Judith van Lavieren

Er gaat wat veranderen bij Fokje’s Atelier. Fok-
je Lutgendorff gaat per 1 januari 2017  2 dagen 
per week aan de slag bij Bruidsmode Joan. 
Vanwege deze nieuwe baan stopt zij met her-
stelwerkzaamheden. “Geen ritsen meer ver-
vangen, los hangende zomen verhelpen en 
kapotte spijkerbroeken herstellen. Kleding in 
opdracht op maat maken, het zogenaamde 
maatwerk, blijft, maar dit ga ik weer vanuit 
mijn woning aan de Kerkstraat 43 doen”, al-
dus Fokje Lutgendorff.
Tot 1 november neemt Fokje nog herstelop-
drachten aan. De maand november gebruikt 
ze voor het afronden van alle lopende op-
drachten om dan op 1 december de deur van 
het Atelier aan de Bleekstraat definitief achter 
zich dicht te trekken. Fokje is te bereiken op 
telefoonnummer 06-12229896 of via haar site 
www.fokjesatelier.nl 

Koerswijziging bij
Fokje’s Atelier



Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

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
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

U wilt toch ook gevonden worden op

Door Judith van Lavieren

Naast pannenkoeken eten, bingo en een wan-
delroute door de dorpstuin was de introduc-
tie van het tabletcafé het meest in het oog 
springende onderdeel van de Burendag in 
Avondrust. Het begon uiteraard allemaal met 
koffie met gebak op de 24ste september. De 
Burendag is niet voor niets een initiatief van 
het Oranjefonds en Douwe Egberts.

Na de koffie nam Mireille Galema het woord. 
Zij toonde de bewoners van Avondrust  wat 
je allemaal met een tablet kunt doen. Internet, 
een mail versturen, foto’s en filmpjes maken 
en bekijken,spelletjes doen: het kwam alle-
maal voorbij. Op Burendag ging het om een 
demonstratie van Mireille, maar vanaf 4 okto-
ber is het de bedoeling dat bewoners en an-
dere belangstellenden zelf aan de slag gaan 
met hun i Pad, tablet of smartphone. Dat kan 
in een gezellige sfeer, onder het genot van een 
bakje thee of koffie en ook nog eens gratis, 
tijdens de zogenaamde tabletcafé’s.

Het tabletcafé is een gezamenlijke activiteit 
van Seniorweb, de bibliotheek en Avondrust. 
Vanaf juni kwam men regelmatig bij elkaar om 
de samenwerking op poten te zetten. Tijdens 
de café’s is het de bedoeling om als bezoe-
kers van elkaar te leren. Indien nodig helpen 
de vrijwilligers van Seniorweb. Men kan de ei-
gen tablet meenemen maar het is niet nodig 
een eigen tablet te bezitten om mee te kunnen 
doen. Door een bijdrage uit het Oranjefonds 

heeft men namelijk een aantal tablets kunnen 
aanschaffen waarvan deelnemers aan het café 
gebruik mogen maken.

De bewoners en ook de aanwezige vrijwilli-
gers waren enthousiast over het tabletcafé. 
De eerste aanmeldingen om mee te gaan naar 
de start in de Makkumer bibliotheek kwamen 
meteen na afloop van de demonstratie. “Be-
woners komen door de kinderen in aanraking 
met tablets en smartphones”, zegt Mireille Ga-
lema. “Vaak krijgen ze de oude wanneer kin-
deren of kleinkinderen iets nieuws aanschaf-
fen. Bij activiteiten maken we regelmatig foto’s 
of filmpjes op een tablet van Avondrust, die 
worden later met veel plezier teruggekeken. 
We hopen een groot succes te maken van de 
tabletcafé’s, we gaan er vol voor!”
De tabletcafé’s worden vanaf 4 oktober om 
de week gegeven op de dinsdagmiddag om 
15.30 uur. Om en om in de bibliotheek en het 
restaurant van Avondrust. 

Introductie tabletcafé op Burendag Avondrust

Makkumer Jörg Bössack nam op 5-6 sep-
tember deel aan de non-stop Elfstedentocht 
suppen.
In de vorige editie schreven we over de voor-
bereidingen van Jörg. De start en finish van de 
tocht is in Leeuwarden.
Na 34 uur suppen kwam Jörg over de finish. 
Van de 11 deelnemers zijn er 3 mensen voor-

tijdig afgevallen. De snellste man heeft er ruim 
26 uur over gedaan.
“Het  was zwaar”, zegt Jörg. “Vooral zo lang 
stilstaan op je plank is pittig. Het was een 
enorme kick om na zoveel uur over de finish 
te komen. Volgend jaar ga ik zeker weer mee-
doen. Ik weet nu aan welke punten ik nog moet 
werken om een betere tijd neer te zetten”.

Jörg Bössack supt Elfstedentocht
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Door Judith van Lavieren

In het weekend van 16 september vond 
aan het Makkumer strand het surf en su-
pevenement “The Real Trip” plaats. Een 
jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij 
professionals, amateurs en jeugd samen 
strijden op het water. “Het wordt al vanaf 
1995 georganiseerd, maar blijft deson-
danks in Makkum nog bij velen onop-
gemerkt”, aldus Annie van der Zee van 
Funsport Makkum.

Samen met camping De Holle Poarte en 
Hotel de Vigilante behoort zij tot de Mak-
kumer sponsors. “Surfers en suppers, 
250 in totaal, schreven zich enthousiast 
in voor de wedstrijden. Maar ook liefheb-
bers van een feestje kwamen prima aan 
hun trekken”, aldus Annie. Vrijdag is de 
dag van aankomst, ’s avonds was er live 
muziek in café Beaufort. Zaterdag was 
er niet veel wind: op deze dag werden 
de supwedstrijden gehouden.’s Avonds 
werd het wederom beregezellig in Beau-
fort. 

Op zondag was er meer wind en gingen 
de surfers de strijd op het water aan. 
“De surfers komen uit alle windstreken, 
er is altijd een hele gezellige en relax-
te sfeer op dit geheel door vrijwilligers 
georganiseerde evenement”, vertelt 
Annie. De deelnemers toonden na af-
loop veel waardering, onder andere op 
Facebook. “Opnieuw een fantastisch 
evenement neergezet. Mijn complimen-
ten en dank. Jammer genoeg weinig 
wind maar dat hoort bij de sport. Prima 
organisatie, zeer bewust van de ver-
antwoordelijkheid die je ook hebt voor 
anderen dan de toppers. Veel enthou-
siasme ontmoet, leuke mensen; super!”, 
aldus een van hen.”Een echte aanrader 
voor sportieve mensen en feestgangers”, 
schrijft een andere deelnemer.

En natuurlijk is de conclusie “gezellig-
ste surfevenement van Nederland” een 
prachtig compliment voor de organisa-
tie. De datum voor The Real Trip 2017 
is reeds bekend. Op16 en 17 september 
2017 is het zover. Dat kan dus vast in de 
agenda genoteerd worden.

The Real Trip
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door Sjirk Wijbenga

“De jeugd yn Makkum stiet geweldich te keat-
sen mar we moatte it dit jier wol fan de froulju 
ha”, opende voorzitter Warren van der Veen de 
avond op het Makkumer keatslân. In een sfeer-
volle ambiance werden Larissa Smink, Lieke 

van Loon en Ilse Zwaagstra, gehuldigd door 
de kaatsvereniging. De drietal vormde het win-
nende partuur van de NK pupillen meisjes op 
25 juni in Sint Anna Parochie. Pakes en Bep-
pes, heiten en memmen en vele anderen wa-
ren uitgenodigd voor deze feestelijke receptie 
tevens afsluiting van het kaatsseizoen.

Door Judith van Lavieren

De groep verenigingen die samenwerkt onder 
de naam Sportief in Makkum organiseerde vo-
rig jaar een goed bezochte sportsnuffelmiddag 
in het MFC. Na die middag bleef men bij elkaar 
komen en bereidde gezamenlijk een vervolg 
voor: een sportvierdaagse voor kinderen en 
volwassenen. Het idee was om vier avonden 
lang introductielessen aan te bieden voor be-
langstellenden. Men sloot aan bij de Nationale 
Sportweek die landelijk georganiseerd werd in 
de week van 19 september. In Makkum kon 
kennisgemaakt worden met tennis, hardlopen, 
volleybal, badminton, gymnastiek, dammen, 
voetbal, bootcamp, scouting, voltige en kara-
te. Elke avond op een andere locatie: de week 
startte maandag op de tennisbaan, dinsdag 
kon men in het MFC terecht. Woensdag werd 
er gesport op de voetbalvelden en de week 
werd afgesloten met activiteiten op het scou-
tingterrein.

De belangstelling viel jammer genoeg een 
beetje tegen. Bij elke vereniging kwamen wel 

een paar geïnteresseerden meedoen, maar 
het bleef rustig. Helaas moest de organisa-
tie vaststellen dat het idee om net als bij de 
avondvierdaagse vier avonden lang sportief 
bezig te zijn ondanks actief flyeren, adverteren 
en Facebooken niet opgepikt of overgekomen 
was. Desondanks was de stemming op dins-
dagavond in de sporthal positief. “Bij elke ver-
eniging doen vanavond toch een paar kinde-
ren mee”, concludeerde Simone van Dijk van 
Sportief in Makkum. Ook was het leuk om te 
zien hoe enthousiast de leden en leiding hun 
eigen vereniging presenteerden.

De sportvierdaagse werd voorbereid in samen-
werking met buurtsportcoach Aggie Walsma. 
Met ingang van september is zij werkzaam in 
een andere gemeente. “Jammer, want het was 
fijn werken met Aggie”, zeggen de mensen 
van Sportief in Makkum. De Sportvierdaagse 
had meer belangstelling verdiend, maar men 
gaat niet bij de pakken neerzitten. “Hopelijk 
komt er snel een nieuwe buurtsportcoach. We 
gaan de vierdaagse evalueren en bedenken 
wat onze volgende activiteit moet worden.”

Makkumer Sportvierdaagse

Larissa, Lieke en Ilse waren in Sint Anna Paro-
chie in topvorm. Coach Jesse Rinia blikte te-
rug op een superseizoen en vond het een hele 
eer dat het drietal bij de start van het seizoen 
hem vroeg voor begeleiding.

Hoewel de aanloop naar het NK op een ont-
spannende wijze was voorbereid, speelden op 
de dag zelf de zenuwen behoorlijk parten. “Ik 
wie der beroerd fan”, liet Ilse weten. 

Na de winst op Minnertsga en Bolsward volg-
de er een spannende finale tegen Dronrijp die 
uiteindelijk met 5-4 en 6-4 door Makkum werd 
gewonnen.  

Het Makkumer partuur werd tijdens de recep-
tie overladen met cadeaus, bloemen en lo-
vende woorden. Uit alle hoeken kwamen de 
gelukwensen. 
Peter Rinia, betrokken bij de opleiding van de 
jeugdkaatsers, roemde alle drie kaatsers en 
gaf nog enkele waardevolle tips mee.

Dronrijp werd eveneens in het zonnetje gezet. 
“Ast 4 talintfolle famkes hast is it dreech om 
te besluten wa’t der keatst”, zei voorzitter van 
Dronrijp Jan Willem van Beem, “Je ha der mar 
trije nedich”.

De beppe van Lieke, frou de Haan, haalde 
herinneringen op uit het verleden. Lieke haar 
overgrootvader Sape de Haan won in 1932 
de PC met Klaas Kuiken en Jan van der Lei. 
Hoewel het nageslacht van Sape veel jongens 
kent is er geen enkele kaatser bij. En nu, bijna 
100 jaar later, komt Lieke om de hoek kijken. 
“Hoe grutsk kin men dan as beppe wêze”.

Op de foto: coach Jesse Rinia, Ilse, Lieke en Larissa

Huldiging NK Kaatsen Pupillen meisjes 
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Actieweek Peuterspeelzaal
“It Krobbeguod”

Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober 
zullen de ouders van onze peuters weer 
bij u langskomen voor de jaarlijkse actie. 
U kunt ze tussen 18.30 uur en ca. 20.30 
uur verwachten.
Met het geld dat wordt opgehaald door 
middel van deze verkoop hebben de leid-
sters en de activiteitencommissie meer 
geld te besteden  voor activiteiten, spel-
materiaal en bijvoorbeeld een kinder-
voorstelling. Het is immers voor ieder 
kind belangrijk om te spelen met en zich 
te ontwikkelen tussen leeftijdsgenoot-
jes.
Wij komen volgende week graag bij u aan 
de deur en hopen dat u de peuterspeel-
zaal een warm hart toedraagt!

Leidsters en activiteitencommissie
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

Bergplaats in centrum
Makkum te huur

Het zijn twee ruimtes van 48 m2 en 36 m2 
gescheiden door loopdeur.

Krachtstroom is aanwezig en water.
Beschikbaar per direkt.

Telf 06-51508719

Cultureel Podium Makkum
(voorheen nut)

organiseert op zaterdag 15 oktober

Cabaretier

THIJS VAN DE MEEBERG
(try-out)

De winnaar van de jury en publieksprijs 
van het Leids Cabaret Festival 2015 komt 

met zijn eerste voorstelling;
Er mag gedanst worden.

Lokatie; Doopgezinde kerk
Aanvang; 20.00 uur

Kosten; 13 euro voor Leden
15 euro voor niet Leden

Voorverkoop; vanaf 1 oktober
bij boekhandel Coufreur.

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

LAATSTE GELEGENHEID
Laatste kans om gelden voor jaar 2017

uit het ondernemersfonds vragen.

Wilt u iets organiseren of heeft u een ander plan?
Mogelijk kunt u een financiele bijdrage

krijgen uit het ondernemersfonds.

Meldt uw activiteit of plan aan op
www.vvb-makkum.nl/aanvraagof.php

U kunt nog tot 8 oktober uw aanvraag indienen

Tryater spilet ‘De
wierheid fan Wylgeragea’ 
yn Makkum
In grimmitich-grappich labyrint fan 
wierheid en geroften

Yn in lyts doarpke is alles goed. De mins-
ken witte wat se oan mekoar ha. Famyl-
jes kenne mekoar al generaasjes lang. 
Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir stappe de 
minsken op bêd sûnder de doar op slot te 
draaien. Oant in skaad oer de lytse miens-
kip falt. Der wurdt ynbrutsen. En dan bin-
ne de rapen gear. Unheil folget. Geroften 
wurde fertinkingen en fertinkingen wurde 
beskuldigingen. Oant de dieder fûn wurdt, 
sil it nea wer wurde sa’t it wie.

In groep minsken, in mienskip, kin samar 
in eigen wrâld kreëarje: De mieningen fan 
de yndividuën yn dy mienskip foarmje mei-
mekoar in eigen sosjale kontekst. Los fan 
wierheid, fuortkommen út oanstriid ta sels-
behâld. Wa hat gelyk…? En wêr kin soks 
ta liede? 

Tryater komt foar De wierheid fan Wylge-
ragea nei de teaters en doarpshuzen mei 
in dekôr dat ek tribune is. Minsken sitte 
tsjin mekoar oer en sjogge yn it midden 
it ferhaal fan De Wierheid fan Wylgeragea 
ûntstean, wêryn’t mei in grimmitich gefoel 
foar humor it ûnfermogen fan minsken om 
harren ridlikens te bewarjen sketst wurdt. 
Tagelyk binne de personaazjes ûntwapen-
jend en is harren wrakseling ynfielber. De 
wierheid fan Wylgeragea is dêrmei gjin 
oanklacht tsjin minsken, mar lit de minsli-
ke oanstriid in sûndebok bûten de eigen 
mienskip oan te wizen sjen.

De wierheid fan Wylgeragea, in nije tekst 
fan toanielskriuwer Kees Roorda (Ljou-
wert, 1967), spilet yn in plattelânsmienskip 
earne yn ús lân.

Regisseur Jos van Kan makke ferline jier 
by Tryater In Leafde en Brekber.

Tekst Kees Roorda; oersetting Romke 
Toering; dramaturgy Inés Sauer; akteurs 
Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Eva 
Meijering, Lysbeth Welling en Joop Wit-
termans; foarmjouwing Jan Ros; kostúms 
Linda Eijssen; muzyk Wiebe Gotink; muzyk 
Liet fan myn doarp Laurens van der Meu-
len; ljocht Koos de Vries.

Datum: sneon 22 oktober; oanfang: 20.00 
oere; seal: MFC “Maggenheim” yn Mak-
kum; foarferkeap: fanôf 8 oktober Kan-
toor boekhandel Coufreur of 06-12229896 
(Fokje Lutgendorff); tagongsprizen: Regu-
lier € 15,--; freonen/ 65+ € 13,00; CKV/
CJP € 11,00; De organisaasje fan Tryater 
yn Makkum leit by it MFC. 
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@hotmail.com

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl
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