jaa
rga
ng

32

Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl
e

In dit nummer o.a.
Huldiging meisjes- en schoolmeisjes
afdelingsparturen Kv Makkum

6

No. 1649 - 4 oktober 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

M a k k u m e r B e l b o ei

Herfstzonnetje tijdens 15e Slag om Makkum

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Zaterdag 23 september werd voor de 15e
keer “De slag om Makkum” geroeid. De
organisatie van de sloepenrace is in handen van de Makkumer stichting “Riemen
over en weer”. Na het kranen op de Strânwei bij Bloemsma Aluminiumbouw verzamelen de sloepen in de haven bij de start.
Om de 2 minuten wordt er gestart door
Klaas Bootsma, voorzitter van de Stichting.
Een tocht van 15 kilometer is uitgezet op het
IJsselmeer waar het soms flink kan spoken.
Vandaar de naam “De slag om Makkum”,
zegt Klaas Bootsma. Maar daar hadden de
roeiers deze keer geen last van. Het herfstzonnetje scheen volop en er werden dus
snelle tijden verwacht.
Via het Makkumer Diep gaat het richting
Kornwerderzand. En daarna in zuidelijke
richting naar het “Gat van Gaast”. De finish
ligt weer in de haven.
44 Sloepen waren ingeschreven voor de
tocht. “Mar we ha ek wolris 60 sloepen hân”,
zegt bestuurslid Rein Attema. “Se komme
oeral wei út Nederlân. Trije Makkumer sloepen dogge mei. It draait yn de wedstriid allegearre om tiid. Mar der is fansels net in sloep
gelyk en dêr wurde dan wer yngewikkelde
kompûterprogramma’s op los litten om it sa
earlik mooglik te meitsjen”.
Rein was ook een liefhebber van sloeproei-

en. “Ik ha in oantal jierren yn de “Zeesteeg”
roeid en dêrnei noch yn de “Fjoerfûgel”.
Vanaf het begin was Rein betrokken bij
het organiseren van “De slag om Makkum”
waarvan de laatste 10 jaar als bestuurslid.
Nu neemt hij afscheid en werd voor de prijsuitreiking nog even in het zonnetje gezet.
“Rein was het manusje van alles”, zegt Klaas
Bootsma.
Daarna volgt een lange lijst met prijswinnaars. Een eerste prijs was er voor de Makkumer sloep “Pulp Fiction” dames. De “Twirre” (heren) eindigde als 2e en de “Fjoerfûgel”
(heren) als 10e.
Tijdens een roeiermaaltijd, een biertje en
muziek van de Makkumer Bluesbrothers
werd er gezellig nagepraat en volgden de
sterke verhalen.

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
MAKKUM

Middelgronden 44
Vraagprijs
€ 210.000,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
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- 12.30 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, 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:
11, 12 en 13 augustus:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
18, 19 en 20 augustus:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
- 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
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon

Familieberichten
OVERLIJDEN

De tijd is helaas gekomen
Je blijft in ons hart en in onze dromen
Hartverwarmend waren de vele
woorden van troost, kaarten en
bloemen. Het heeft ons doen beseffen
hoeveel onze vrouw, moeder en beppe

Rietje Yntema Scheepvaart
niet alleen voor ons maar ook voor
anderen heeft betekend. Hiervoor
willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

		
Fenny, Lyckele en Ria
		en omkesizzers
Makkum, oktober 2017

Ilja en Rimar
Britt, Mees, Faas, Syl

8 oktober 9.30 Van Doniakerk Ds. E. Zwerver
Schettens
15 oktober 9.30 Van Doniakerk Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Doopdienst
11.00 Skuzum Dhr. H. Giliam Pingjum Friese
dienst mmv “Groep Forte Makkum”

Suki en Helena
Gyon, Luca, Joël
Makkum, september 2017
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 21 september is overleden onze
bewoner mevrouw

J. Brouwer- Anema

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

heeft ons heel goed gedaan.
Veel dank voor alle kaarten, telefoontjes
en bezoekjes. Ook uw aanwezigheid
bij de dankdienst hebben wij erg
gewaardeerd.

Kerkdiensten

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

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl

Jan Age Poepjes

Esther en Jos
Senna, Brent, Maud

Wij wensen haar familie veel sterkte met
dit verlies.

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Het medeleven na het overlijden van
onze lieve broer en omke

Hans Yntema

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, 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:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.

DANKBETUIGING

Witmarsum, 21 september 2017
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 21 september is overleden onze
bewoner mevrouw

R. Terpstra- Anema
Wij wensen haar familie veel sterkte met
dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State
Witmarsum, 21 september 2017

Orgelconcert Van
Doniakerk Makkum
Op zondagmiddag 8 oktober geven Gerben Tilstra (orgel) en Ronald Moerman
(hobo) om 15:00 uur weer hun jaarlijks
terugkerende orgelconcert in de Van Doniakerk te Makkum.
Gerben en Ronald vormen al vele jaren
een duo. Gerben heeft orgel gestudeerd
bij Jan Sterenberg en Theo Jellema. Ronald heeft onder meer gestudeerd bij
Koen van Slogteren. Gerben en Ronald
brengen naast bekende werken ook altijd muziek van onbekende componisten
ten gehore, veelal modernere muziek.
Dit jaar wordt er onder andere de ‘Litania Pastorale’ van Bernhard Krol (19202013) uitgevoerd. Een modern stuk voor
hobo en orgel met veel zeggingskracht
en uitersten, waarin een grote variëteit
aan klankkleuren en ritmiek is verwerkt.
Met muziek van onder meer Hindemith
en Andriessen worden er ook minder
bekende werken uitgevoerd door Gerben op het orgel. Andere componisten
die op het programma staan, zijn Krebs,
Mendelssohn, Guilmant, Bach en Rheinberger. De toegang is vrij, na afloop is
er een collecte bestemd voor het orgelfonds.

pag. 3 - MAKKUMER BELBOEI - 4 oktober 2017

Aty Roodenburg gediplomeerd coach
Door Judith van Lavieren
In juli studeerde Aty Roodenburg af als professioneel coach. Ze heeft haar coachruimte aan
huis aan de Turfmarkt in Makkum. Onder de
naam Roodenburg Advies hield ze zich al langere tijd bezig met trainingen. Nu komt daar
het coachen bij. Toveren met Tijd, zoals Aty
voorheen haar trainingen in time-management
beschreef, wordt nu: Toveren met Tijd, Taal
enTalenten. “Door het toevoegen van coaching komt er een tak van sport bij”, zegt Aty.
“Tijdens een coachingstraject werk ik 1 op 1
met een coachee. Het begint altijd met een intake-gesprek. Over en weer moet het klikken.
De coachee moet het zelf willen en zich veilig
genoeg voelen om ergens mee aan de slag
te gaan. Je kunt je kwetsbaar voelen omdat
je vindt dat het je eigenlijk alleen had moeten
lukken. Op een mentaal probleem rust soms
toch nog een taboe. Met een zere knie ga je
naar de fysiotherapeut, het is net zo normaal
om hulp te zoeken als je mentaal vastloopt”,
stelt Aty.
“Je spreekt samen een traject af. Het uitgangspunt is iets waar de coachee privé of tijdens het werk in vastloopt. We kijken hoe het
nu is en waar de coachee naar toe wil. Stapje
voor stapje loopt de coach mee naar het door
de coachee gekozen doel. Door middel van
gesprekken en oefeningen probeert de coach
de coachee weer het gevoel van regie over het
eigen functioneren terug te geven.”
Onderwerpen waar Aty als coach mee aan
de slag zou kunnen gaan zijn bijvoorbeeld:
moeite hebben om grenzen te stellen. Of door
perfectionisme eigenlijk nooit ergens tevreden
mee zijn.
“De eigen keuzevrijheid vergroten, daar gaat
het om. Niet denken: “Ik ben nu een keer zo,
ik kan niet anders”, maar: “ Wat heb ik zelf in
huis om weer meer in balans te komen?”
“Kiezen kan heel moeilijk zijn. Iemand kan bijvoorbeeld worstelen met de vraag : moet ik
wel of niet stoppen met mijn werk? Door bepaalde visualisatieoefeningen en/of gespreksmodellen kun je iemand helpen verschillende
keuzes af te wegen.” Aty biedt ook loopbaancoaching aan. “Met een praktische inslag er
achter komen wat bij je past. Waar krijg je
energie van en heb je het gevoel dat je jouw
talenten kwijt kunt in je werk. Dat zijn zaken
waar je naar kan kijken.”
“In een coachingstraject , dat doorgaans bestaat uit 5 of 6 bijeenkomsten, gaat het vaak

om bewustwording van patronen én het doorbreken daarvan. Aan wat je overkomt kun je
zelf niet altijd wat doen, maar je kunt wel kiezen hoe je er op reageert. En besluiten uit je
comfortzone te komen: ondanks dat je heel
bang bent , ga je het toch doen.”
“Bij trainingen ben ik meer bezig met het aanreiken van vaardigheden en adviezen. Bij het
coachen ben ik meer volgend. De coachee
bepaalt waar ik samen met hem of haar aan
werk.”
“Vaak geeft het mensen al een goed gevoel
om even tijd voor zichzelf te nemen. Het is
mooi om mensen te begeleiden en het gevoel
te kunnen geven dat ze weer verder kunnen.
Het is een prachtig vak”, besluit Aty.

Zaterdag oud papier
Muziekvereniging Hallelujah haalt op zaterdag
7 oktober uw oud papier op. Voor het gebied
ten zuiden van de 2e Melkvaart komen de
leden van de muziekvereniging vanaf 9 uur
langs om de dozen langs de weg op te halen. Voor de straten ten Noorden van de 2e
melkvaart (dus vanaf it String, de Jister en de
Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat iedereen
de mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in
de containers in de Klipperstraat of ter hoogte van It Hof te brengen. Bij voorbaat hartelijk
dank!

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

Rommelmarkt Parrega
Op zaterdag 14 Oktober a.s is er van 9.0014.00 uur, rommelmarkt in M.F.C. Gearhing
te Parrega. Naast de mooie spullen, zijn er
weer meubels, boeken, bloemen, speelgoed
etc. En is er weer een prachtige verloting met
mooie prijzen! De entree is € 1,- (kinderen tot
16 jr gratis) En de opbrengst van deze rommelmarkt is voor het restauratiefonds v.d kerk.

MS Fonds collecteert
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek
naar de ziekte Multiple Sclerose.

Najaar toernooi TV Makkum 2017

Ter afsluiting van een mooie tenniszomer werd
op zondag 24 september het najaar toernooi
van Tennisvereniging Makkum gespeeld. De
zon scheen uitbundig en de wind hield zich
koest. De banen lagen er dankzij de vroege
inspanningen van Jentje weer perfect bij.
Vanaf half elf werd er gestreden om de overwinning. Iedereen speelde dubbel- en gemengd dubbel partijen gemengd en de poules
waren goed op sterkte ingedeeld.
Om half vijf vond de prijsuitreiking plaats. Er
waren 1e en 2e prijzen voor de heren en dames

Gezond & Vitaal

die van alle poules de meeste punten hadden
gescoord. Na de prijsuitreiking konden spelers
en gasten genieten van een heerlijk Chinees
buffet met ijs na.
De prijswinnaars over de hele dag waren:
1e prijs heren voor Doekele Spijksma
2e prijs heren voor Junte Lohman
1e prijs dames voor Harmke Adema
2e prijs dames voor Diety Oppedijk
De volgende uitdaging voor de winterharde leden is de wintercompetitie in november.

Op zoek naar
een leuk cadeau?
Denk eens aan een dinerbon van

It Posthûs

Bij besteding van € 75,00 of meer krijgt
u er ook nog een gratis fles biologische
Posthûs wijn bij t.w.v. € 12,50
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Zoekertje
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 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

Zoekertjes
Aktie kerkenwerk. Heeft u bruikbare spullen
die u graag kwijt wilt.
Bel dan met 0517-532420 en
het wordt bij u opgehaald.
Woonruimte gezocht. Tel.: 06-10302436

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig,
stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraaktaal, sociaal) verloopt langzamer of
anders dan gewenst
• De schoolresultaten (leren lezen,
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig
oefenen
• Er is een diagnose vastgesteld, maar
hoe daar mee om te gaan op school?
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beelddenker, ADHD, PDD-NOS, etc.)
• Er komt niet uit, wat er wél in zit!
De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in
het begeleiden en coachen van kinderen
bij wie leren niet vanzelf gaat.

Niet denken in problemen en belemmeringen, maar kijken en werken vanaf de
basis naar persoonlijke groei, mogelijkheden en zelfvertrouwen!
Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 7 oktober
14:30 uur
VCR 1
Makkum 1
14:30 uur
Wykels Hallum 2
Makkum 2
13:20 uur
CVVO 3
Makkum 3
14:00 uur
ONS Sneek 4
Makkum 4
11:00 uur
Makkum JO19-1
ST IJVC/Blauwhuis JO19-1
11.15 uur
Mulier JO17-1
Makkum JO17-1
10:30 uur
ONS Sneek JO15-2
Makkum JO15-1
08:45 uur
LSC 1890 JO13-2
Makkum JO13-1
09:00 uur
Makkum JO13-2
SWZ Boso Sneek JO13-4
08:30 uur
SC Berlikum JO11-1
Makkum JO11-1
10:30 uur
Makkum JO11-2
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-3
09:15 uur
Makkum JO11-3
Franeker SC JO11-5
09:00 uur
IJVC JO9-1
Makkum JO9-1
10:00 uur
Makkum JO9-2
Waterpoort Boys JO9-2G
10:15 uur
SC Bolsward JO9-6
Makkum JO9-3
14:30 uur
Makkum VR1
DIVA’83 VR1
Kantine
08.15-12.00 Cor Politiek/Michiel Scheepvaart
12.00-15.00 Henk Bonthuis/Francis Koornstra
15.00
Johan Algera/Willem Bart Noordhuis/Michael Schaak
Zaterdag 14 oktober
15:00 uur
Makkum 1
12:30 uur
Makkum 2
14:30 uur
Makkum 3
12:30 uur
Makkum 4
10:30 uur
Balk JO19-1
10:00 uur
Makkum JO17-1
09:00 uur
Makkum JO15-1
10:45 uur
Makkum JO13-1
09:00 uur
Makkum JO11-1
11:15 uur
Balk JO11-5G
10:15 uur
Makkum JO9-1
09:00 uur
ONS Sneek JO9-3
10:15 uur
Makkum JO9-3
11:15 uur
Franeker SC VR2
		
Vergadering club van honderd

-

Mulier 1
Zeerobben 2
Balk 3
VVI 3
Makkum JO19-1
Zeerobben JO17-2
Harlingen JO15-1
SC Berlikum JO13-1
AVC JO11-1
Makkum JO11-2
Frisia JO9-2
Makkum JO9-2
SJO Dronrijp FoarÃºt Combinatie JO9-1
Makkum VR1

Aavang 20.00

Kantine
08.15-12.00 Elisabeth vd Weerd/Jolanda Dolman
12.00-15.00 Tanja vd Logt/Marievd Eems
15.00-19.00 Hayo Attema/Eva Jansen/Piebe Adema

Suikerbroden actie Kindcentrum Makkum
Sinds 1 januari 2017 is Kindcentrum Makkum een
feit. De kinderopvang, de buitenschoolse opvang
en peuterspeelzaal it Krobbeguod vallen nu allemaal onder stichting Kids First waar Kindcentrum
Makkum onderdeel van uitmaakt.
In de voorgaande jaren organiseerde alleen peuterspeelzaal It Krobbeguod de suikerbroden actie,
maar vanaf nu wordt dat gedaan door het gehele
Kindcentrum.
Op maandag 16 en dinsdag 17 oktober zullen de ouders van onze kinderen weer bij
u langskomen voor de jaarlijkse suikerbroden actie. U kunt ze tussen 18.30 uur en ca.
20.30 uur verwachten.
Met het geld dat wordt opgehaald hebben de leidsters en de activiteitencommissie
meer geld te besteden voor activiteiten, spelmateriaal of bijvoorbeeld een kindervoorstelling.
Wij komen in week 42 (de week voor de herfstvakantie) graag bij u aan de deur en
hopen dat u Kindcentrum Makkum een warm hart toedraagt!
Leidsters en activiteitencommissie Kindcentrum Makkum
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Cultureel Podium Makkum Presenteert:
Cabaret DE FRANSSE EIJKEL speelt!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

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

Op zaterdag 14 oktober 2017, om 20:00 uur in
de DG Kerk, Bleekstraat 11 in Makkum, speelt
het cabaret De Fransse Eijkel bij het Cultureel
Podium Makkum!

bovenburen, zelfingenomen senioren, gebalanceerde zwaarlijvigen, bewonderaars van
Viola Holt en iedereen die zich niet in deze opsomming herkent.

Sanne Franssen en Christian van Eijkelenburg,
samen De Fransse Eijkel, zijn onbevangen,
absurdistisch, muzikaal, dynamisch en hebben een aversie tegen de hokjesgeest.
Een cabaretperformance speciaal voor introverte twintigers, swingende gehandicapten,
hondsbrutale dierenvrienden, gehaaide homoseksuelen, intolerante hipsters, bronstige
kleuters, artistieke vluchtelingen, punctuele

Vorig jaar wonnen zij in Makkum de Publieksprijs bij de halve finale van het Amsterdams
kleinkunst festival. De winnaars van de Makkumer Publieksprijs 2016 zijn dus terug!!
In de finale van het AKF in het De LaMar theater wonnen ze ook de publieksprijs.
Voorverkoop bij Boekhandel Coufreur in Makkum of via de website www.cultureelpodiummakkum.nl

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
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Huldiging meisjes- en schoolmeisjes
afdelingsparturen Kv Makkum

Rommelmarkt Arum
Op zaterdag 14 oktober 2017 hoopt de
Chr. muziekver. Wubbenus Jacobs te
Arum weer haar jaarlijkse rommelmarkt
te houden. De opbrengst komt ten goede
aan het instrumentenfonds.
De rommelmarkt wordt gehouden in gebouw “It Iepen Hûs” aan de van
Camminghaweg 15, 8822 WB Arum.
Er staat ook koffie, thee, snert en diverse
broodjes voor u klaar.
Tijd: 09.00 uur tot 13.00 uur.
De toegangsprijs is 1,00 EURO.

Onder luid applaus en met prachtige kransen
om, betraden twee afdelingsparturen van KV
Makkum op vrijdag 15 sept. jl. de feestelijk
versierde kaatskantine.

spartij, een geweldige prestatie.
Vele kaatsliefhebbers kwamen de meisjes feliciteren en ontelbare cadeau’s belandden op
de grote cadeautafel.

Wat was er aan de hand?
Welnu, zowel het Meisjespartuur bestaande
uit Boukje Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim
Dijkstra met coach Minne Zwaagstra als het
Schoolmeisjespartuur bestaande uit Larissa
Smink, Lieke v. Loon en Ilse Zwaagstra met
coach Jurre Rinia, werden gehuldigd tijdens
een feestelijke receptie.
Beide parturen wonnen dit seizoen hun Bond-

Lovende woorden waren er te horen in de
vele toespraken van o.a. voorzitter Warren v.d.
Veen, coaches Minne en Jurre, de kaatssters
zelf, familieleden en overige sprekers.
Muziek en een natje en een droogje zorgden
voor een mooie avond.
Misschien weer zo’n avond volgend jaar ?
De KVM is er klaar voor…
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Nieuwe oktober tour van Roon Staal
Zanger en componist Roon Staal tourt in oktober met een nieuw programma langs 15 locaties door Nederland. Tijdens de tour zal hij
zijn nieuwe album PROMISE presenteren met
hierop zowel nieuwe covers als eigen composities. Onder de nieuwe werken zijn onder
meer de titelsong Promise, Kathy’s Song, Pie
Jesu, April Come She Will en Vincent.
Tijdens de concerten zullen naast deze songs
ook bekendere werken zoals ‘Als Je Mij Zoekt’
en de evergreen ‘Help Me Through The Night’
te beluisteren zijn.
Het concert te Idsegahuizum in het kerkje Idsegahuizum vindt plaats op vrijdag 13 oktober
a.s. en begint om 20.00 uur. De zaal is een half
uur voor aanvang van het concert geopend.
Roon Staal zingt en begeleidt zichzelf vanachter de piano en heeft een authentieke performance. Hij woont en werkt zowel in Nederland
als in het verre oosten van Rusland. Een deel
van het jaar verblijft hij in Vladivostok, waar hij
ook geregeld concerten geeft. Zo bereidt hij
daar een nieuw concert voor in het philharmonisch concertgebouw van Vladivostok.
In eerdere jaren heeft Staal een rijk musicalverleden opgebouwd (Les Miserables, Tommy, Rembrandt en Petticoat) en inmiddels
heeft hij zes albums en een dvd op zijn naam
staan. Onlangs presenteerde de zanger zijn
nieuwe verzamelalbum ‘Meditations Of A Singer-Songwriter’. Hieronymus - zoals zijn naam

Bezorger/ster gezocht
voor Makkum wijk 10
Bezorger/ster gezocht
voor Wons
Bezorger/seter gezocht
voor Schraard
Tel: 06-53784057
bezorging@makkumerbelboei.nl

Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

voluit luidt - oogst ook lof bij de legendarische
zanger en vriend Art Garfunkel, voor wie hij in
Helsinki eens een opening-act verzorgde.
De gehele tourlijst is te vinden op www.roon-

staal.com. Hier vindt u alle informatie over de
locaties en data. Kaarten zijn daar online te reserveren, of via tel. 06-30025992, en kosten €
15,00 per stuk.

Informatiebijeenkomst Windpark Nij Hiddum Houw
Afgelopen donderdag 28 september 2017
werd onder grote belangstelling een informatiebijeenkomst gehouden over het
nieuwe windpark Nij Hiddum Houw in het
dorpshuis te Zurich.
De voorzitter van Hou Friesland Mooi, Annemieke Reitsma, legde uit waarom tot deze
informatie avond was besloten .
De stichting was tot de Omgevingsraad van
dit park toegetreden om invloed uit te kunnen oefenen voor de omwonenden bij de
ontwikkeling van het nieuwe windpark Nij
Hiddum Houw.a
Na verschillende vergaderingen van deze
omgevingsraad was het duidelijk dat alleen
in de marge een beetje invloed kon worden
uitgeoefend.
Ook de tijdsdruk die aan deze raad werd opgelegd was onacceptabel voor de stichting .
Bovendien mocht uit de vertrouwelijk stukken geen informatie naar buiten komen.
Omdat uit de verschillende rapportage bleek
dat de gevolgen voor de omwonenden groot

zou zijn , vond “Hou Friesland Mooi” het de
hoogste om de mensen te informeren over
de gevolgen van dit park.
Daarna legde Albert Koers in een presentatie uit wat de gevolgen voor dit gebied zijn.
Kort samengevat : Geluidsoverlast, slagschaduw en Obstakel verlichting (ook duidelijk te zien in Makkum)
Ook zal dit park invloed hebben op de huizenprijzen in dit gebied en de natuur wordt
natuurlijk ook aangetast.
Hou Friesland Mooi gaat door met actie
voeren , mede ook door de grote steun van
de vele aanwezigen.
Ook de lezers van de Belboei kunnen de
acties van deze stichting op verschillende
manieren ondersteunen.
Een ervan is om brieven naar de raadsleden
van de gemeente te sturen en een brief naar
de leden van de Provinciale Staten.
Voor informatie kunt U naar de site van Hou
Friesland Mooi (www.houfrieslandmooi.nl)
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TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Witgoed

Verkoop en reparatie
van uw witgoed

Don de Jong
De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137
dondejong2@hotmail.com

Zoekt u een ruimte
voor een vergadering
of bijeenkomst?
Kerkelijk Centrum Het Anker Makkum
www.pkn-makkum.nl/index.php/zaalhuur
tel. 0515-232264
(tussen 17.30 en 19.30 uur)

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

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)

