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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 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

8Tennisvereniging Makkum Kampioen 
Friesland Cup D-afdeling
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funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

WITMARSUM
Mr. de Vriesstraat 41

Vraagprijs
€ 179.000,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Christelijke Muziekvereniging Makkum is 
al enige tijd bezig geld in te zamelen voor 
de aanschaf van nieuwe uniformen.  Ver-
schillende acties werden op touw gezet. 
Sommige zaken zoals nieuwe overhem-
den voor de mannelijke korpsleden kon-
den al aangeschaft worden. Ondertussen 
blijven de Hallelujahnen onder leiding van 
een uniformcommissie actief om ook het 
laatste en meest kostbare doel werkelijk-
heid te laten worden: alle leden van de 
drumband in een nieuw uniform steken.
Bij Supermarkt Jumbo Kooistra mocht 
CMV Hallelujah lange tijd  als een van 
de goede doelen op de donatieknoppen 
van de statiegeldmachine staan. Afgelo-
pen vrijdag was deze periode afgelopen. 
Rianne Kooistra en Feddie de Boer van 
de uniformcommissie van Hallelujah ont-
vingen uit handen van filiaalmanager An-
gelique Jilderts een mooie bos bloemen. 

Uniformcommissie CMV Hallelujah blij met 
opbrengst statiegeldactie Jumbo Supermarkt

Op dat moment  werd op een cheque ook het 
gespaarde bedrag bekendgemaakt. Het was 
een flink bedrag, maar liefst 894,55 euro.
 “Natuurlijk willen we Jumbo bedanken en alle 
mensen die gedoneerd hebben. We zijn hier-
door al een eind op weg! Bedankt!”, aldus de 
uniformcommissie.



pag. 2 - MAKKUMER BELBOEI - 18 september 2019

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, 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)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum, bel, mail voor informatie of indien u
thuiszorg nodig heeft 0515-461811 of 0515-461100,
e-mail; teammakkum@thuiszorgzwf.nl

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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

VERHUISD

DANKBETUIGING

OVERLIJDEN

Familieberichten

Zoveel bloemen,
Zoveel kaarten,

Zoveel warme woorden,
Zoveel belangstelling en

zoveel troost...

Bedankt voor alle gebaren, in welke 
vorm dan ook, tijdens haar ziekte en 
na het overlijden van mijn vrouw, 
onze mem en liefste beppe

Lenie Koornstra-Klok

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, 
zoveel betrokkenheid verzacht het 
verdriet en vergroot de moed om door 
te gaan.

Zilverdraden
tussen Rozen
brengen zachtheid
daar waar woorden prikken
zilverdraden een vlecht
van verbondenheid
en samen zijn

Jacoba Annie van Dijk
Koos 

* 18-09-1942    † 25-04-2019
 

Een handdruk zo warm,
even een arm om je heen
Zoveel liefde en steun
Hartverwarmend
Dank daarvoor

  Uit aller naam:
  Karin Wijma - Bosch

Makkum, september 2019

Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken: Voor de lieve woorden en 
vele kaarten na het overlijden van mijn 
vrouw

Cyd Mansell Klein

wil ik graag iedereen bedanken.

  Dirk-Jan Mansell Klein

Voor de vele blijken van medeleven en 
steun na het overlijden van onze 
oudste zoon en broer, zwager en oom

Theo van Bergen

willen wij u hartelijk bedanken.

  Familie Van Bergen

Ruim 56 woonde mem in de
Kerkstraat. Zelfstandig wonen gaat 

helaas niet meer. Gelukkig hebben we 
een mooi appartement in Avondrust 
toegewezen gekregen. We hopen dat 

ze het daar heel fijn zal krijgen.

Vanaf 8 augustus is haar nieuwe adres

Zus Hoeksema-Visser
Kerkeburen 66

Kamernummer 16
8754 EB Makkum

Sjouke & Annemiek
Durkje & Sybrand
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,50 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,75 
1 kg speklappen ...................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees .................................. € 6,00 
1 kg verse worst ...................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,75 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,25 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ................. € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................. € 4,75 
1 kg rundvlees ......................................... € 6,75 
1 kg bieflappen ................. € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,25 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,50 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,75 
slavink  5 stuks ..................... € 4,75 
1 kg gehakt ....................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Door Judith van Lavieren

Arjen Doedel werd twee jaar geleden gekozen 
in de raad. “Nu ik halverwege de rit ben vind ik 
het leuk om in de Makkumer Belboei te vertel-
len over mijn ervaringen.” Raadslid zijn brengt 
het nodige werk met zich mee: er moeten 
veel stukken gelezen worden en je moet veel 
vergaderen. Geen bezwaar voor Doedel, hij 
vindt het vooral leuk en leerzaam om met zo-
veel mensen in gesprek te kunnen gaan. In de 
commissie DSO, wat staat voor Doarp Stêd en 
Omkriten, houdt hij zich bezig met ruimtelijke 
ordening, vergunningen, monumentenzorg, 
toerisme en infrastructuur.

“Je bent raadslid voor de hele gemeente Súd-
west-Fryslan, maar je eigen dorp daar heb 
je uiteraard bovengemiddelde belangstelling 
voor. Makkum is de vierde kern van onze ge-
meente, maar laat zich relatief weinig horen”, 
aldus Doedel. Als raadslid uit Makkum pro-
beert Doedel zijn eigen dorp meer in beeld te 
krijgen en zijn dorpsgenoten aan het woord te 
laten komen. Zoals bijvoorbeeld recent tijdens 
de Tafel van Makkum. Makkumers konden hier 
meepraten over de bestemming van de locatie 
Tichelaar.
“De eigenaar wil graag een woonfunctie aan 
de locatie gegeven. Dat werd breed gedra-
gen, wanneer er tenminste aandacht is voor 
verschillende doelgroepen. De ouderen en 
mensen die beschut willen wonen verdienen 
aandacht, maar zeker ook de jongeren die 
doorstroommogelijkheden moet hebben in ei-
gen dorp.” Persoonlijk zou Doedel ook graag 
een ‘ode aan de historie’ willen brengen in het 
pand:  er een soort oudheidskamer in vestigen 
waarin de visserij, scheepsbouw en het aarde-
werk van Makkum aandacht krijgen.
De Touwenlaan is een ander stukje Makkum 
dat zich in de bijzondere belangstelling van 

Doedel mag verheugen. “Toen ik net in de 
raad zat werd er een lijst van de 20 slechtste 
wegen van Súdwest-Fryslan gepubliceerd. De 
Touwenlaan stond er ook op maar behoorde 
niet tot de wegen waar geld voor was. Zodra 
hier geld voor is wil ik graag in overleg met de 
omwonenden aan de slag met de inrichting en 
veiligheid van de Leane.”
Als Makkumer voelt hij uiteraard ook de enor-
me druk die er op onze leefomgeving staat. 
“Er komen grote veranderingen aan. Ik denk 
dat veel Makkumers nog geen idee van de 
omvang hebben.” Het inspireerde hem tot 
het indienen van een motie die unaniem werd 
aangenomen: Naast Windpark Fryslan wil 
Súdwest niet meer windparken en drijvende 
zonnepanelen binnen de gemeentegrenzen. 
Dat de raad hier unaniem over was wil echter 
niet zeggen dat dit niet gebeuren kan, want 
uiteindelijk zijn het beslissingen van het Rijk.” 

“Niet altijd neem je een beslissing met ple-
zier”, stelt Arjen. “Je moet altijd alle belangen 
tegen elkaar afwegen en daarnaast moet je 
je houden aan de geldende wetten. Een ba-
lans vinden tussen betrokkenheid en de juiste 
afstand van het onderwerp. Besturen stelt je 
soms voor lastige afwegingen.” Een keer be-
sloot Doedel niet deel te nemen aan de stem-
ming ook al was het een typisch Makkumer 
onderwerp wat ter tafel lag. “Mijn vriendin 
werkt bij De Vries en daarom heb ik niet mee-
gedaan aan de stemming over de uitbreiding 
van De Vries.”
De conclusie halverwege ‘de rit’ is positief: 
leuk en leerzaam zijn de steekwoorden. Heeft 
Arjen ook nog een boodschap voor de Mak-
kumers? “Ik hoop dat ze me vragen blijven 
stellen over de zaken die Makkum aangaan, 
dat ze me op de hoogte houden van wat er 
allemaal speelt. Daarvoor kunnen ze altijd bij 
me terecht.”

Arjen Doedel, raadslid uit Makkum



Vanwege het 100 jarig bestaan van Ferwou-
de, organiseerde de “commissie 100 jaar 
dorpsbelang” een bedrijvendag. Alle bedrijven 
van Ferwoude werden gevraagd om mee te 
doen. Dit resulteerde in het meedoen van 18 
bedrijven. Van boeren tot garagedeuren, van 
paarden tot stenen, van een pottenbakkerij tot 
slaapzalen, van schilderijen tot palletkachels 
en van ouwe tractoren tot een sportzaal. Ie-
dereen was welkom om van 10 uur -15 uur 
een kijkje achter de schermen van de bedrij-

ven uit Ferwoude te nemen. Het was prachtig 
weer waardoor iedereen de fiets pakte en er 
zo een mooie route van maakte. De dag was 
te kort om alle bedrijven te bezoeken. Op vele 
plaatsen kon men koffie drinken en voor de 
lekkere trek was het dorpshuis geopend. Ie-
dereen maakte hier gretig gebruik van.
De dag werd afgesloten met in de avond een 
koud buffet. Al met al een geslaagde dag en 
wie weet in de toekomst voor herhaling vat-
baar.

Mooie bedrijvendag in Ferwoude
pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 18 september 2019

Zaterdag 12 oktober
Muzikale middag voor senioren

Aylva State Witmarsum:
Zeemanskoor Auke Wybesz

Avondrust Makkum: De Krontjong Musicband
Aanvang: 14.30 uur Toegang € 5,-

Agenda
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 21 september 
15:00 Makkum 1-SWZ Boso Sneek 1
12:30 Makkum 2-SC Bolsward 2
12:30 Workum 3-Makkum 3
15:00 Scharnegoutum’70 5-Makkum 4
14:30 Makkum JO19-1-Heerenveen JO19-2
09:00 ST NOK JO15-1G-Makkum JO15-1
10:45 Makkum JO13-1-LSC 1890 JO13-3
12:00 Hielpen JO13-1-Makkum JO13-2
10:30 Makkum JO11-1-LSC 1890 JO11-1
10:30 Emmeloord JO11-3-Makkum JO11-2
10:00 vv Nijland JO10-1-Makkum JO10-1
10:30 QVC JO9-1-Makkum JO9-1
9:00 Makkum JO9-2-Blauw Wit ‘34 JO9-8
09:00 Makkum JO8-1-ST IJVC JO8-1
10:30 Makkum VR1-GSVV VR1
09.00 CVVOjo7-2-Makkumjo7-1

Kantinediensten
08.15-12.00 Gjalt Roorda
  Rein vd Velde
12.00-15.00 Monique Nauta
  Djoke Altena
15.00-19.00 Geert Melchers
  Warren vd Veen
  Sando vd Meer

Zaterdag 28 september 
14:30 CVVO 1-Makkum 1
12:00 Oudehaske 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Oeverzwaluwen 3
12.30 Makkum 4-Mulier 2
14:30 LSC 1890 JO19-2-Makkum JO19-1
09:00 Makkum JO15-1-Balk JO15-2
09:00 SC Bolsward JO13-3-Makkum JO13-1
10.00 Workum JO11-1-Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO11-2-Delfstrah. JO11-2G
09:00 Makkum JO10-1-Oeverzw. JO10-1
10:15 Makkum JO9-1-SJO/HJSC JO9-1
10:00 FVC JO9-4-Makkum JO9-2
10:15 Zeerobben JO8-3-Makkum JO8-1
10.15 NOK jo7-1-Makkumjo7-1
12.45 Franeker vr2-Makkumvr-1

Kantinediensten
08.15-12.00 Aty Roodenburg
  Ineke vd Bles
12.00-15.00 Greetje Hiemstra
  Richard Dol
15.00-19.00 Leon Couperus
  Siepie vd Eems
  Rene Reinsma

Door Judith van Lavieren

Op 19 oktober wordt het 125-jarig bestaan 
van CMV Hallelujah gevierd. In het centrum 
start vanaf 14.00 uur een ware primeur voor 
Makkum: een streetparade. Zeven verschil-
lende bands zullen zich aan de Makkumers 
presenteren waaronder natuurlijk onze eigen 
onvolprezen Makkumer drumband. In de ko-
mende Makkumer Belboeis leest u meer over 
de bijzondere gasten die de drumband gaat 
verwelkomen.

’s Avonds komen de leden van jeugdkorps De 
Notenkrakers en het harmonieorkest in actie. 
Hun missie is feest maken! Momenteel wordt 
er druk gerepeteerd. De avond wordt gevuld 
met vrolijke stukken die garant staan voor mu-
zikaal plezier voor jong en oud. Ook het orkest 
heeft een bijzondere gast uitgenodigd. Piter 
Wilkens komt naar het MFC! Er  wordt een 
programma gebracht waarin afwisselend solo 
en gezamenlijk opgetreden wordt.
Piter Wilkens  begon in 1979 als bassende 
punkrocker in de band Okke Hel. Hij ontwik-

kelde zich in de loop der jaren tot bekende 
Friese troubadour en singer-songwriter. In 
2010 kreeg hij daarvoor erkenning. Hij ontving 
de Bernlefpriis, een muziekprijs van de pro-
vincie Fryslân. Piter Wilkens  is een veelzijdig 
man. Treedt als muzikant  op in verschillende 
samenstellingen, heeft vele cd’s gemaakt, in 
het theater gestaan en is initiator van het Frysk 
Sjonger Gala. In 2012 vierde hij zijn zilveren 
jubileum als muzikant.
CMV Hallelujah wil slechts een tipje van de 
sluier oplichten over de inbreng van Piter Wil-
kens op het concert. “Knoopkes en Beeren-
burch zullen zeker gezongen worden en wel-
licht zien we ook nog even de rock-’n-roll kant 
van Piter. Het is een publiek geheim dat hij een 
groot fan is van Elvis Presley…”
Het concert in het MFC begint op 19 okto-
ber om 20.00 uur. De zaal zal om 19.30 uur 
open gaan. De voorverkoop van de kaarten 
start binnenkort. Informatie daarover komt  
in de Makkumer Belboei en op Facebook. Er 
komt een speciale aanbieding voor donateurs, 
daarover later meer. Hou 19 oktober alvast vrij 
in uw agenda!

CMV Hallelujah viert 125-jarig jubileum
met streetparade en concert
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Voor de tweede keer ingepland dit jaar en een 
succes, deze Vrije Formatie Partij voor 2-tal-
len. Bij de Dames waren er twee poules van 
drie en bij de Heren stonden negen parturen 
op de lijst, waarbij er ook een verliezersron-
de was. Dinerbonnen van Café-Rest. Beaufort 
waren verrukkelijke prijzen om voor te strijden.
Bij de Dames waren in poule A Romine Jansen 
& Indy Tuinier goed op dreef. Zij wonnen hun 
beide partijen met 5/2 - 6/0! en behaalden 14 
punten. In poule B waren Evelien Schakel & 
Mirte Jansen met twee overwinningen de pou-
lewinnaars, net als vorig jaar!
De beide poulewinnaars troffen elkaar in de 
finale. De geroutineerde Romine en de jeugdi-

ge Indy vormden een gevaarlijk moeder-doch-
ter-2-tal. Evelien & Mirte mochten slechts één 
bordje aan de telegraaf op laten hangen. Het 
werd 5/1 – 6/2 voor Indy & Romine. 
Bij de Heren stonden zo gezegd negen 2-tal-
len op de lijst. Hier was ook een verliezersron-
de bij.
Alwin v.d Weerdt & Lars Wijma ontsnapten in 
de 1e omloop aan uitschakeling en met een 
staand nummer in de 2e omloop, werd de hal-
ve finale bereikt. Hierin lukte niets meer en zo 
waren de eerste finalisten bekend: Jorn Ade-
ma & Bauke Hiemstra (0/5 – 2/6).
Jeroen Adema & Peter Bootsma bereikten de 
finale na een staand nummer in de halve finale.

Café-Rest. Beaufort Partij zondag 1 september jl.

Sinds 4 september is er elke week Digitaal 
Café in de Bibliotheek in Makkum. In het Digi-
taal Café wordt samengewerkt door de Biblio-
theek en SeniorWeb. Elke woensdagmiddag 
van 14.30 - 15.30 uur bent u van harte welkom 
met uw computervragen. De toegang is gra-
tis, koffie en thee staan voor u klaar. Neemt u 
a.u.b. uw eigen (opgeladen) apparatuur mee 
en - indien van toepassing - de inloggegevens 
van uw accounts.
In een Digitaal Café kunnen gebruikers van 
een tablet, smartphone, laptop of e-reader 
langskomen om ervaringen uit te wisselen en 
vragen te stellen over het gebruik van de ap-
paratuur. Loopt u ook weleens tegen een pro-
bleempje aan met bijvoorbeeld het installeren 

van een app, binnenhalen van een e-book, 
verzenden van een mail met bijlage? Dan is 
het Digitaal Café wat voor u. En wilt u meer 
leren, dan kunt u informatie krijgen over de 
cursussen en workshops die SeniorWeb aan-
biedt. 
Voor het Digitaal Café zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Kunt u zichzelf goed redden op 
digitaal gebied en heeft u wat tijd beschikbaar 
op de woensdagmiddag? Dan is dit misschien 
iets voor u. U kunt zich aanmelden via de mail, 
of loop even binnen in de Bibliotheek. We ko-
men graag met u in contact!
SeniorWeb Zuidwest Friesland (aant.mulder@
ziggo.nl / Bibliotheek Makkum (e.vanwier@
bmf.nl) 

Digitaal Café zoekt vrijwilligers

Schoonmaakhulp gezocht

De uren zijn variabel.
Het betreft sanitair en

accommodaties.
Reakties a.u.b. naar:

info@sotterum.nl of app: 
0620747747, www.sotterum.nl.

Het zeer solide 2-tal Bauke en Jorn was te 
sterk, zij wonnen deze finale met 3/5 – 6/6.
De finale van de verliezersronde was van 
hoogstaand niveau en ging tussen de 2-tal-
len Geert Wijma/Emiel Wijma en Aise Gielstra/
Jouke Vlasbloem . Na een snelle en ook be-
hoorlijke voorsprong voor Aise en Jouke, kwa-
men de Wijma’s heel sterk terug in de partij. 
Het werd 5/5.
Uiteindelijk was de laatste slag voor Aise en 
Jouke, zij wonnen met 5/5 – 4/6.
Uitslag Dames: 1e prijs: Romine Jansen & Indy 
Tuinier, 2e prijs: Evelien Schakel & Mirte Jan-
sen.
Uitslag Heren: 1e prijs: Jorn Adema & Bau-
ke Hiemstra, 2e prijs: Jeroen Adema & Peter 
Bootsma, 3e prijs: Alwin v.d. Weerdt & Lars 
Wijma, 1e prijs verl.r.: Aise Gielstra & Jouke 
Vlasbloem.
Dank aan onze wedstrijdsponsor van vandaag 
Café-Rest. Beaufort en Blom Ynien onze kran-
sensponsor. 
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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
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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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

Alweer een prachtige middag met veel plezier en sportieve strijd bij het Ald-Wûnseradiel toer-
nooi. (Foto is gemaakt door Joost Vis).

Ald-Wûnseradieltoernooi de Mouneboulers

TV Makkum heeft zondag 8 september de fi-
nale van de Friesland Cup D-afdeling gewon-
nen. Na in de voorronden dik gewonnen te 
hebben van TV Rottum (4-1) en TCZ Wester-
een (5-0) stond TV Makkum op zondag 8 sep-
tember in de finale in- en tegen TV De Fjouwe-
re uit Minnertsga. Er moesten vijf wedstrijden 
worden gespeeld. De Damesenkelpartij werd 
door Sylvia Kuperus vrij eenvoudig gewonnen 
met 6-2 en 6-1. Tegelijkertijd had Ernst van 
den Ent het zwaar in zijn eerste enkelwedstrijd 
na 15 jaar niet tennissen. In twee tiebreaks 
van 7-6 en 7-6 haalde hij de overwinning toch 
binnen. Vervolgens werd de gemengd dubbel 

door Sylvia Kuperus en Steven Grobbink in 
een spannende driesetter verloren met 5-7 en 
6-2 en 6-7. Op dat moment moest een van de 
beide nog te spelen dubbels worden gewon-
nen om het kampioenschap binnen te slepen. 
Gelukkig stelden de dames Sylvia Kuperus en 
Martje Quarre het kampioenschap met 6-1 en 
6-2 in een rap tempo veilig. De herendubbel-
partij werd even later verloren met 1-6 en 4-6. 
Het volledige Makkumer team bestond uit: 
Pieter Portma, Oane de Boer, Steven Grob-
bink, Ernst van den Ent, Daphne Vingerhoeds, 
Martje Quare, Sylvia Kuperus, Hermien en Jel-
lie Zeelen.

Tennisvereniging Makkum Kampioen 
Friesland Cup D-afdeling

Op zaterdag 12 oktober wordt er om 20.00 uur 
een orgelconcert gegeven in de Van Doniakerk 
te Makkum. Organist is Gerben Tilstra, muzi-
kale medewerking wordt verleend door Nynke 
Jaarsma (hobo en althobo) en Sarah Tilstra 
(dwarsfluit). Op het programma staat o.a. mu-
ziek van Bach, Telemann, Sweelinck, Noyon 
en Dubois.

In de Van Doniakerk staat een orgel van C.F.A. 
Naber uit 1848. Het telt ruim 1.100 pijpen en 
verkeert nog in geheel originele staat. Het is 
tevens het enige orgel van Naber in Friesland: 
een uniek instrument in een prachtige kerk.

Gerben volgde zijn eerste orgellessen bij Jan 
Sterenberg en heeft daarna een jaar aan het 
Prins Claus Conservatorium in Groningen ge-
studeerd. Nynke is afgestudeerd aan het Con-
servatorium van Amsterdam. Sarah volgde 
een jaar fluitles aan het Rotterdams Conser-
vatorium.

De toegang tot het concert is gratis. Na afloop 
is er een collecte waarvan de opbrengst be-
stemd is voor het orgelfonds.

Orgelconcert Van 
Doniakerk Makkum
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TE HUUR BLEEKSTRAAT 44-42 TE MAKKUM FRIESLAND
Midden in het centrum staat deze karakteristieke kop-romp boerderij met aanbouw, 

ondergrond en erf. Er zijn drie kantoorruimtes, een werkplaats met zolders en
een opslagloods. Door de grootte ruim 1200 m2 en ligging biedt het bedrijfspand

verschillende mogelijkheden van invulling.
Parkeren kan op eigen terrein en verder zijn er nog twee buitenopslagplaatsen.

Huur van een gedeelte is ook bespreekbaar. 

Meer informatie? Statum beheer bv David Visser Telefoon: 0622402321
Emailadres: lytshaytsma@gmail.com  

Door Anna Akke Fopma

Donderdagochtend 12 september was het 
dan zover. Gratis Beeldhouwen met de man-
telzorgpas van Gemeente Súdwest Friesland. 
Vijf dames hadden zich opgegeven en drup-
pelden rond half tien binnen bij Staal en Steen 
. De koffie en een stukje Friese oranjekoek 
stonden klaar om deze dames te verwelko-
men. Na het eerste kopje koffie te hebben 
genuttigd, volgde een kort voorstelrondje. Wie 
ben je, waar kom je vandaan en voor wie zorg 
je? Al snel vonden de dames herkenning en 
was het ijs gebroken.

Keus uit vele mogelijkheden
Na een twee kopje koffie te hebben genuttigd 
gingen we richting Atelier, waar ik één en an-
der vertelde over de stenen en de verschillen-
de mogelijkheden waaruit de dames mochten 
kiezen.
Vier dames kozen ervoor om een voelsteentje 
te maken en 1 dame maakte een sieraad.
Na enige uitleg over het gebruik van het ge-
reedschap, gingen de dames aan de slag. Ver-
baasd dat steen zo gemakkelijk te berken is 
en zo zacht aanvoelt.

Lekker naar buiten
Na een uurtje lekker werken en veel praten, 

was liet de zon zich zien. We besloten om bui-
ten verder héérlijk aan het werk te gaan. De 
zonnestralen en de warmte voelen in deze zo 
moeilijke tijd. De voelsteen was binnen al mooi 
gevormd, dus het polijsten kon mooi verder 
buiten plaatsvinden. Het water en schuurpa-
pier werden klaargezet. Na een korte instructie 
over dit proces, gingen de dames weer aan 
de slag, wel met enige voorzichtigheid. Verba-
zing was er toen de kwetsbare voelsteentjes 
te water werden gelaten, er verschenen bij 
sommige prachtige kleuren. Na een drie kwar-
tier polijsten was het aan het afronden van de 
workshop toe. De voelsteentjes gingen in de 
magnetron om vervolgens warm in de was of 
olie te worden gezet. 

Lunch
Ondertussen werd de Friese lunch klaarge-
zet. Soep, broodjes, divers beleg, melk, kar-
nemelk, jus Orange en fruit. Buiten aan de 
picknick tafel werd deze heerlijk genuttigd en 
volgde er een evaluatie.

De dames hebben één en ander erg gewaar-
deerd en hebben volop genoten. Even alles 
vergeten, even geen zorgen. Een dame vertel-
de: “Nu stonden wij even in de belangstelling, 
er was een luisterend oor”. Na veel lovende 
woorden gingen de dames weer ieders hun ei-

gen weg, met nieuwe energie en een ervaring 
rijker. 

Waardevolle ochtend
Wat een mooie waardevolle ochtend. Een er-
varing rijker. Het delen van mijn levensverhaal. 
Herkenning voelen. Dames een stukje op pad 
kunnen helpen om door te gaan. Dames dank-
jewel voor jullie vertrouwen, het delen van jul-
lie verhaal en de bemoedigende woorden dat 
meer mensen moeten weten hoe therapeu-
tisch beeldhouwen zou kunnen werken.
Donderdagochtend 24 september zijn nog 
een aantal plaatsen vrij. Mocht je na het lezen 
van dit verhaal ook interesse hebben in deze 
workshop geef je dan snel op via het contact 
formulier of bel 06-9051469.

Waardevolle ochtend In Exmorra

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 za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
10 maandbladen Psychologie en 6 Radar 

samen voor € 25,= tel 0515 231174

Beste wandelaars van 50-60 en 70+;
wij wandelen iedere woensdagochtend.

Doe een keer mee!!
Start: 10 uur bij de Bibliotheek.
Rustig tempo en max. 5-8 km.
Inlichtingen bij Johanna Eisma. 

Tel 0515-855690.

Kerkdiensten
PKN

22 september, 10.00 uur K.C. Het Anker, 
startzondag, 9.30 koffiedrinken,

Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo
29 september, 9.30 uur K.C. Het Anker, 

Heilig Avondmaal, Ds. J.D. Kraan, Burgum

RK Kerk Makkum
Zondag 22-09,

uitgenodigd bij andere locaties.
Zondag 29-09, 9.30 uur, Doopsgezinde kerk, 

Pastoor A. Bultsma.

RK Kerk Witmarsum
Zondag 22-09, 9.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 29-09, 9.30 uur, Parochievoorganger.

Minniste Mienskip
zondag 20 september, 10.00 uur
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Het Nachtkaatsen bij de KV Makkum, afge-
lopen vrijdag 6 sept. werd verkaatst onder 
herfstachtige omstandigheden. Vorig jaar 
waren er gelijke weersomstandigheden. Re-
gen- en onweersbuien trokken over “Keatslân 
De Seize”. Een enkele keer werd het kaatsen 
stilgelegd, maar gelukkig niet voor lange tijd. 
Rond een uur of elf was de jeugd klaar en 
vond voor hen de prijsuitreiking plaats. Ge-
lukkig was het toen droog! In alle categorieën 
was er één poule met vier parturen.
Uitslag Welpen: 1e prijs: Alex de Boer & Mar-
loes Koops (alle partijen gewonnen!), 2e prijs: 
Klaas Dijkstra & Inge Roorda (18 pnt.).
Uitslag Pupillen: 1e prijs: Leon Smink & Deni-
se de Witte (alle partijen gewonnen!), 2e prijs: 
Haye Tjeerdema & Sofie Koops (15 pnt.).
Uitslag Schooljeugd: 1e prijs: Clive v.d. Weerdt 
& Femke Dijkstra (18 pnt.), 2e prijs: Dominique 
Huisman & Ilse Baanstra (17 pnt.).

Rond een uur of één werden de prijzen uitge-
reikt bij de senioren.
Uitslag Dames: Finale 5/3 - 6/4: 1e prijs: Indy 
Tuinier (Koningin), Anna Bosma en Yldau v.d. 
Logt, 2e prijs: Rina Nota, Anja Oostenveld en 
Sylvia Attema. 1e prijs verl.r.: Chantal de Witte, 
Evelien Schakel en Rixt v.d. Bles met 5/5 – 6/6! 
gewonnen van Fonny Smink, Willemijn Jansen 
en Sara Woltman (Franeker)

Uitslag Heren: Finale  5/2 – 6/0: 1e prijs: Jelle 
Attema (Koning), Harm Jan Cuperus en San-
der v.d. Wal, 2e prijs: Jouke Vlasbloem, Jan 
Ruurd Amels en Jacob Bosma. 1e prijs verl.r.: 
Aise Gielstra, Evert Bruinsma en Jan Meile 
Oosterhaven.

Al met al was het toch een zeer geslaagde 

Nachtkaatspartij opnieuw geteisterd door hevige regen- en onweersbuien

Tientallen kinderen uit Makkum en omstreken 
bezochten, samen met ouders, broertjes en 

zusjes, op zaterdag 14 september de Open 
dag van Scouting Burdine Makkum. Onder 
ideale weersomstandigheden konden ze ken-
nismaken met typische scouting-activiteiten. 
Klauteren en slingeren op de zelfgebouwde 
stormbaan, het knopen van een armband of 
sleutelhanger, marshmellows roosteren bij het 
kampvuur of wiebelend over de touwbrug lo-
pen. Vooral de zeepbaan op de zeedijk was 
een grote hit onder de kinderen, die massaal 
naar beneden roetsjten. Wie van al dat klim-
men, glijden en knutselen trek had gekregen 
kon aanschuiven voor een versgebakken pan-
nenkoek. 
Het was in meerdere opzichten een stralende 
dag voor de club, waar begin dit jaar een nieu-
we welpengroep is gestart. Er bleek tijdens 
de Open dag veel animo voor lidmaatschap 
en ook voor de gratis kennismaking: kinderen 
mogen drie keer meedoen voordat ze beslis-
sen om lid te worden.

Oude bekende
Niet alleen toekomstige nieuwe leden werden 
zaterdag verwelkomd. Ook een oude bekende 
dook weer op: hopman Simon Tromp kwam 
de gelederen versterken. Hij was vanaf het 
eerste uur betrokken bij Scouting Burdine 

Makkum en het bestuur had hem bereid ge-
vonden weer actief te worden als ondersteu-
nend lid. “We zijn erg blij met zoveel ervaring 
in ons midden,” liet penningmeester Sybren 
Oostenveld weten.
Tromp stak zaterdag meteen de handen uit de 
mouwen en bakte samen met bestuurslid Hilly 
de Boer aan de lopende band pannenkoeken. 
“Ik ging al naar Scouting toen ik drie jaar was”, 
vertelde hij tussen het bakken door. “Natuurlijk 
was ik nog veel te jong, maar ik ging gewoon 
mee met mijn ouders, broer en zus. Thuis ging 
het altijd over Scouting. Scouting was mijn le-
ven.” 
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Open 
dag, waar alle scoutingleden volop aan heb-
ben bijgedragen. De Open dag is mede moge-
lijk gemaakt door het Ondernemersfonds.
Kinderen en jongeren die deze dag gemist 
hebben maar graag eens een kijkje willen ne-
men, zijn van harte welkom om drie keer gratis 
mee te doen aan een opkomst. De welpen (van 
7 tot 11 jaar) komen iedere zaterdagochtend 
bij elkaar van 9.30 tot 11.30 uur. De scouts (11 
tot 15 jaar) hebben vrijdagavond opkomst van 
19.00 tot 21.00 uur. Locatie: Scouting-gebouw 
aan de Gedempte Putten 24. Meld je aan via 
info@burdinemakkum.nl.

Drukbezochte Open dag Scouting Makkum

avond met vele kranswinnaars. Dank aan 
onze wedstrijdsponsoren van vandaag Slage-
rij Attema en Bouwadvies en Ontwerp Mark 

de Witte. Ook dank aan onze kransensponsor 
Aluwave Aluminiumbouw (Gerrie Krikke en 
Lando Lemstra). 
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Vredesweek 2019
In de week van 22 - 29 september wordt de 
jaarlijkse VREDESWEEK gehouden. Het the-
ma deze keer is: 'Vrede verbindt over grenzen'. 
Altijd hebben mensen grenzen getrokken, om 
wat voor reden dan ook. Soms worden het 
ook muren genoemd, maar dat is niet meer 
dan een ander woord. Hoewel muren nóg 
meer afsluiten dan grenzen. Maar grenzen en 
muren sluiten af, sluiten uit. Wie in een leef-
bare wereld wil wonen moet grenzen openen 
en muren slechten. En waar denken we dan 
aan? Binnen de kerken al heel vaak aan de 
verschillen tussen de geloofsstromingen. Bin-
nen de godsdienst aan de verschillen tussen 
de de diverse godsdiensten. Dan nog maar te 
zwijgen over de verschillen tussen culturen, 
tussen economiën, tussen landen, tussen... 
Het wordt hoog tijd om grenzen te openen en 
muren te slechten, maar... het lijkt wel alsof in 
deze wereld steeds meer grenzen worden ge-
sloten en muren worden opgetrokken.
Op zondag 22 september aanstaande om 
10.00 wordt over dit thema in de Doopsgezin-
de Kerk te Makkum de dienst gehouden.

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

De Bridgeclub Makkum bestaat op 28 sep-
tember veertig jaar en zal dat onder meer gaan 
vieren met een speciale bridgedrive. Volgens 
voorzitter Ad de Vries wordt het jubileum ook 
gebruikt om de sport bekender te maken bij 
de Makkumers. “Iedereen moet weten dat het 
vooral voor ouderen een ideale bezigheid is. 
Het vraagt geen fysieke inspanning, alleen van 
de hersenen. Daarom spant ook de overheid 
zich in om zoveel mogelijk mensen aan de 
bridgetafel te krijgen.”

Met name de laatste jaren is er sprake van een 
sterke aanwas van leden. Momenteel volgen 
ongeveer 80 personen de geanimeerde weke-
lijkse bijeenkomsten van de Bridgeclub Mak-
kum in De Prins. Die hebben voor de meesten 
het karakter van een avondje uit. “Gezelligheid 
staat voorop,” aldus De Vries, “vooral op de 
donderdagmiddag. Maandagavond spelen 
veel leden competitie en daar heerst natuurlijk 
wel een vleugje fanatisme.”
Geregeld vinden toernooien plaats, de zoge-

naamde drives. Fameus in Makkum zijn de 
palingdrive en de speciale toernooien met 
Sinterklaas en Kerst. Geldprijzen zijn er niet. 
Wel is er dan voor iedere deelnemer paling, 
een doosje eieren of een kerstkrans.
Bridge is er voor iedereen., De Vries: “Er wordt 
op verschillende niveaus gespeeld, zodat ie-
dereen aan z’n trekken komt en er nooit spra-
ke is van kanonnenvlees. Dat is voor de min-
dere speler niet leuk, maar ook voor de betere 
niet. Alle Makkumers zijn welkom op één van 
de clubmiddagen of -avonden in De Prins en 
wie dan wordt geïnfecteerd met het bridgevi-
rus kan zich het spel eigen maken op de be-
ginnerscursus van Albert van der Woude.”

Bridgecursus voor beginners in Makkum
Albert van der Woude, Makkumer maar ook 
nationaal bekend bridgedocent van de Ne-
derlandse Bridgebond, gaat in het nieuwe sei-
zoen een cursus geven voor belangstellenden. 
Iedereen die zich de basiskennis van het spel 
wil aanleren is daarbij welkom. “Ik werk mo-

menteel een cursus van 16 lessen uit, die is 
geschreven voor mensen die écht nog niets 
van kaarten weten.”
Volgens Van der Woude heeft bridgen in Mak-
kum de laatste jaren een grote vlucht geno-
men. “Sinds de overheid zich sterk maakte 
om bridge bij ouderen bekender te maken, 
hebben velen het plezier in het spel ontdekt. 
Dat is onder meer te zien in het ledental van 
de Bridgeclub Makkum. Zo’n tachtig mensen 
nemen wekelijks deel aan de drives.”

Informatie kan worden verkregen bij Albert 
van der Woude op 06 5378 4057. De cursus is 
in principe op donderdag. Het lesmateriaal is 
gratis en er zijn ook geen verdere kosten aan 
verbonden.

Makkumer Bridgeclub viert 40-jarig bestaan



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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Witgoed
Verkoop en reparatie

van uw witgoed

Don de Jong

De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137

dondejong2@hotmail.com

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop 
en wordt erkend door alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen 
naar 0514 521574 of 0515 541967. Zie ook www.podologiedouma.nl.


