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27Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1407 - 14 september 2011

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Leuke, sfeervolle tussenwoning in kindvriendelijke 
woonwijk aan rand centrum met o.a. 3 slaapkamers, 

tuin, 89 m² eigen grond.
Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Sneek, Looxmastraat 11

Loopgroep Makkum klaar voor Millenniumloop

Makkum - De Loopgroep Makkum staat te trappelen 
om voor de eerste keer deel te nemen aan de Millen-
niumloop. Deze unieke estafetteloop voert door een 
groot deel van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân 
en leverde vorig jaar voor het goede doel liefst 
€179.850 op!

De Millenniumloop wordt zaterdag 17 september 
voor de derde keer gehouden. De start en finish zijn 
in IJlst, waar tegelijkertijd het bekende 2015-Festival 
plaatsvindt, met ondermeer een optreden van de 
Frank Boeijen Groep. Alles staat in het teken van 
de acht millenniumdoelen, zoals die bij de eeuw-
wisseling zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. 
In Nederland hebben zich inmddels ruim 150 
gemeentes zich aan deze doelen gecommiteerd, waar-
bij ook Súdwest-Fryslân. De Loopgroep Makkum 
kreeg dit jaar lucht van de Millenniumloop, die nu 
immers door 'hun' gemeente voert. Inmiddels zijn 
met de organisatie gesprekken gestart om de route 
in 2012 ook langs Makkum te leiden. De route van 
zaterdag 17 september is 104 kilometer lang en is 
verdeeld in 16 etappes. 

Er doen dit jaar maar liefst 46 teams mee alsmede 
één ultraloper. Michel Entius uit Alkmaar gaat de 
104 kilometer solo te lijf! Hij doet dit voor de derde 
keer en is met Richtie Lemaheluw uit Leeuwarden 
de enige die deze loodzware beproeving volledig wist 
te volbrengen. Wellicht dat een Makkumer atleet in 
hun voetsporen treedt! Het voorzichtige begin is er: 
Jan Hindrik Hartman was dit jaar in training voor 

het Nederlands kampioenschap over 50 kilometer, 
dat afgelopen zaterdag in Winschoten werd gehouden. 
Hij kan aanstaande zaterdag helaas niet meedoen 
aan de Millenniumloop maar wilde wel als trainer 
van loopgroep Makkum zijn bijdrage leveren. Tijdens 
2 lange duurlooptrainingen moedigde hij hardlopers 
aan om hem te vergezellen en per trainingsronde te 
sponsoren. Ook werd het Makkumer bedrijfsleven 
benaderd om hun loopgroep te sponsoren. "En dit 
kan uiteraard nog altijd'', aldus teamcaptain Tineke 
Algera. Wij plaatsen tegen een kleine vergoeding 
een bedrijfslogo op Yme’s legertruck die de loop-
groep de gehele dag zal begeleiden.

Tijdens de Millenniumloop wordt gelopen voor The 
Hunger Project. Alle teams zamelen geld in en bieden 
dit na de finish in IJlst aan. Vorig jaar wisten de 31 
teams en de 2 ultralopers €53.000 bijeen te krijgen. 
Dat bedrag werd door sponsoren (Wilde Ganzen) 
opgekrikt naar liefst €179.850! ,,En ook dit jaar 
gaat het hard'', aldus Algera. ,,Elke euro wordt ver-
dubbeld! Ik hoop dat ook dát heel Makkum moti-
veert om onze Loopgroep te steunen!''

Mocht u ook wel eens deel willen nemen aan bij-
voorbeeld de millenniumloop maar heeft u geen 
loopervaring dan kunt u terecht bij de loopgroep 
Makkum. Op woensdag 28 september start er een 
speciaal programma voor beginners. De Loopgroep 
Makkum kan voor meer informatie worden benaderd: 
www.loopgroepmakkum.nl. Informatie over de Millen-
niumloop is te vinden op www.millenniumloop.nl

eigen fotoeigen foto
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Info FamilieberichtenAgenda
zaterdag 17 september
Parrega - Rommelmarkt

zondag 18 september
Nijland - Concert Jan Sterenberg in Nicolaaskerk

dinsdag 20 september
Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant.

woensdag 21 september 
Doedelzakspeler, 19.30 uur in het restaurant. 
Entree: €2,50,-

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum - R.K.Kerk, 9.30 uur
Gezamelijke Vredesdienst
Oecumene pastor Visser
pastor N ten Wolde-Hijwegen
Collecte Vredesweek
 
Workum - Baptisten Gem.,9.30 uur
Voorganger br. D. Tamminga
Startzondag

* de danslessen in de Gekroonde Roskam van 
 Witmarsum binnenkort weer gaan beginnen?? 
 Voor beginners en gevorderden, voor jong en oud!
 Voor meer informatie kunt u kijken op de web-
 site van Danscentrum M&M. (www.dcmm.nl)
 
* Iedereen van harte uitgenodigd is op de jaar-
 lijkse ledenvergadering van het NUT departement 
 Makkum woensdagavond 21 september 20.30 uur, 
 bovenzaal van de Prins 

Vredesweek, Vrededienst
Thema “Mijn vrede geef ik u”

Makkum – Deze vredesdienst  zal plaatsvinden 
op aanstaande zondag 18 september om  9.30 
uur in de Sint Martinuskerk te Makkum, met als 
voorganger pastor G.H.Visser, in samenwerking 
met het Oecumene Overleg Makkum e.o. Na 
afloop van de dienst wordt u uitgenodigd om een 
kopje koffie met elkaar te drinken.

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel

De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Wûnseradiel start weer met het nieuwe seizoen 
op dinsdag 20 september a.s. om 19.45 uur in de 
Gekroonde Roskam te Witmarsum. Het bestuur 
is er weer in geslaagd om een aantrekkelijk winter-
programma samen te stellen. De spits wordt af-
gebeten door de heer Gjalt de Groot uit Holwerd, 
natoerman yn ieren en sinen, skriuwer en boppe-
dat in baas ferteller. Hy nimt us dizze joun mei yn 
siin “Swetshok”. Echt de moeite waard om hierbij 
aanwezig te zijn. Een goede gelegenheid om ook 
lid te worden. Gasten zijn van harte welkom.

It libben giet fierder.

Myn opfolchster is al drok oan de gong 
yn har nije praktyk en wy meitsje de 
lêste dingen ôf.
Wy wolle jimme tige tanksizze foar ús 
ôfskie. Kaarten, boekebonnen, flessen 
wyn... wy kinne wol in jier foarút. 
Eltsenien seach ús leaver net yn de 
toskedokterspraktyk, mar privé. Dus we 
hoopje elkoar faak te moetsjen op strjitte, 
krite, tsjerke, ensfh.
 
Ta beslút: tige, tige tank! 
Toskedokterspraktyk 
Oege en Betty Hoekstra

Freed 9 Septimber ha we ôfskied nommen fan 
ús markante buorman

Klaas Holwerda
Yn'e âldens fan krapoan 96 jier.

We winskje de bern en fierdere famylje alle 
sterkte mei dit ferlies.

De buorlju en âldbuorlju fan  de Bleekstrjitte
Libbe en Matty Terpstra
Annie Wijngaarden
Piebe Adema en bern
Ruurd en Zus Boonstra
Sietske Poepjes
Jan Wicherink en bern
Thomas en Marije Groeneveld
Jetske Volbeda-Postma
Arend en Sjirry Poepjes
Pieter Bakker
Jetske Cuperus-Boonstra
Siep en Karin Oostenveld en bern
Jan en Boukje Tuinier

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een 
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden 
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in 
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

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

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende 
Tandartsenpraktijk De Witte Heren
0515-238980 / prive 238981 / 238982
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op  afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om 
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 uur                               

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden 
budget) Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur, 
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
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Familieberichten
'n Beetje

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe 'n beetje

en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,

maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste eindje toe.

Toon Hermans

Na een langzaam afnemende gezondheid hebben 
wij, toch nog plotseling, tot ons verdriet afscheid 
moeten nemen van mijn dierbare man, onze 
zorgzame vader en lieve opa.

Walter Altena
* Makkum † Makkum
   29 juni 1930    10 september 2011

     30 september 1957

Kitty Altena-Kamphuis

Paul Altena en Annet Ek

Gerard en Daysi Altena-Tejeda
Daritza, Dylan, Gwen

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel 
van “Avondrust” voor hun liefdevolle verzorging 
gedurende de afgelopen twee jaar.

Het afscheid zal worden gehouden op vrijdag 
16 september om 11.00 uur in de St. Martinus-
kerk, Kerkstraat 12 te Makkum. Aansluitend 
zal de begrafenis plaatsvinden.

Voorafgaand aan de kerkdienst is er vanaf 
10.30 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afl oop kunnen we elkaar ontmoeten in
kerkelijk centrum “Het Anker”.

Correspondentie adres: 
Paul Altena 
Jeroen Boschtuin 1 
5211 MS ’s-Hertogenbosch

Mochten wij iemand vergeten zijn met het sturen 
van een rouwkaart, dan kan deze advertentie 
als uitnodiging beschouwd worden.

Bedroefd maar dankbaar voor haar goede zorgen, 
nemen wij afscheid van ús mem, beppe en 
oerbeppe

Elisabeth Koornstra - van der Woude
Betsie

* Makkum  Sneek
   18 juli 1923    11 september 2011

Sinds 10 november 1992 
weduwe van Hidde Koornstra

Andries en Afke
Albert en Christina
Jan en Corrie
Grietje en Ernst 
Dora
klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:  A. Koornstra
 De Gearen 17
 8754 KC Makkum

De crematieplechtigheid zal worden gehouden 
op vrijdag 16 september om 14.00 uur in Aula 1, 
Yndyk 1 te Goutum. Gelegenheid tot condoleren 
na afl oop van de plechtigheid.

Mochten wij iemand vergeten zijn met het 
sturen van een rouwbrief, wil diegene dan dit 
bericht als zodanig beschouwen.

Als het leven niet meer wil
en het leven wordt een lijden

Kan men voor het sterven dankbaar zijn,
omdat het komt als een bevrijden

Bedroefd, maar wetend dat het zo goed is
rust zacht

 
Lieve Beppe Betsie

Marlisa & Freddy
Alberdine & Lenthe
Elisabeth & Jacob
Christina & Alwin

Brenda & Ronald
Hidde, Mark-Jan & Tieme

Hidde-Jan
Gwen & Marrit

Hidde
Elisa & Ilse

Francis & Peter
Thijs & Siem

Betsie & Bouwe
Brecht & Berber

Aloysius

Bram
Hidde & Marlous

Maud

Verdrietig maar met mooie herinneringen 
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve 
broer en onze oom 

Walter Altena
Rust zacht.

A.W. Foekema- Altena en kinderen

Makkum 10 september 2011

Na een afnemende gezondheid is overleden 
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Elisabeth Koornstra-van der Woude
 

Anneke Zwaagstra van der Woude
Durk Zwaagstra
Riemke van der Woude de Haas
en tantezeggers

Makkum  september 2011

Na een gezond leven en kort ziekbed is van 
ons heengegaan onze tante

Elisabeth Koornstra-van der Woude

Rienk en Hanny
Dora en Toon
Frouk
Ab en Gerda

Na een zorgzaam leven is na een kort ziekbed, 
rustig heengegaan onze lieve schoonzuster

Elisabeth Koornstra-van der Woude

In de leeftijd van 88 jaar.
Sinds 10 november 1992 

weduwe van Hidde Koornstra.

 Urk: F. van der Berg-Koornstra 
  J. van der Berg 

 Makkum: J. Koornstra  
  K. Koornstra-van Kalsbeek 

 Canada: R. Koornstra 
  G. Koornstra-Hoogeveen 

 Harlingen: K. Koornstra 
  M.S. Koornstra-Vallenduuk

 Harlingen: S. Koornstra
  N. Koornstra-Nijburg 

 Harlingen: E. Koornstra
  R.R. Koornstra-Timmermans 

 Makkum: H. Koornstra
  M. Koornstra-de Groot

 Harlingen: J. Koornstra
  A. Koornstra-de Boer
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Boizca in Exmorra geeft Chakra- en Auracursus
Zoals we hart en bloedvaten hebben om ons bloed 
te transporteren en te zuiveren zo hebben wij ook 
een energetisch (energie) systeem. Hiervan zijn 
we ons nauwelijks bewust. We hebben namelijk 
ook energiecentra in ons lichaam ofwel de chakra’s, 
de energiekanalen zijn de nadi’s en de aura is ons 
energielichaam. Dit vormt onder andere ons ener-
giestelsel. Het energiestelsel ontvangt, transformeert 
en verdeelt energie die we ontvangen vanuit onze 
omgeving, onszelf, de kosmos en uit de bron. 
Energie is er altijd, houdt informatie vast en 
geeft ons informatie. 

Wat doet energie met ons? 
Energie houdt informatie vast, ook van situaties 
die generaties terug zijn gebeurt en niet verwerkt 
zijn. Dit kan blokkades geven in een chakra wat 
een directe uitwerking kan hebben op je lichaam 
door onder andere lichamelijke klachten te krijgen. 
Bijvoorbeeld keelpijn hebben omdat er iets uit-
gesproken moet worden of dat je je eigen stem 
meer moet laten horen. Zo kan je ook energie 
met de bijbehorende emoties van iemand anders 
ervaren en dan denk je dat jezelf boos of verdrietig 
bent (overgenomen energie met de bijbehorende 
emotie) of je reageert onbewust op de uitgezonden 
energie van de ander. Wanneer we hier bewuster 
van worden, kunnen we onszelf beter gaan 
begrijpen, onze lichaamssignalen gaan herkennen 
en interpreteren, kunnen we invloed gaan uit-
oefenen hoe we ons – willen gaan – voelen, en 
realiseren we dat ons handelen voortkomt uit de 
energievelden die in, om en door ons heengaan. 

In deze chakra- en auracursus: wordt je bewust 
van de 7 hoofdchakra’s en ga je deze ervaren; 
leer je blokkades opheffen in de chakra’s; leer je 
je eigen ruimte, aura, in bezit nemen en houden; 
leer je jezelf gronden en energetisch te reinigen; 
leer je energielekken voorkomen c.q. opheffen 
en je energetisch te beschermen, en verhoog je 
de kwaliteit van je energiekoorden (contacten). 
Je wordt bewuster en gaat ervaren dat alles energie 
is en dat jij hier invloed op hebt. 

Wat levert je dit in je dagelijkse 
leven en werk op? 
Je kunt situaties helderder overzien, betere 

beslissingen nemen voor jezelf, je gaat eerder 
grenzen aangeven, je bent minder moe, je krijgt 
een groter zelfvertrouwen en bewustzijn, je gaat 
meer in het hier en nu leven en je wordt minder 
geleefd door de omgeving, et cetera. Je gaat 
jouw tijd kwalitatiever invullen ten diensten van 
jezelf, je ziel en iets groters.  

Werkwijze 
In 12 lessen maken we een reis langs alle chakra’s 
en de aura met een aantal verdiepingslessen. Dit 
wordt gedaan door middel van meditaties, visuali-
saties, creativiteit, lichaams-, geluid- en adem-
halingsoefeningen en grondingsoefeningen. Alle 
oefeningen zijn specifiek afgestemd op de chakra(‘s) 
en of aura. Er zal korte uitleg en theorie worden 
(mee)gegeven. 

Data 
Maandagavond van 19.30-22.00 uur, 
start 26 september t/m 19 december 
m.u.v. 17 oktober 2011 
Dinsdagochtend van 9.30-12.00 uur, 
start 27 september t/m 20 december 
m.u.v. 18 oktober 2011 Locatie is Exmorra 

Investering en aanmelden 
12 lessen inclusief lesmateriaal, CD met oefen-
ingen en thee kosten € 240,- Je kunt je telefonisch, 
per e-mail of via de website aanmelden. Na je 
aanmelding en betaling ontvang je een bevestiging 
en een routebeschrijving. Bij annulering tot 1 week 
voor aanvang van de cursus wordt het bedrag 
teruggestort verminderd met €25,- administratie-
kosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. 
Vervanging door iemand anders is mogelijk. 

Docent 
De cursus wordt gegeven door Sylvia Hemminga 
van BOIZCA. Zij heeft verschillende intuïtieve 
cursussen en energetische supervisie gevolgd. 
Hierdoor heeft ze haar heldere vermogens (weten, 
voelen, zien en horen) verfijnd en gebruikt ze dit 
in haar (werk)leven. 

BOIZCA Meerswal 11 8759 LR Exmorra 
T: 0515 – 232705 / 06 – 24131305 
I: www.boizca.nl E: sylvia@boizca.nl

Nut Makkum presenteert Katterpillaar & Keus
Verrassend en vernieuwend: kleinkunstpop

Friesland heeft een nieuwe verrassing in huis! 
De broers Van der Wal worden regelmatig verge-
leken met grootheden als Crosby Stills & Nash, 
Bram Vermeulen, America en Boudewijn de Groot. 
Maar met een kenmerkende Friese Folky twist. 
In een gemoedelijke huiskamersfeer spelen de 
broers Koas en Wouter, samen met muzikant Johan 
Keus, eigen werk en vertellen ze over avonturen 
van vroeger en nu. Dankzij de aansprekende 
wijze waarop ze hun muziek brengen slepen 
Katterpillaar & Keus je mee in een heel eigen 
wereld, waarin ze vele emoties bij je losmaken.

Resencies:
‘’Bruggenbouwer wemelt van de oorwurmen en 
ik kom letterlijk kolommen te kort om al het 

moois dat de broers Van der Wal geproduceerd 
hebben te beschrijven."
- Friesch Dagblad –

Katterpillaar is een jonge, originele groep, 
afkomstig uit Friesland. De drie broers hebben 
voor hun tweede cd, Bruggenbouwer, getekend 
bij het label van Leoni Jansen en de cd is gepro-
duceerd door Onno Krijn.
-music & words –

Zaterdag 1 oktober aanvang: 20.30 uur. 
Locatie: Doopsgezinde kerk te Makkum
Entree: NUT-leden € 8.50, Niet leden € 11,-
Voorverkoop: www.nutmakkum.nl 
of Kantoorboekhandel Coufreur
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Ook dit jaar weer, 
haal ik voor u de wespennesten neer!!

We s p e n at o r
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL  SNEEK
06-283 19 267

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel 

kleine als grote groepen

Geopend op: woensdag, 
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur 
zaterdag & zondag vanaf 11 uur

(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

Makkum - Vrijdagavond werden de bewoners 
van de Markt en het Plein opgeschrikt door een 
wel erg ongewoon muzikaal entourage: vrienden, 
vertegenwoordigers en kennissen van Profile 
Rinia hadden de handen ineen geslagen en de 
muziekinstrumenten opgepakt om Yvon de Roode 
te verrassen. Al 30 jaar zorgt Yvon ervoor dat de 
fietsenwinkel van Rinia draaiende gehouden wordt 
en dat er de nodige veranderingen doorgevoerd 
zijn. De afgelopen jaren is de uitstraling en het 
assortiment van de zaak er enorm op vooruit 

gegaan en dat is voornamelijk te danken aan de 
onvermoede inzet van Yvon. 
Hoe komt het, zult u vragen, dat het zo precies 
bekent is dat Yvon juist op 9 september gefelici-
teerd moet worden met haar 30 jarig zaakwaar-
nemerschap? Wel dit is ook de dag dat zij jarig 
is en afgelopen vrijdag was ook nog eens haar 
50ste verjaardag. Dus het feest werd voorgezet 
onder het genot van een drankje bij Hennie fan 
Richt. En de volgende dag? Toen was de winkel 
gewoon weer open.

Handen ineen geslagen en de muziekinstrumenten opgepakt

Vogelwacht Makkum maakt zich op voor 50 jarig jubileum

Doedag voor de jeugd, lekker banjeren door de natuur!

Vogelwacht Makkum is in februari 1962 opgericht 
en viert daardoor volgend voorjaar haar 50 jarig 
jubileum. Op 14 april 2012 wordt het jubileum 
gevierd in en rond Hotel de Prins in Makkum. 
Op dit moment is het bestuur druk bezig een 
jubileumcommissie en een programma samen te 
stellen. Hiervoor doen zij een beroep op enthou-
siaste leden / oud leden die hieraan mee willen 
werken. 

Er wordt een jubileumdrukwerk uitgebracht met 
daarin anekdotes, belevenissen en de hoogte en 
dieptepunten uit de wachtgeschiedenis. Het rela-
tief jonge bestuur kan helaas niet al te ver terug uit 
eigen ervaringen tappen, dus heeft u in de jaren 
‘60 of ’70 de roemruchte vergaderingen en film-
avonden meegemaakt, of heeft u een prachtig 
verhaal over een oud-voorzitter of bestuursleden 
als dr. Bogstra? Geef het dan door aan Harmen 

de Boer of Oane Oostenveld van vogelwacht 
Makkum. 

Het beloofd een prachtige dag te worden met voor 
iedere leeftijd wat wils. De wacht is voornemens 
om de Makkumerwaard te betrekken in het dag-
programma. Daarnaast is een valkenier voor het 
geven van een roofvogelshow vastgelegd. Voor 
binnen mag u een expositie verwachten waarbij 
oude herinneringen worden opgehaald. In de avond 
wordt het jubileum gevierd met een receptie en 
aansluitend gezelligheidsmuziek en een borrel. 

Hebt u informatie voor het bestuur of wilt u een 
bijdrage leveren aan de organisatie dan kunt u 
contact opnemen met Harmen de Boer of Oane 
Oostenveld. Dat kan via de telefoon: 06 51067170 
(Harmen) 0515 232745 (Oane) of via info@
vogelwachtmakkum.nl.

‘t NUT organiseert samen met de van Vogelwacht 
Makkum, afdeling jeugdwacht, een velddag voor 
de jeugd van 7 tot 12 jaar. Op vrijdagochtend 21 
oktober gaan 5 groepen stoere jongens en meisjes 
een natuurtocht ondernemen tussen Makkum en 
het strand. 

Over zandpaden, dwars door rietland, onder struiken 
door en midden in de blubber, alles kom je tegen 
op deze spannende tocht. Vogelwacht Makkum 
zorgt voor diverse opdrachten en informatie 
langs de route. Zo kom je tijdens het tijgeren ook 
nog heel wat te weten over de natuur en maak je 

kans op een ontmoeting met een ree, haas, buizerd 
en grote groepen eenden die zich klaarmaken 
voor de winter! Tussen 9.00 en 12.30 uur op de 
vrijdag in de herfstvakantie.

Opgave is al gestart via NUT Makkum www.
nutmakkum.nl of via info@vogelwachtmakkum.nl. 
Wil je hierbij zijn dan kan dat! Afhankelijk van 
het aantal deelname worden groepjes met bege-
leiders verdeeld en gaan we de natuur rondom 
Makkum van dichtbij beleven! Later meer over 
deze ochtend in de Belboei of via de websites 
van NUT Makkum of vogelwacht Makkum. 
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Te huur aangeboden:

Nieuwbouw appartement (2006) 
in het centrum van Makkum

met uitzicht op de haven.
Gemeubileerd incl.

gas/water/licht € 650,- p. mnd.
Info: 06-20504397

Vernieuwde openingstijden
DINSDAG & DONDERDAG

Tarieven knippen: 
Kinderen t/m 10 jaar € 11.50 / Volwassenen € 14.50

Open Atelier Textiel- en viltatelier Indura

Zaterdag 24 september, van 10.00 – 17.00 uur, 
kun je kennismaken met de nieuwe workshops 
en cursussen van Indura. Verwonder je over het 

proces van het vilten. Door gebruik te maken 
van wol, water,  zeep en beweging kun je allerlei 
leuke dingen maken, zoals sjaals, tassen, vazen, 
sieraden, bloemen, enz. Bij Indura kun je dit 
allemaal bekijken. Dit najaar heeft Indura ook 
workshops waarin je op een leuke, speelse en 
creatieve manier bezig bent met allerlei lapjes 
stof. We maken een kussen, een leuke tas van 
je oude spijkerbroek of rok en schilderijtjes. Ook 
kun je kleding pimpen of je rubberlaarzen ver-
sieren. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan langs op zaterdag 24 september, in de 
voormalig gereformeerde kerk te Wons, Weerster-
weg 13. Of kijk op mijn website www.indura.eu

Geslaagde zwem4daagse in “Mounewetter”

Vorige week maandagavond werd het startsein 
gegeven voor de 35e zwem4daagse in waterpark 
“Mounewetter”. Ondanks het slechte weer trot-
seerden maar liefst 139 zwemmers de regen en 
deden enthousiast mee met het baantjes zwemmen. 
Voor de aqualoop, dit was voor de allerkleinsten, 
hadden zich 17 deelnemertjes aangemeld. Zij deden 
spelletjes in het water. DJ Huisman was aanwezig 
om met zijn muziek iedereen aan te moedigen. 
Na het zwemmen konden de deelnemers weer 
even bijkomen en zich warmen aan de lekkere 
poffertjes. De opbrengst hiervan was bestemd 
voor de Aktie Afrika.

Tijdens de kindermarkt op dinsdagmiddag konden 
de kinderen hun spulletjes tentoonstellen en ver-
kopen. Onder leiding van juf Linda werden in het 
bad waterspelletjes gedaan. Dinsdagavond konden 
de kinderen met behulp van duikers van duik-
vereniging “Moby Dick” uit Sneek onder water 
duiken. Hier werd volop gebruik van gemaakt. 
Op woensdagmiddag konden de kinderen mee-
doen aan een stoepkrijtwedstrijd. Ook waren de 
waterballen weer aanwezig. Voor de waaghalzen 

was er het “springen van de hoogste bom” op 
donderdagmiddag. Op donderdagavond was er 
veel animo voor het spijkerbroekhangen. Tijdens 
dit evenement kon er kibbeling gegeten worden 
en broodjes met knakworst. Ook deze opbrengst 
ging naar de Aktie Afrika. Vrijdagavond was een 
inhaalavond van de zwem4daagse en vanaf 
21.00 uur konden de deelnemers in het donker 
zwemmen, terwijl DJ Huisman gezellige disco-
muziek ten gehore bracht. 

Vermeldenswaardig is nog dat het hoogste bedrag 
aan sponsorgeld werd bijeengebracht door Jan, 
Opa, Harmen en Deborah Bisschop, die in hun 
buurt bij de deuren langs waren gegaan om geld 
in te zamelen. Zij overhandigden voor de Aktie 
Afrika het fantastische bedrag van € 71,60. De 
totale opbrengst van de aktiviteiten tijdens de 
zwem4daagse bedroeg € 412,17. Het geld is 
inmiddels overgemaakt naar giro 555 voor de 
Aktie Afrika. Al met al een geslaagde en druk-
bezochte zwem4daagse, met dank aan alle vrij-
willigers die hand- en spandiensten verrichtten. 

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zacht & Luchtig, 1 liter........................................1.39
Katenspek....................................per pakje 25 cent korting

D.E. Koffie Aroma Roodmerk, 250 gram
Nu 2 pakken voor 4.99 

+ gratis originele D.E. Koffiemok

Honig Vlugkokende Macaroni + Mix Stroganoff...............1.39
Pickwick Thee Aarbei, Sinaasappel of Citroen............99 cent
Conference Peren, Nieuwe oogst, 1 kilo.......................99 cent
Honig Tomaten Creme Soep, per pakje.........................79 cent

Aanbiedingen geldig van do. 15/9 t.e.m. wo. 21/9

Profiteer van 15 t/m 17 september
van dit smakelijke voordeel

Maandag
Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen

Dinsdag
Verse Worst, lekkere kwaliteit, lage prijs

Woensdag
Als vanouds....Gehaktdag

Donderdag t/m Zaterdag
Diverse aanbiedingen en lekkere aanbiedingen

Alle BSO kinderen 
onder een dak!
Buitenschoolse Opvang de Vrijbuiters, onderdeel 
van Stichting Kinderopvang Zuid west Friesland 
gaat, na jaren met veel plezier kinderen op gevan-
gen te hebben op de Voorn in Makkum, verhuizen 
naar een nieuwe locatie. Sinds januari 2010 is de 
BSO gevestigd in het MFC Maggenheim. Daar 
deelt de BSO de ruimte met de Peuterspeelzaal 
Kroubegoud. De oudere kinderen die op dit 
moment opgevangen worden op de Voorn, zullen 
nu ook een ruimte krijgen in Maggenheim. De 
tuinkamer zal ingericht worden met hun spullen 
en speelmaterialen. Met deze verhuizing zitten 
alle locaties van de Stichting Kinderopvang Zuid 
west Friesland in Makkum in een gebouw. 
Samen met kinderdagverblijf de Vlindertuin en 
buitenschoolse opvang de Vrijbuiters kunnen 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opgevangen 
worden. Vanaf 15 september zal de gehele BSO 
gevestigd zijn in Maggenheim.

Later dit jaar organiseren wij open dag waarbij 
iedereen van harte uitgenodigd is om de nieuwe 
plek te bewonderen. Natuurlijk is het ook moge-
lijk om tijdens de openingstijden van de BSO even 
langs te lopen!

Vermist
Sinds woensdagavond 24 augustus is onze kat 
vermist. (poes gesteriliseerd). Ze is een 3-kleur 
(schildpadkleur met wit) Oftewel: zwart, gemé-
leerd met rood. Rode neus/snoet, bruine bles, 
wit snorretje, zwarte wangen, witte bef, wit tussen 
voorpoten, witte teentjes voor, laarsjes achter. 

Eenkennige poes, komt bang over bij vreemde 
mensen, benader haar daarom rustig als je haar 
hebt gezien. Of heb je haar zelfs gevangen/
gevonden? Neem aub contact met ons op 06 
300 953 65.
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Vrijdag 2 september 2011 heb ik bij de molen 
van Cornwerd deze twee ooievaars kunnen foto-
graferen. Deze vogels zijn door de mensen die 
hier regelmatig vertoeven niet eerder gezien. We 
hebben ook niet gezien waarheen ze zijn ver-
trokken.

Albert van der Woude

Workshop over de overgang
Thuishotel organiseert op woensdagavond 12 
oktober as. in Sneek een interactieve workshop 
over de overgang. De avond wordt verzorgd door 
een verpleegkundig overgangsconsulent. Zij gaat 
in op klachten en vragen met betrekking tot de 
verschijnselen die kunnen optreden tijdens de 
overgang. Ook is er veel ruimte voor het stellen 
van uw persoonlijke vragen en ontvangt u tips. 
Gebleken is dat 70% van de vrouwen die in de 
overgang zitten hier last van ondervinden. De 
overgangsconsulent is speciaal opgeleid om 
vrouwen te adviseren zodat de klachten in deze 
periode tot een minimum beperkt blijft.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen 
met Thuishotel: 0515 461 234, of mailen naar 
info@thuishotel.nl. Cursus Assertiviteit voor info: 
www.thuishotel.nl.

PSV de Halsbânruters
Op de kringwedstrijd in Cornwerd op zaterdag 3 
september reed Martina Bos met Zelda een fout-
loos parcours in het L springen. Ook in de barrage 
bleef Martina foutloos wat haar de 1e prijs op-
leverde en 2 winstpunten.

VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit  2007  €  13850,- 

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  11950,-

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm  2008  €  11645,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  10945,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €  10445,- 

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €   9945,-

Citroen C4 ,LPG-G3, zwart,airco,113 dkm 2008  €   9850,-

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008 €   9445,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm   2008  €   8945,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   8900,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €   7950,-

Fiat Panda Ed.Cool, 5drs,airco,56dkm    2008  €   5850,-

Toyota Aygo , 5 drs, cpv,el.ramen,54dkm 2006  €   5445,-

Fiat Stilo 1.6-16v,3drs,blauwmet,137dkm 2002  €   2500,- 

Toyota Aygo Plus
Blauwmetallic, 5drs, 
radio-cd,cpv+afst.bediening, 
el.ramen, nw staat
54 dkm  bj 2006

 5445,-
uniGar Horjus

Airco onderhoud en reparatie
 In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum

0515-231318

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Kom jij ons nieuwe team versterken?
Na een grondige renovatie en de bouw van 55 nieuwe kamers, zijn 
we op dit moment druk om de organisatie opnieuw vorm te geven. 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar de juiste samenstelling van 
ons team. Kwaliteit, continuïteit en gastvrijheid zijn de kernwoorden 
waar we ons hard voor maken.

We zijn per direct op zoek naar:
Parttime medewerkers (-sters) Bediening
De nadruk ligt vooral op de weekenddagen en vakantieperiodes, 
daarnaast op doordeweekse dagen tussen 1700 en 2200

Parttime medewerksters Huishouding
De nadruk ligt vooral op de weekenddagen en vakantieperiodes

Dus ben je op zoek naar een leuke bijbaan of een weekendbaantje? 
Wil je samen met ons “Beach Hotel de Vigilante” opnieuw op de kaart 
te zetten als: “The place to be!” Reageer dan snel.

Sollicitaties ontvangen wij graag via:
info@hoteldevigilante.nl
of via: Beach Hotel de Vigilante
 Tav: Niek van Duuren
 Holle Poarte 10
 8754 HC Makkum
 0515-238222

Redmer de Boer geeft vorm

Hallo! Ik ben Redmer de Boer, geboren in Makkum 
en nu woonachtig in Leeuwarden. Ik studeer 
Communication & Multimedia Design op het 
NHL in Leeuwarden. Voordat ik aan deze opleiding 
ben begonnen heb ik eerst Grafische Vormgeving 
in Drachten afgerond. De reden om door te leren 
is om dieper het vak in te duiken en verbreden op 
andere vlakken zoals video, programmeren, onder-
nemen/management.

Vanaf nu ben ik mijn eigen onderneming begonnen 
als grafisch vormgever. Ik ontwerp logo’s / huis-
stijlen, divers drukwerk zoals brochures, folders 
en posters en verder ontwerp ik nog websites, 
eigenlijk alles wat vormgegeven moet worden. 
Omdat ik nog studeer kan ik dit voor een zachte 
prijs doen omdat ik het ook nog zie als een goed 
leermoment voor mijzelf. Ik biedt dus dezelfde 

service als een reclamebureau maar ik reken er 
minder voor omdat ik niet veel kosten maak en 
nog op school zit.  

Ik sta voor ontwerpen die er professioneel en 
verzorgd uitzien. Het product wat ik maak moet 
een boodschap overbrengen en daarom kijk ik 
goed naar het doel van het product en voor wie 
het bedoelt is. Een goede uitleg is daarom erg 
belangrijk voor mij om een goed beeld van de 
opdracht te krijgen zodat ik zeker weet dat ik aan 
de wensen van de opdrachtgever voldoe. 

Dus ben jij nog opzoek naar een logo, brochure, 
advertentie of een website? 
Kijk eens op www.redmergeeftvorm.nl of neem 
contact op met info@redmergeeftvorm.nl of 
@redmergeeftvorm (Twitter).

eigen fotoeigen foto

Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk start in 
september met verschillende cursussen en houdt 
daarom op donderdag 15 september een cursusmarkt 
en open atelier. Belangstellenden kunnen vrijblijvend 
een kijkje komen nemen voor informatie over de 
cursussen op het gebied van beeldende kunst, 
muziek, theater, taal, muziektheater (musical) en dans. 
De cursusmarkt/Open atelier is van 17.00-21.00 uur 
in de locatie Kaatsland 11 (ingang Potterzijlstraat) 
in Sneek.

Wat te doen deze winter? Nu de scholen weer zijn 
beginnen starten in september ook de nieuwe cur-
sussen en lessen op kunstzinnig gebied bij het 
Centrum voor de Kunsten & Ritmyk. De lessen en 
cursussen zijn voor jong en oud, zowel voor begin-
ners als gevorderden. Onder leiding van bekende 
kunstenaars kan men zich scholen in beeldhouwen, 
edelsmeden, tekenen, schilderen en keramiek. 
Kinderen kunnen kennismaken met al deze tech-
nieken in de cursus Algemene Beeldende Vorming 
(ABV) onder leiding van Marion van Dijk. Nieuw 
is ook de cursus abstract schilderen onder leiding 
van Yvonne de Hoop. Keramiste Marion van Dijk 
geeft een demonstratie Raku stoken op het school-
plein. Voor schrijvers zijn er de cursussen autobio-
grafisch en columns schrijven onder leiding van 

Wies Kuijers. Ook op het gebied van dans zijn er 
naast klassiek ballet, jazz en Algemene Dansante 
Vorming (ADV) een aantal nieuwe cursussen; zoals 
Ultimate Freestyle, tapdance, showmusical en moder-
ne dans. Kinderen kunnen leren toneelspelen in de 
cursus theatermaken, voor jongeren is er  de cursus 
acteren. Al deze cursussen worden gegeven in een 
heus minitheater en worden afgesloten met voor-
stellingen voor publiek. Wie alle podiumkunsten 
wil combineren kan terecht bij de afdeling muziek-
theater; voor kinderen zijn er de groepen kinder-
muziektheater op leeftijd en niveau en voor jongeren 
is er de musical opleiding Muzt. Volwassenen kun-
nen terecht in het musicalkoor, onder leiding van 
Joke Krist of bij musical dance onder leiding van 
Raymond Guzman. Ook op muzikaal gebied zijn er 
diverse korte cursussen, zoals o.a. kleutermuziek, 
muziek spelenderwijs, djembé, begeleiden op gitaar 
en de snuffelcursus zang.
 
Veel kunstenaars en docenten zijn tijdens cursus-
markt/open atelier aanwezig om uitleg te geven 
over de inhoud van de cursussen. Ook is er cursisten 
werk uit vorige beeldende kunst cursussen te zien. 
Het cursusoverzicht is bovendien te vinden op de 
website www.cvksneek.nl. Voor informatie kan ook 
gebeld worden met de administratie: (0515) 431400.

Cursusmarkt en Open atelier
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Competitiekaatsen Heren 2011
Het competitiekaatsen zit er weer op voor dit jaar. 
Dit jaar waren er tussen de 40 en 50 deelnemers. 
De ene keer wat minder, de andere keer wat meer. 
Het weer was over het algemeen op de woensdag-
avonden ons gunstig gezind. Er werd altijd met 
veel plezier en strijd gekaatst. Een compliment 
voor de meesten voor het tijdig afmelden als men 
verhinderd was. Dit is wel eens anders geweest. 
Het blijkt dat als men bij de bovensten wil eindigen, 
dat men altijd komt, dit wordt uitbetaald. We 
wensen iedereen een goede winter toe en zeggen 
hopelijk tot volgend jaar.

De competitieleider.

Uitslag: 
1. Egbert v.d. Veen 71 pnt.
2. Jan Tuinier 67 pnt.
3. Sjirk Rolsma 64 pnt.
4. Yde-Klaas Dijkstra 58 pnt.
5. Uilke Tuinier 56 pnt.

Hengelsportuitslag
Midlum - Op zaterdagmorgen 27 augustus hebben 
de gezamenlijke visclubs de Slachte Marathon 
gevist. De wedstrijd werd georganiseerd voor de 
leden van HSV de Voorn,  HSV De Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen en er werd gevist 
van ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 19.00 uur. Er 
waren 21 deelnemers en het wedstrijdwater was het 
van Harinxmakanaal bij Ungabuurt, Midlum. Er 
werd gevist in twee vakken, vak A en vak B. De 
wedstrijd werd gesponsord door recreatieboerderij 
Slachtehiem te Lollum/Arum. ‘s Morgens was het 
weer nog goed en werden er flink wat vissen boven 
water gehengeld, maar om 13.00 uur barstte er een 
onweer los boven de vissers, vergezeld door hoos-
buien en dikke hagelstenen. De meeste vissers heb-
ben lang in de auto zitten te schuilen voor het 
noodweer. Na 16.30 uur klaarde het weer op en 
kwam de zon er weer bij, waarna er door de meeste 
vissers toch nog heel leuk werd gevangen tot 19.00 
uur. Na de weging hebben de vissers gezamenlijk 
gegeten bij MacDonalds te Midlum. De uitslag was 
als volgt:

A-klasse:
1. K. Bakker 20000 gram
2. H. Nauta 14594 gram
3. I. Idzenga 11391 gram
4. P. Topma 10673 gram
5. G. Goudriaan 7112 gram
6. F. Temme 7000 gram
7. P. Roedema 6914 gram
8. R. de Boer 5309 gram
9. B. Altena 4290 gram
10. J. Hoff  geen vis aangeboden

B-klasse:
1. M. Visser 9620 gram
2. H. Olde Olthof 8240 gram
3. J. vd Laag 7260 gram
4. J.R. den Boer 6600 gram
5. R. Ras  
5540 gram
6. A.D. van Assen 5280 gram
7. T. Wielinga 4700 gram
8. C. Toerse 4480 gram
9. R. de Jong 3920 gram
10. T. Hooisma-Hut 3740 gram
11. P. de Jong geen vis aangeboden
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3 gangen keuzemenu September

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voorgerechten:                   
Kerriesoep met prei en kipreepjes

Of
Salade gebakken appel, spekjes en cashewnoten 

afgemaakt met honing

Hoofdgerechten:                         
Varkenshaas met gorgonzola champignonsaus

Of 
Gebakken roodbaarsfilet

Nagerechten:      
Chocolade mousse

Of
Koffie-Baileys parfait

24.50
€

Nachtkaatsen op het kaatsveld met veel gezelligheid eromheen

Vrijdag 2 september jl. organiseerde de KV Makkum 
een grote Nachtkaatspartij, gesponsord door Klussen-
bedrijf U. Tuinier, op “Keatslân De Seize”. Naast het 
kaatsen weden er nog allerlei extra’s georganiseerd. 
Er was muziek vanuit de grote Partytent en aan de 
inwendige mens werd ook gedacht. De kantine was 
open voor de koude drankjes en buiten was er een 
feestelijke barbecue met salades en meer. Na het 
herfstachtige weer in augustus voelde het deze avond 
als een heerlijke zomeravond, waar gelukkig vele 
mensen van kwamen genieten op het kaatsveld.

Heren
Bij de Heren waren er twaalf partuur, bestaande uit 
twee personen. Het partuur van Hidde Koornstra en 
Tjitte Folkertsma kende een eenvoudige eerste omloop, 
waarin zij wonnen met 5/0 – 6/6. In de tweede 
omloop kregen ze veel meer tegenstand te duchten 
en wel van het partuur van Geert Wijma en Sybe-
Jan Koopmans. Deze partij tussen twee gelouterde 
cracks en twee jonge talenten werd uiteindelijk in 
het voordeel beslist van Hidde en Tjitte met een 
stand van 5/4 – 6/4 en hiermee bereikten ze de 
halve finale. De andere halve finalist was het par-
tuur van Jorn Adema en Pieter Spoor. Zij moesten 
er keihard voor werken om zover te komen. De 
eerste omloop wonnen ze met 5/4 – 6/4 en de 
tweede met 5/5 – 6/2 van het partuur van Sander 
Rinia (Koning van 2010 op het Plein) en Rintje 
Melchers. Jorn en Pieter moesten kaatsen om een 
finaleplek tegen Hidde en Tjitte. Nu hadden ze het 
iets makkelijker, want ze wonnen deze halve finale 
met 5/1 – 6/4. Het partuur van Hayo Attema en 
Henk Hellinga kende een droomstart, want na een 
winst van 5/2 – 6/6 in de eerste omloop en 5/1 – 6/4 
in de tweede, volgde een staand nummer en dit 
betekende direct een plaats in de finale deze nacht. 
Nachtkaatsen duurt altijd lang en Hayo en Henk 
moesten lang wachten voordat de finale verkaatst 
kon worden. Het ritme was er een beetje uit en het 
sublieme partuur van Jorn en Pieter liet er geen gras 
over groeien en won met 5/2 – 6/0 van Hayo en Henk. 

Klussenbedrijf U. Tuinier had waardebonnen en 
kransen beschikbaar gesteld. De koningsbeker ging 
naar Jorn Adema. Tijdens de prijsuitreiking zagen 
de kransen er al een beetje verlept uit, maar omdat 
het donker was viel het niet iedereen op. Totdat er 
ineens verse, fleurige kransen werden ontdekt in 
een verborgen hoekje. Direct kregen de prijs-
winnaars hun welverdiende, frisse krans uitgereikt 
en hiermee was dit foutje weer gladgestreken.

Uitslag Heren:
1e  Jorn Adema (K) en Pieter Spoor
2e Hayo Attema en Henk Hellinga
3e Hidde Koornstra en Tjitte Folkertsma

Dames
Er werd in drie perken gekaatst door de dames. Het 
partuur van Andrea v/d Velde c.s namen het op 
tegen het partuur van Corine Veltman c.c. Al snel 
stonden Corine Veltman en haar maten voor met 4 
borden terwijl het partuur van Andrea v/d Velde 
nog geen bordje had. Maar dat veranderde snel, 
opeens, was het 5/5 gelijk. Er werd ontzettend 
enthousiast gekaatst door beide parturen. Het par-
tuur van Corine Veltman was sterker en wonnen 
met de stand 5/5-6/4. Het partuur van Willy v/d 
Velde c.s moest ook los en nam het op tegen het 
partuur van Rina Nota c.s. Gerda Sieperda kwam in 
plaats voor Geartsje Haitema  bij het partuur van 
Willy c.s vanwege een blessure. Eerst stond het par-
tuur van Rina Nota c.s voor later, werd het gelijk en 
tenslotte won het partuur van Willy v/d Velde c.s de 
partij met de stand 5/5-6-4. Ook waren de parturen 
van Geertina Nota c.s en die van Lena Wijbenga c.s 
gestart. Er werd erg fanatiek gekaatst en ook bij 
deze partij ging het vaak gelijk op. Uiteindelijk 
won het partuur van Lena Wijbenga c.s met de 
stand 5/5-6/4. Daarna volgde de partij tussen 
Wiepkje Fennema  c.s en die van Sjoukje Hoekstra 
c.s.Deze partij werd gewonnen door het partuur 
van Sjoukje Hoekstra met de stand 5/2-6/4. In de 
tweede omloop kaatsten de parturen Willy v/d 
Velde c.s en die van Corine Veltman c.s tegen 
elkaar. Het partuur van Corine Veltman c.s wist de 
voorsprong te behouden en won met de stand 5/1-
6/2. Daarna werd de halve finale gekaatst gekaatst 
door het partuur van Lena Wijbenga c.s en Sjoukje 
Hoekstra c.s. Het was een vlotte partij en het par-
tuur van Sjoukje Hoekstra c.s won met de stand 
5/1-6/4. Er werd gekaatst om de derde prijs tussen 
het partuur van Willy v/d Velde c.s en het partuur 
van Lena Wijbenga c.s. En het partuur Lena 
Wijbenga, Janet Nota en Ellen van Hijum wonnen  
en konden de derde prijs in ontvangst nemen. 
Hierna volgde de finale die tussen het partuur van 
Corine Veltman c.s en het partuur van Sjoukje 
Hoekstra c.s ging. Het was een mooie kaatspartij, 
het partuur van Corine Veltman kon de strijd niet 
winnen tegen het partuur van Sjoukje Hoekstra c.s. 
De eindstand was 5/2-6-4.. Daarmee was het par-
tuur  Corine Veltman, Japke Vlasblom en Jet Wijnia 
tweede geworden. Het partuur Sjoukje Hoekstra, 
Dina Koopmans en Monique van Hijum wonnen de 
eerste prijs.

Uitslag Dames:
1e  Sjoukje Hoekstra (K), Dina Koopmans
 en Monique van Hijum
2e Corine Veltman, Japke Vlasblom
 en Jet Wijnia
3e Lena Wijbenga, Janet Nota
 en Ellen van Hijum

eigen fotoeigen foto
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Waarom een maandenlange rijopleiding als het ook in 4 weken kan?

Bel voor informatie over deze voordelige rijopleiding naar Hans van Schaick 
06-23752720 / 0515-231309

Of mail naar hansvanschaick@hotmail.com

GROTE KINDERKLEDING 

VERKOOP!
Naar ontzettend groot succes dit voorjaar  doen wij nu 
dit najaar het weer éénmalig 2 dagen een grote verkoop 
van fantastich mooi aktueel assortiment Kinderkleding.

Voor alle maten en leeftijden zijn er prachtig stoer en 
ruig voor de jongens van de herfst en winter collectie 
broeken, shirts, vesten, jassen, bodywarmers, sokken, 
underwear ruim aanwezig en ook voor de meiden ook 
zo`n prachtig stoer en stijlvolle complete collectie. De  
hele  Herfst / Winter collectie zal bij ons aanwezig zijn 
in een hiervoor speciaal ingerichte ruimte!!! 
 
Verkoop is op: 
Zaterdag 17 September van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag   18 September van 13.00 tot 17.00 uur
 
Binnen bij de 
RINKELWINKEL
it Gruthof 2 Makkum
0515 - 233939
info@rinkelwinkel.com
www.rinkelwinkel.com

Gezamenlijke 
(hengel)sportuitslag

Rene de Jong, kampioen van de B-klasse.

Oldeboorn - Op zaterdagmorgen 10 september is 
de vijfde bekerwedstrijd van de zomercompetitie 
gevist van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber 
en HSV Ons Genoegen. De vislokatie was de 
Boorn bij Oldeboorn. Tijdens de wedstrijd was 
het bewolkt, maar toen later op de ochtend de 
zon doorbrak, werd het ook meteen warm. Zoals 
we de laatste tijd wel gewend zijn was ook deze 
keer de vis in mineurstemming, zodat er weinig 
gevangen werd. Verrassend was de vangst van 
Rene de Jong. Hoewel in het midden van het 
parcours, maar met het geluk aan zijn kant viste 
hij direct op de juiste manier en op het moment 
dat de vis nog wilde azen. Hij ving meer gewicht 
dan alle andere B-klasse vissers bij elkaar. De 
uitslag was als volgt:

A-klasse:
1. K. Bakker 4800 gram
2. F. Temme 4060 gram
3. I. Idzenga 1600 gram
4. H. Nauta 1120 gram
5. P. Roedema 1100 gram
6. J.R. de Boer  1020 gram
7. F. van Duinen 780 gram
8. B. Altena  90 gram

B-klasse:
1. R. de Jong 4580 gram
2. H. Olde Olthof 1970 gram
3. J.R. den Boer 1320 gram
4. G. Goudriaan 280 gram
5. A.D. van Assen 260 gram
6. W. Bakker 180 gram
7. C. Toerse 140 gram
8. T. Wielinga 120 gram
9. P. de Jong 50 gram
10. J. vd Laag 0 gram

De volgende wedstrijd is de zesde bekerwedstrijd, 
welke wordt gevist op 24 september in het Prinses 
Margrietkanaal bij Spannenburg. De loting is om 
7.00 uur en er wordt gevist van 08.00 tot 12.00 uur. 

eigen fotoeigen foto
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Volleybal
vereniging 
Makkum 

zoekt per direct...

een enthousiaste train(st)er 
voor ons jeugd B team.

De mix van jongens en meiden 
trainen op woensdagavond 

(vroeg)...
 

Reacties en/of vragen graag 
naar Andrea Kroes

06-52036981

STALLING VOOR

caravan, boten, trailers etc.
Vanaf € 10,00 per vierk meter

Ophalen/brengen mogelijk.
Nog 1 box vrij voor paard of pony.

Info: 06 30759384

UITNODIGING
Met enige trots willen wij u op de hoogte stellen van het 
feit dat Makkum vanaf de derde dinsdag in september 
van dit jaar ( Prinsjesdag ) een hoeden verhuur rijker is. 
Met zorgvuldig samengestelde hoeden van bekende 
ateliers en hoeden uit eigen atelier.
Dit heugelijke feit gaan we natuurlijk vieren!

En wel op ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011
VAN 15.00 – 17.00 UUR.

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:
15.00 uur Opening kleinste hoedenverhuur door 
 SIETSKE POEPJES 
 (aankomend gedeputeerde)
15.30 uur Hoedenflitsen in de Kerkstraat m.m.v. duo SA!
16.00 uur Naaldhakken race in de Kerkstraat over de 
 rode loper van Feddy de boer, waar ook de 
 koningin zich heeft voortbewogen bij haar 
 bezoek aan Makkum. 
 (wil je ook deelnemen aan de race, 
 opgave: makmakkum@gmail.com)

* Het vishok heeft zich beschikbaar gesteld om voor 
 u heerlijke visjes te bakken.
* Slagerij Brattinga staat met zijn grote koekenpan 
 voor u klaar.
* De belboei, het plaatselijke café schenkt heerlijke 
 verfrissende drankjes.
 Dit alles tegen een kleine vergoeding. 

Kom kijken en genieten! 
Graag zien we jullie op Zondag 18 sept. om 15.00 uur
Het dragen van een hoed wordt zeer  op prijs gesteld.

Een groet uit het mooie Makkum,
Durkje Hoeksema en familie.
VanNuyen hoedenverhuur te Makkum.

“Sportief Wandelen” iets voor u?

Op donderdag 22 september start Sportief 
Wandelen in Bolsward. Sportief Wandelen is 
wandelen met net iets meer, voor iedereen die 
aan zijn of haar fitheid wil werken. Het betekent 
stevig doorwandelen. Wandelen is de meest toe-
gankelijke vorm van bewegen. Het is goed voor 
hart en bloedvaten, het helpt osteoporose vertragen, 
de been-, rug-/ en bilspieren worden erdoor 
versterkt en het uithoudingsvermogen wordt 
verbeterd. Het is ook ideaal voor mensen die iets 
aan hun gewicht willen doen; met deze vorm van 
stevig wandelen verbrand je zelfs meer calorieën 
dan met joggen. Iedereen kan het doen, ongeacht 
de weersomstandigheden. Bovendien is de kans 
op blessures bij wandeltraining zeer gering.

Gevarieerd wandelprogramma
Sportief Wandelen wordt in een gevarieerd pro-
gramma aangeboden in 10 weken, waarbij rekening 
wordt gehouden met mogelijke aandoeningen van 
de deelnemers. Daarnaast is het ook gezelliger 
om samen met anderen te wandelen dan alleen. 
Blijkt na 10 weken dat er voldoende animo is, 
wordt Sportief Wandelen voortgezet. De pilot 
wordt in samenwerking georganiseerd met de 
gemeente Súdwest fryslân en het Ouderenwerk 
Bolsward. 

Waar, wanneer en door wie
Vanaf donderdag 22 september 10 weken lang 
van 9.30 – 10.30 uur en de startlocatie is bij het 
gebouw van Ouderenwerk Bolsward (Nanne 
Reijnstraat 19a, Bolsward). Tussentijds instromen 
is mogelijk. De trainingen Sportief Wandelen 
worden verzorgd door Esther Landman van 
WEIGHTandSHAPE. 

Kosten
De kosten voor deelname zijn € 3,- per keer. 
Graag contant betalen aan de trainster Sportief 
Wandelen per les.

Informatie/opgeven
Voor vragen of opgave kunt u contact opnemen 
met: Dorien van Steen, 0515-489987 of stuur 
een e-mail naar: d.vansteen@gemeenteswf.nl  
Vermeld bij opgave: Naam, adres, postcode en 
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor specifieke vragen over Sportief Wandelen 
kunt u contact opnemen met Esther Landman, 
telefoonnummer 06-28741130 / e-mailadres: 
info@weightandshape.nl / www.weightandshape.nl 

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
De gemeente Súdwest Fryslân neemt deel aan 
het Nationaal Actieplan Sport en bewegen 
(NASB). Het NASB heeft als doel om mensen 
(meer) te laten bewegen en om gezonder te leven. 
De gemeente Súdwest Fryslân ondersteunt de 
pilot Sportief Wandelen.

eigen fotoeigen foto
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Makkum onderuit in Oudehaske

In zeker opzicht was de wedstrijd tussen Oude-
haske en Makkum vrij uniek. Hoe vaak zou het 
zijn voorgekomen dat een ploeg bij rust 2-0 
voorstaat tegen een tot 10 man gereduceerde en 
gefrustreerd spelende ploeg om na rust naar een 
kansloze 5-2 nederlaag te worden gespeeld? Het 
overkwam Makkum zaterdag in Oudehaske 
waar bleek dat trainer Hylke Schrale op dit 
moment over een te smalle selectie beschikt om 
dit seizoen een rol van betekenis te spelen in de 
derde klas. Toch zou het te kort door de bocht 
zijn om de nederlaag volledig te wijten aan de 
smalle selectie. Dat een ploeg binnen 20 minuten 
na rust een 2-0 voorsprong weggeeft tegen een 
ploeg in ondertal heeft, hoe smal een selectie ook 
is, ook met kwaliteit te maken. En niet alleen 
voetbaltechnische kwaliteit. 

De in de eerste helft uitblinkende linkerspits 
Jesse Adema zal het vanaf de kant met verbazing 
hebben aanschouwd. Met 2 assists stond Adema 
aan de basis van de 0-2 voorsprong. Eerst was 
Menno Bijlsma attent door na een harde knal 
van Adema de rebound in te tikken. Niet veel later 
was het spits Daniel Kleiterp die op aangeven 
van Adema de 0-2 binnenschoot. Tien minuten 
voor rust kwam de snelle linksbuiten echter 
ongelukkig in aanraking met een tegenstander en 
moest geblesseerd het veld verlaten. Achteraf 
beschouwd misschien wel het breekpunt van de 
wedstrijd. Het was de tweede gedwongen wissel 
aan de kant van Makkum nadat ook Marc 
Couffreur al was uitgevallen. De laatste kwam in 
een kopduel hard in aanraking met directe tegen-
stander Hans Heida. Beide spelers klapten met 
de hoofden tegen elkaar en verlieten geblesseerd 
het veld. Invallers aan de kant van Makkum waren 
Jelle Hiemstra en Jeffrey van der Werf. Op het 
oog gelijkwaardige spelers maar de omzettingen 
die de wissels tot gevolg hadden deden Makkum 
geen goed. Met name de middenlinie raakte, met 
3 aanvallend ingestelde centrale middenvelders, 
in onbalans en nog voor rust was Oudehaske al 
enkele malen dicht bij de aansluitingstreffer. Op 
dat moment konden keeper Erik Feenstra (met 
de voet) en laatste man Johan Boonstra (op de 
doellijn) nog redding brengen. Het had een 

waarschuwing voor Makkum moeten zijn. Aan 
de andere kant; Makkum bleef zelf na de 0-2 ook 
aardig voetballen met kansen op een nog grotere 
voorsprong bij rust. 

Dus wat zou er in de tweede drie kwartier kunnen 
gebeuren? Veel, zo zou blijken. In een alles of 
niets poging ging de thuisploeg achterin 1op 1 
spelen, zette alle frustraties om in wilskracht en 
liep Makkum aan alle kanten voorbij. Spelers en 
technische leiding van Makkum stonden erbij en 
keken er naar en lieten, alsof er een slaapmiddel 
in de thee had gezeten, alles gewillig over zich 
heen komen. Binnen 20 minuten had de thuis-
ploeg de 0-2 achterstand omgebogen in een 3-2 
voorsprong. En nadat ook Makkum met 10 man 
kwam te staan, Jelle van der Velde ontving de 
tweede onterechte rode kaart van de middag, 
was voor alle weer meegereisde toeschouwers wel 
duidelijk dat de 3 punten in Oudehaske zouden 
blijven. Met het uit de oude doos halen van een 
zinloze tactische variant probeerde trainer Schrale 
de bakens nog wel te verzetten maar net als 
vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen Creil 
bleek het naar de spits doorschuiven van laatste 
man Johan Boonstra geen succes. Makkum liet 
zich verder zonder slag of stoot naar de slacht-
bank leiden en mocht, zeker na het wegzenden 
van Lennart Adema die zijn tegenstander haakte, 
nog blij zijn dat de schade beperkt bleef tot 5 
tegendoelpunten. Een bijzondere rol was zater-
dag weggelegd voor scheidsrechter Van der Wal. 
Waarom zal waarschijnlijk altijd wel een raadsel 
blijven maar vanaf de allereerste minuut maakte 
de leidsman een overspannen indruk en nam de 
meest wonderlijke beslissingen met onder andere 
3 overbodige rode kaarten tot gevolg waar in alle 
gevallen geel had volstaan. Overigens had 
Makkum lange tijd het meeste voordeel van het 
opmerkelijke fluiten van Van der Wal. De neder-
laag had het dan ook zeker niet aan de man in het 
zwart maar geheel aan zichzelf te danken. 
Aanstaande zaterdag speelt Makkum thuis tegen 
Nijland. Of het gezien alle blessures en de te 
verwachten schorsingen nog een volwaardig 
team op de been kan brengen is vanaf 15.00 te 
zien op sportpark ‘De Braak’. 

eigen fotoeigen foto
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VV Makkum
Zaterdag 17 september

Makkum 1 - Nijland 1  15:00
Makkum 2 - ONS Sneek 3 12:30
Joure SC 3 - Makkum 3 14:15
QVC 3 - Makkum 4 12:45

Steenwijkerw. A1 - Makkum A1 14:00
EBC/Delfstrahuizen B1 - Makkum B1 10:00
Makkum C1 - Workum C1 10:45
Makkum C2 - Oudehaske C2 9:00
LSC 1890 D2 - Makkum D1 9:00
Oosterlittens D2 - Makkum D2 9:00
Makkum DA1 - Annaparochie St. DA2 14:30
Makkum MC1 - Sleat MC1 10:30

Zaterdag 10 september

Oudehaske 1 - Makkum 1 5 - 2
Veenwouden SC 2 - Makkum 2 4 - 1
Makkum 3 - Franeker SC 2 AFG
ONS Sneek 6 - Makkum 4 1 - 5
Makkum A1 - Jubbega A1 2 - 1
Makkum B1 - Heeg B1 5 - 3
Blauw Wit '34 C2 - Makkum C1 5 - 1
Makkum D1 - Heerenveen D3 1 - 2
Makkum D2 - Stormvogels'64 D1G 1 - 5
Foarut DA1 - Makkum DA1 0 - 2

Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

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

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

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

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer 
Belboei kan uitsluitend gestuurd worden naar:
belboei@makkum.nl. 
Al het materiaal welke via andere kanalen binnen 
komen wordt niet geplaatst. Dit om misverstanden 
te voorkomen.

Colofon

Staalbouw Gebr. Hogeboom
Is per direct op zoek naar 
allround constructiebankwerker/lasser/montagemedewerker

Ben je in het bezit van VCA, rijbewijs B en heb je geen hoogtevrees
Reageer dan schriftelijk of per mail naar:
K Hogeboom         
Stranwei 26
8754 HA Makkum         E-mail: info@staalbouwhogeboom.nl
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3-zits bank donker eiken met grijs leren nwe 
kussens. ziet er keurig uit en zit goed. 50 euro. 
tel 0517-579213
 
2 leren stoeltjes met houten pootjes. tel : 231862
  
Dwergkonijntjes met schattige hangoortjes, 7 weken 
oud, 5 euro 
 
Autostoeltje Römer King z.g.a.n. voor kinderen 
vanaf 9 maand tot 3.5 jaar, 25 euro tel: 
06-22311148
 
rieten fietsmand € 5.-; draaistoel, houten frame 
en stoffen bekleding, kleur zalm/bruin, in goede 
staat € 15,-; typemachine, merk Triumph, in kof-
fer € 15,-; hanglamp, met vierkante zwart stoffen 
kap, z.g.a.n. € 15,-; zinken gieter € 10,-; smeed-
ijzeren bak voor open haard hout € 10,- Tel. 
06-25282626
 
Hoogslaper Tromsö 1 pers., metaal aluminiumkl. 
€ 50,- (evt. tevens matras). Slaapbank, frame 
metaal aluminiumkl. 72x198x74 (hxbxd), matras 
grijs 120x198 (past onder hoogslaper Tromsö): € 
60,-. TV meubel, top en poten aluminiumkl. + 2 
glazen platen, 48x100x57 (hxbxd): € 20,-. Fiets 
Batavus byte zwart, 26 inch, 7 versn., shimano-
onderdln., jongens 9-13 jr.: € 50,-. Voetbal-
schoenen Nike mt.39-40 z.g.a.n.: € 15,-. Voetbal-
schoenen Adidas F50 mt.42 z.g.a.n.: € 30,-. 
Skeelers mtn. 37 en 2 x 39: € 10,-/st. X-Trek II 
racebaan + 2 auto’s/afstbdng, voor 5 jr.>, izgs. € 
20,-. Tel. 0515-233141 (na 18.00).
 

Huishoudelijke hulp 1 dagdeel in de 14 dagen 
Krommesloot 11 Makkum tel 859055
 

Heeft u een lege tuin of bedrijfsterrein u GRATIS 
50 meter  beukenhaag en planten bij Taxicentrale 
v.d.Bles Neem uw schep wel mee !! 0515-232222

In de Botterstraat op vrijdag 9 september jl. een 
knuffel het popje lijkt wel op TOMKE! U kunt 
het afhalen op Botterstraat 65 Fam. Smink tel: 
233276
 
Ben jij de DVD Oorlogs Winter verloren? Bel 
0612126566

Op 12 september: zilverkleurig mobieltje (Nokia/ 
Vodafone), op de hoek Botterstraat en De Geep. 
Is dit uw mobieltje? Even bellen met 232716. 

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

email: belboei@makkum.nl

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

De jeugd en de Makkumer Belboei. 

Na de zomerstop werd er 3 september weer 
geroeid door de Zeesteeg. Deze keer niet op 
onze vertrouwde Friese meren, maar Rotterdam 
was aan de beurt. Een race over de Maas, tijdens 
de wereldhaven dagen, van 16 km. De weer-
voorspellingen beloven een warme dag met 
temperaturen tussen de 25 tot 30 graden.  

De samenstelling is enigszins aangepast, door 
ziekte van Roland, afwezigheid van Diana en 
Klaasjan kon Geeske haar eerste wedstrijd van 
dit jaar roeien, kwam sportfanaat Merijn de Haas 
van de Twirre ons versterken en mocht Stefan 
het roer weer hanteren. 

Half 7 verzamelen bij de Jumbo in Makkum is 
voor velen vroeg en menigeen moet nog even 
rustig wakker worden. Rustig neemt iedereen 
plaatst in het gehuurde busje waar we met de 
sloep vertrekken richting Rotterdam. Halverwege 
wordt er even een pauze ingelast waar de meege-
brachte oranjekoek en koffie genuttigd kan wor-
den. Na 2,5 uur zijn we sneller op de plek van 
bestemming dan we verwacht hadden. Het kranen 
gaat snel en we kunnen ons dan ook nog in alle 
rust voorbereiden. 

Het wordt een warme race, de zon schijnt al volop 
en iedereen smeert zich dan ook nog even goed 
in. De wind valt mee, maar de ervaren roeiers 
onder ons geven aan dat de stroming verraderlijk 
is. Net voor twaalf uur is het inschepen en op 
naar de ‘wachtkamer’. Hier is het nog een uur 
wachten totdat de beroepsscheepvaart stil wordt 
gelegd, er wordt met de gele vlag gezwaaid, het 
vuur wordt afgestoken en dan is het gaan. Een 
massastart onder de Erasmusbrug  met zo’n 60 
sloepen! We starten snel en kunnen dan ook 
goed om de langzame sloepen heen. Er worden 
veel motiverende woorden in de sloep geroepen 
en iedereen wil fanatiek gaan. We komen vlak 
achter de Rotterdamse sloep de Anthony van 
Hoboken. Net na een keerpunt waar hun opeens 
stil komen te liggen en wij door de stroming 

vooruit geduwd worden kan een botsing niet 
voorkomen worden. Nadat iedereen zich weer 
herpakt heeft roeien we om het eiland Feyenoord 
richting de Van Brienenoordbrug. Hier komen we 
in rustiger vaarwater waar we onze lange rustige 
slag weer te pakken kunnen krijgen en de Anthony 
van Hoboken voorbij gaan. Na het keerpunt zijn 
we halverwege de wedstrijd en worden er wat 
meer drinkpauzes ingelast. Na het keerpunt waar 
we de Maas weer oversteken gaan we de Port of 
Rotterdam voorbij. We konden nu beginnen aan 
een onrustige terugreis richting Tropicana. De 
golven kwamen van alle kanten en bereikten hun 
hoogtepunt bij de ingang van het oude grachten-
gedeelte van Rotterdam. In de grachten kunnen 
we eindelijk onze mooie slag weer oppakken en 
proberen de Anthony van Hoboken van ons af te 
schudden. Ondertussen heeft TV Rijnmond ons 
ook gevonden om enkele mooie opnames te 
maken van onze strijd. Na de grachten wacht er 
nog een onstuimig stuk richting de finisch, de 
voorbij scheurende watertaxi’s maakten het er 
niet gemakkelijker op. De roeiers moeten de 
kracht tot uit hun tenen halen om de Anthony 
van Hoboken voor t blijven en met succes. Na 
1:44:03 was de finish bereikt. Maar direct rijst 
de vraag, is dit genoeg om onze concurrent in de 
tweede klasse, Guinevere, voor de blijven….

Het kranen gaat snel en we kunnen dan ook 
gauw uitrusten en bijkomen van de zware race. 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
wordt de wedstrijd nog even geanalyseerd. Als 
iedereen weer is bijgekomen begint ook de prijs-
uitreiking, zou het gelukt zijn? De derde prijs is 
voor de Guinevere, hé dit moet betekenen dat…. 
en ja hoor de tweede prijs is voor de Zeesteeg! 
We zijn onze concurrent voorgebleven! De 
Guinevere  belooft ons dat we er nog een leuke 
strijd van gaan maken dit seizoen en dat we gaan 
strijden om een podiumplek in Muiden. We kun-
nen in ieder geval met een gerust hart de Slag 
om Makkum roeien, welke 10 september op het 
programma staat. Tot dan! 

Maasrace Rotterdam, 3 september


