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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Gezellige, sfeervolle woning in het centrum 
met beschutte zonnige tuin (O), nieuwe keuken 

en badkamer, 100 m² eigen grond.
Vraagprijs € 116.500,- k.k.

Makkum, Bleekstraat 1a

VERKOCHT O.V.

Laarzendag NUT-VW Makkum een mooi initiatief!     Door Jetze Genee

Vrijdagochtend verzamelden 36 kinderen in de 
voetbalkantine om even later als groep onder 
begeleiding van Vogelwacht Makkum door de 
natuur in de Middenwaard te struinen. Na ont-
vangst door NUT Makkum met limonade gaf 
vogelwacht voorzitter Jetze een korte uitleg van 
de ochtend. De wacht had een pracht van een 
route uitgezet rondom de voormalige vuilstort in 
Makkum. Na aankomst op de waard gingen we 
op pad. Tijdens de tocht was er van alles te leren. 
Zo kwamen we een plas met torren en kikkertjes 
tegen, tijgerden we achterelkaar door het hoge riet, 
sprongen de watersnippen op voor onze voeten 
en verwonderden we ons over de oeverzwaluwen 
in de zwaluwwand. Op de frisse ochtend sprak 
vooral het verhaal over de lange trekvlucht naar het 
warme Afrika erg aan. Zomers hier en in de winter 
daar, altijd mooi weer die zwaluwen! Daarna 
naar het Makkumer-wad waar we een enorm bot 
vonden en terpaardewerk van wel 800 jaar oud! 

Vervolgens door naar hoge kaardebollen met 
stekels en de gevaarlijke berenklauw. Best span-
nend zo’n tocht, zelfs de begeleiders hadden soms 
moeite om het hobbelige parcours te volgen. Via 
de reeënsporen liepen we naar de Zuidwaard. 
Onderweg kwamen we de boswachter van It 
Fryske Gea tegen die twee hondeneigenaren op 
de bon slingerde omdat de honden los liepen, dat 

mag niet hier! Losse honden zorgen voor onrust 
en verstoring. Later passeerden we nog een honden-
bezitter die snel de hond aanlijnde. € 90, - is een 
flinke boete voor een loopje met de hond. Voor 
de kinderen was het smalle bruggetje achter het 
villapark nog een enge hobbel in de verder 
prachtige route. Een dode meeuw kon de groep niet 
schokken en ook het feit dat sommige kinderen 
niet het juiste schoeisel aan had getrokken mocht 
de pret niet drukken. 

Half twaalf, na een forse wandeling van 3 kilo-
meter, waren we weer terug in de voetbalkantine 
en kon de vogelwacht de kinderen nog verrassen 
met ongeveer 20 leuke prijsjes. Achterop de 
ledenwerf-kaarten stond geschreven welke prijs 
gewonnen was. De hoofdprijs, een enorme 
poster, ging naar Willemijn. De mussenflat, 
zilveren lepeltjes, BFVW logo’s en prachtige 
kaarten gingen snel van de hand. De koek en 
limonade gingen nog sneller van de hand want 
van de frisse buiten-lucht krijg je snel trek! De 
vragen die tijdens de tocht gesteld zijn bleken 
goed onthouden, de aan-wezige kinderen konden 
moeiteloos de antwoorden geven. 
Al met al een leerzame ochtend voor jong en oud 
en een prachtige natuurbeleving. NUT Makkum 
en de Vogelwacht Makkum kijken terug op een 
zeer geslaagde dag.

Foto Jan KoornstraFoto Jan Koornstra
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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 
Praktijk 0515-238980 / Privé 0515-238981
- 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                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

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

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 28 oktober
Klaverjassen: Dorpshuis De Treffer
Aanvang: 20.00 uur
 
Zaterdag 29 oktober
Halloween party Jeugdsoos
OZONE aanvang: 19.30 uur

Gezinsbingo Terra Nova
Het Anker: aanvang 19.45 uur

Kerkdiensten
Makkum – Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
 
Witmarsum –R.K.Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pr. N ten Wolde-Hijwegen
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: br. W Bandstra Warns
 
Woensdag 2 november
Makkum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Aller zielen viering
voorganger: Pr. N ten Wolde-Hijwegen

Dit prachtpaar is
op 29 oktober 2011 

40 jaar bijelkaar
 

Heit & Mem
Pake Jan en Beppe Corrie

Gefeliciteerd !!
 

Brenda, Ronald, Hidde, Mark-Jan, Tieme
Hidde-Jan, Gwen, Marrit

Tige Tankber en blid binne wij
mei de berte fan ús famke

Janny  Aukje
13 oktober 2011

3320 gram - 51 sm

Jouke Abe Tilstra & Anneke van der Meer
Tjalkstraat 2, 8754 AP Makkum

06 - 12719825

Op woensdag 19 oktober is in de leeftijd van 
56 jaar overleden

Durk Reitsma
Zoon van Rinke Reitsma - in herinnering
en Jeltje Reitsma-van Dijk.

Papa

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

Liefs je kinderen, 
Hanneke en Karst
Marit
Narda

Mei in positieve ynstelling tydens syn lang 
siikbêd is ferstoarn

Durk Reitsma
Man fan Riekje en heit fan Sandra

* Makkum  Nietap
   20-04-1955    19-10-2011

Marie Reitsma
Klaas en Mieke
en harren bêrn

Dag van de Ouderen 
op 01 oktober 2011
In samenwerking met de ouderenbonden PCOB, 
KBO en ANBO is weer de Dag van de Ouderen 
georganiseerd. In de zorgcentra Aylva State te 
Witmarsum en Avondrust te Makkum vonden 
verschillende activiteiten plaats. Zo vulde in Avond-
rust de trekzakgroep “Nocht mei njoggen“ de 
middag met gezellige meezingers. Naast de muziek 
was er ook even tijd voor een hapje en een 
drankje. De middag werd helaas minder goed 
bezocht als voorgaande jaren, maar wat wil je 
met een zomerse middagtemperatuur op 1 oktober! 
Veel mensen wilden ook nog even lekker genieten 
van die laatste dagen zon, wat natuurlijk wel 
begrijpelijk is.

We kunnen desondanks terugkijken op een 
geslaagde middag. De belangstellenden die er wel 
waren hadden genoten!
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroom Vla, 1 liter............................................1.39
Mona Vla Twist, 240 gram.................................................1.19
Jisper Kaas, meer smaak, minder zout, 500 gram..............4.49
Versunie Kip-Saté-Salade, 150 gram...........................89 cent
Heinz Sandwichspread, pot 303 gram.................................1.19
De Ruyter Vruchtenhagel, 400 gram..................................1.19
Everyday Koffie, 500 gram.........................................voor 3.59
Everyday Filterzakjes, pak 100 stuks............................65 cent
Lingens Blond Bier, 2% alcohol, 6x 30 cl.....................nu 2.99

Aanbiedingen geldig van do. 27/10 t.e.m. wo. 2/11

Profiteer van 27 t/m 29 oktober
van dit smakelijke voordeel

Maandag
Vlugklaar 5 halen / 4 betalen

Dinsdag
Verse Worst, lekkere kwaliteit, laag geprijsd

Woensdag
Als vanouds....Gehaktdag

Donderdag t/m Zaterdag
Winterkost, vers bereid, goed gevuld en ouderwets lekker.

Per persoon verpakt met worst, sucadelap, speklap.
per portie  5.25

Nieuwe uitdaging 
voor Dina Eringa 
van Bibliotheek Makkum
Al heel veel jaren is Dina Eringa het gezicht van 
Bibliotheek Makkum. Ze kent het overgrote deel 
van haar leden persoonlijk en voorziet ze snel en 
makkelijk van leesadvies op maat en heeft met veel 
Makkumers plezierig samengewerkt bij allerlei 
activiteiten. Een prachtige service die zeer op prijs 
wordt gesteld door zowel haar leden als haar werk-
gever. Ze heeft het naar haar zin in Makkum, maar 
omdat haar functie als regiomanager verdwijnt gaat 
ze als programma manager jeugd en onderwijs 
voor de bibliotheken Sudwest Fryslân aan de slag.

Dina Eringa kijkt uit naar de mogelijkheden die deze 
nieuwe uitdaging biedt, maar zal haar vertrouwde 
bibliotheek en leden natuurlijk ook| missen. Ze heeft 
de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd 
met een groot deel van haar leden. Van hen wil ze 
natuurlijk afscheid nemen. Dat kan onder het genot 
van borrel en een kleine versnapering op vrijdag 28 
oktober 2011, vanaf 20.00 uur in de bibliotheek 
Makkum. 

Afscheid seizoen 
Café-Restaurant Beaufort
De seizoens afsluiter van café Beaufort is er een om 
in te lijsten. Zaterdag 29 oktober komt de band 
Lazy Lads. Zanger-gitarist Lody Franzen heeft een 
krachtige stem die doet denken aan die van CCR's 
John Fogerty. Drummer Anno Postma en bassist 
Fokko Drent maken de band helemaal compleet. 
De lazy Lads zijn graag geziene gasten op gouwe ouwe 
feesten en in muziekcafé's. Ze steken regelmatig de 
Duitse grens over. Onlangs waren ze nog te gast in 
Ludwigshafen en Lembeck. Allerlei nummers van 
grootheden uit de popwereld van de zestiger en 
zeventiger jaren als Van Morrison, Bread, Neil Young, 
Clapton, Beatles, CCR an Joe Cocker komen voor-
bij. Daarnaast hebben de lazy Lads een aantal eigen 
nummers met een vette knipoog naar Creedence.

Café-Restaurant is geopend t/m zondag 6 november.
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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.

VanNuyen hoeden wereldberoemd                         Door Jetze Genee

VanNuyen hoeden uit Makkum, kortgeleden ge-
opend in de Kerkstraat te Makkum, is onlangs 
geselecteerd voor een ontwerpprijs. Durkjes ont-
werp ‘de Lampenkap’ haalde de voorselectie van 
de befaamde NHV hoedenwedstrijd in Chazelles-
sur-Lyon, Frankrijk. De NHV hoedenwedstrijd, 
met daaraan gekoppeld een expositie van de deel-
nemende hoeden, heeft in binnen- en buitenland 
in zeer korte tijd een goede reputatie opgebouwd. 
De ontwerpers krijgen de ruimte voor fantasie en 
creativiteit. Dit is dan ook duidelijk zichtbaar in 
de grote diversiteit én de hoge kwaliteit van de 
inzendingen. VanNuyen heeft voor het thema 
Nomaden, een bijzonder ontwerp gemaakt, vilt-
hoed ‘de Lampenkap’(zie foto). Haar inzending 
ging samen met een inzending van ruim 250 

hoeden vanuit de gehele wereld de vooselectie in. 
Uit dit aanbod rolden 100 hoeden die meestreden 
voor één van de bekendste hoedenwedstrijden 
ter wereld. 

De jury heeft een aantal hoeden gekozen die 
geëxposeerd werden tot 4 oktober 2011, zo ook 
de hoed van VanNuyen Makkum. Het geselecteerde 
ontwerp uit het thema Nomaden is model “de 
Lampenkap” geworden. Hieronder een korte 
beschrijving van het ontwerp van VanNuyen: 
‘De hedendaagse Nederlandse Nomaden zijn de 
woonwagenbewoners. De karakteristieke ouder-
wetse woonwagens kenmerkten zich door roman-
tische inrichting, veel houtsnijwerk, antiek en 
nostalgische verlichting, zoals kitsch lampjes. 
Deze nostalgische verlichting is een bron van 
inspiratie voor de inzending van VanNuyen 
Makkum. De kitsch lamp is het middelpunt van 
de vilthoed van de Nederlandse Nomaden. ‘

VanNuyen viel weliswaar niet in de prijzen, maar 
zat wel bij de 100 geselecteerde hoeden voor de 
beroemde hoedenexpositie in Frankrijk. De inter-
nationale hoedenwedstrijd, met als thema ‘Nomaden’, 
is onlangs gehouden. Met onder andere Jean Paul 
Gaultier in de jury, liet VanNuyen een goede 
indruk achter. Wie weet zorgt deze selectie voor 
hoog bezoek in het atelier in Makkum. Voor een 
startende VanNuyen komt deze selectie dan ook 
zeer gelegen. “Ik ontwerp al een aantal jaar hoeden 
en nu staat mijn ontwerp tussen de haute couture 
in Chazelles-sur-Lyon Frankrijk! Wie weet zien 
we de hoeden nog eens terug op de catwalks van 
Parijs, New York, Londen of Milaan!”

Foto: Annemiek Hoeksema Foto: Annemiek Hoeksema 

Zaterdag 5 november  wordt voor de 5e keer de 
eighties disco georganiseerd. Kom in de sfeer 
van toen met o.a. U2, Bon Jovi, Toto, Meat loaf, 
Queen, Genesis, Madonna……… Deejee Hendrik 
van sound drive in show is wederom in z’n platen-
archief gedoken om de mooiste hits van toen de 
boxen uit te laten knallen! Tijdens ons 1e lustrum 
hebben we een special act van 2 deejee’s die rond 
de jaren ’80 in de omgeving van Makkum in vele 
discotheken en zalen hun platen gedraaid hebben. 

Jan Winia alias JJ met de filament road show en 
dee jee J v/d Stap met zijn welbekende act. Maak 
het mee en kom op zaterdag 5 november vanaf 
21:00 uur in de bovenzaal van de HCR de Prins 
voor de eighties disco! De entree is 5 euro. Kom 
op tijd want vol=vol! Diegene die in de leukste 
disco outfit uit de jaren 80 komt kan een geheel 
verzorgde schoonheidsbehandeling winnen aan-
geboden door schoonheidssalon Karin Koornstra. 
We zien jullie op zaterdag 5 november!

1e Lustrum eighties disco!

archief fotoarchief foto



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 26 oktober 2011

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Watson & co. Hebsels en woonerie!        Door Doutzen Ouderkerken
Nieuwe nostalgie met een knipoog naar het landleven!

Een nieuwe “woonwinkel” in Makkum! Aan mij de 
eer om er een artikel over te schrijven. Het is op de 
maandagmiddag in de herfstvakantie, dat ik besluit om 
maar eens een kijkje te gaan nemen op Bleekstraat 
42-44. De deur op slot, maar door het raam zie ik 
dat de winkel geopend is van donderdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en één keer in de 
maand ook op zondag! Voor op het hekwerk van de 
boerderij zie ik een spandoek met daarop vermeld 
het website adres. Besluit thuis dit adres op te zoeken. 
Terug fietsend naar huis denk ik na over de naam 
en associeer dit met de Engelse detective Sherlock 
Holmes en zijn maatje Watson. Ben benieuwd of 
die associatie ook klopt.

www.wats-on.nl. Ik beland op een zeer professioneel 
uitziende website. Een website die gekoppeld is aan 
een webwinkel! Op de homepagina een prachtige foto 
van de boerderij. Op dezelfde pagina links naar het 
gehele assortiment van Watson & co. Een zeer uit-
gebreid assortiment: kasten, tafels, stoelen & ban-
ken, PTT-postzakken collectie, verlichting, Pure & 
Orginal verf, serviesgoed, stoffen, brocante-curiosa, 
used wood-collection, kinderbedden, hebsels en 
woonerie, fauteuils en banken en kleurenkaart. Een 
link naar de actuele informatie omtrent de verbouwing, 
en links naar overige informatie omtrent de bedrijfs-
voering. Nieuwsgierig geworden? Dit was alleen 
nog maar de homepagina van ‘Watson & co”!

Rond 11 uur ben ik donderdagochtend present in de 
winkel. Een verkoopmedewerkster stelt mij voor 
aan Marco Roodzant de eigenaar van Watson & co. 
“Zullen we eerst even een rondleiding doen, dan 
kan ik je ondertussen het één en ander vertellen, in 
de kantine drinken we dan een bakje koffie en dan 
hebben we het verder wel over”. De rondleiding start 
in het woongedeelte van de boerderij. Dit gedeelte 
is al ingericht met de collectie van Watson & co. 
Op de bovenverdiep komen kinderbedden vertelt 
Marco. De ingang van de winkel, nu nog aan de 
kant van de Bleekstraat, wordt gesitueerd aan de  
Ds.L.Touwenlaan. Door de grote schuurdeuren van 
de boerderij krijg je het idee, dat je  door een soort 
winkelstraat met oude geveltjes loopt. Een gedeelte 
van de binnenschuur van de boerderij wordt show-
room. Er komt een speciale ruimte voor de work-

shops. Een ander gedeelte van de boerderij is de 
werkplaats, waar alles gemaakt en geverfd wordt. 
De kantine biedt uitzicht op de binnentuin van de 
boerderij. ‘Daar gaan we onze tuinhuisjes neerzetten, 
maar dat komt allemaal nog’, meldt Marco gelijk 
bij de binnenkomst van de kantine.

Marco is voor een deel opgegroeid in Friesland. 
Van zijn 12 tot en met zijn 18 jaar heeft hij in 
Kollum gewoond. De ouders van Marco hebben 
een poos in Workum gewoond, dus Friesland en 
Makkum is niet onbekend voor Marco. Nu woont 
Marco met zijn vrouw en vier kinderen in 
Hyppolytushoef. Het bedrijf, in deze vorm, is 8 jaar 
geleden opgezet. Daarvoor heeft Marco jarenlang 
in de horeca gewerkt als ondernemer. De vrouw van 
Marco doet het ‘stoffen’ gedeelte van het bedrijf: 
de tassenlijn, gordijnen, kussens, dekbedhoezen etc. 
De oudste zoon werkt ook voor een groot deel in 
het bedrijf. De broer van Marco maakt de tafels, die 
door het bedrijf zelf geproduceerd worden. In het 
bedrijf werken verder nog 6 andere personeelsleden. 
Van maandag tot en met woensdag wordt er gewerkt 
aan de projecten. Onlangs heeft het bedrijf de 
inrichting verzorgd van een ‘Bed & Breakfast’ hotel 
in Cocksdorp op Texel. Op de website zijn een 
aantal projecten te zien. Watson & co hebben hun 
klanten over de gehele wereld zitten. Het bedrijf heeft 
verkooppunten in Amsterdam, Beverwijk, Almaar, 
Zutphen en daar komt nu Makkum bij. Het verschil 
met de overige verkooppunten is dat er in Makkum 
een winkelgedeelte bij het pand is. Ook de werk-
plaats is verplaatst naar Makkum. Afgelopen zomer 
was Marco met zijn gezin onderweg naar het strand 
van Makkum. Tijdens de rit door Makkum viel het 
oog op de boerderij aan de Bleekstraat. Contact met de 
familie Visser opgenomen en zie daar het resultaat! 
Makkum heeft er nieuw bedrijf en een winkel bij! 
O, ja mijn associatie met Sherlock Holmes klopte! 
Het is de ‘Watson’, het hulpje van Sherlock Holmes 
en co staat voor Marco. Marco heeft voor zijn bedrijf 
veel met Engeland te maken gehad. Maar let op! De 
website is www.wats-on.nl! Marco vertaalt dit met 
“Wat staat er op de website”. En ik voeg daar aan 
toe,’ mensen van Makkum en omgeving kom gauw 
eens een kijkje nemen in de winkel op Bleekstraat 
42-44’! Het is zeker de moeite waard!
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Wist u dat...
* er in Hotel De Prins Zaterdag 5 november 
 Eighties Disco is aanvang 21.00 uur 
 
* er in Makkum een actiegroep bestaat met de naam 
 “Mooi Makkum” dat die anoniem is en als ze lef 
 hebben zich bekend willen maken.
 
 
* de kunstschilder Gerrit Wijngaarden uit Tjerkwerd 
 een open atelier heeft van 6 nov. t/m 18 december,  
 elke zondag van 14.00 tot 17.30 uur. Waltaweg 25 
 8765 LM Tjerkwerd tel.0515-579323
 
* U Rock & roll dansen kan leren?

* Dat kan vanaf 2 november in restaurant 'De Prins' 
 in Makkum. 

* Info en opgave op nr. 0613061454
 
* Er zaterdag 5 november een gez. concert is van 
 "it Woldinghekoar" van Wons en gospelgroep 
 "Different People" van Bolsward om 20 uur in de 
 kerk van Wons.

* De dirigent van beide koren Margriet Lemmens 
 uit Wons is.
 
* het NUT departement Makkum over 6,5 week 
 200 jaar bestaat!

* het NUT dit op bijzondere wijze gaat vieren.

* dit verjaardagspartijtje wel 3 dagen duurt.

* het feest op vrijdagavond 9 december start met 
 Nelleke Mulder Image en Styling uit Sneek.

* het feestweekend zondag 11 december vanaf 
 17.00 uur wordt afgesloten in de Prins.

* er op zaterdagmiddag een kindervoorstelling 
 gespeeld wordt.

* er op zondagmiddag een breakdance-workshop 
 voor 12-18 jarigen geprogrammeerd staat.

* het huiskamerfestival ook op zondagmiddag 11 
 december plaatsvindt

* er volgende week in deze rubriek meer details 
 over dit huiskamerfestival te lezen zijn…
 
* jeugdsoos OZONE as zaterdag officieel open 
 gaat en daarna een spetterende Halloweenparty 
 organiseert?

* de jeugd vanaf groep 7 ook welkom is op dit feest?

* u ook een kijkje kunt nemen en kunt zien waar de 
 jeugd zijn ontmoetingsplek heeft?

* de soos elke vrijdag en zaterdagavond van 20:00 
 tot 24:00 open is, en op zondagmiddag van 14:30 
 tot 17:00 tijdens de herfst en wintermaanden?

* de jeugdsoos nog op zoek is naar een aantal 
 oudervrijwilligers?

* als u zich opgeeft als vrijwilliger maar 1 x in de 
 twee maanden een avond "dienst" heeft?

* Dat de collecte voor de Stichting Brandwonden, 
 gehouden in de week van 9 t/m 15 oktober, heeft 
 in Wons €155,59 opgebracht. 
 Alle gevers hartelijk dank.
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Open dag BSO de vrijbuiters te Makkum

Op woensdag 12 oktober heeft BSO de vrijbuiters 
te Makkum een open dag een open dag georga-
niseerd op hun locatie in MFC Maggenheim. De 
BSO is een locatie van ZW-KO-Sisa, voormalig 
Stichting Zuid West Friesland. De is tuinkamer 
sinds een maand al in gebruik genomen door de 
BSO. De jongste kinderen (0 tot 4 jaar) waren al 
eerder in deze locatie in Maggenheim gehuisvest. 
Sinds 15 september is nu ook de groep oudste 
kinderen van de BSO hier gevestigd. Deze dag 
liepen de pedagogische medewerksters in Oud-

hollandse schorten rond en leidden de belang-
stellenden rond. Her en der waren er Oudhollandse 
spelletjes die door de kinderen gedaan konden 
worden. Zoals een groot vloer ganzenbord en 
sjoelen met een grote en kleine sjoelbak. 

Het was een gezellige en geslaagde dag, met 
veel belangstelling. Mochten er mensen zijn die 
de open dag gemist hebben, dan is het natuurlijk 
altijd mogelijk om tijdens de openingstijden van 
de BSO even binnen te wandelen.

Zaterdag 15 oktober is het zover, de Doops-
gezinde gemeente viert haar nieuwe start. We 
hebben er naar toe geleefd na een roerig jaar. De 
nieuwe start betekent ook een nieuwe naam: 
Menniste Mienskip Makkum en Omkriten. Deze 
naam vertelt meteen wat we willen, we willen 
bouwen aan gemeenschap, hier op deze plek, 
waar we al ruim 400 jaar bouwen aan gemeenschap. 
We bouwen aan een huis voor gelovigen, onge-
lovigen en twijfelaars, een huis waar warmte en 
ruimte is voor een ieder.

En zaterdag gaven we vorm aan deze gemeen-
schap door actie. De jongeren gingen door het 
dorp met een speurtocht met leuke opdrachten. 
Een van de jongens vertelde mij dat hij met eieren 
op een lepel moest lopen. En weer een ander 
vertelde over spijkerpoepen. In de kerk werd 
gedanst. Dansen om te vieren, dansen op bijzondere 
muziek. Wist u dat je kunt dansen op een lied uit 
het liedboek? Het was bijzonder. De veelkleurige 
gemeenschap werd uitgebeeld door stenen en 
steentjes, met als vaste rots in het midden een grote 
steen, die uitbeeldde dat ondanks de verscheiden-
heid aan mensen Jezus de basis is voor onze 
gemeenschap. Thea Tholen, die het samenzijn 
leidde, had ze speciaal in Zwitserland bij elkaar 
gezocht. Het lied van Bram van der Meulen, Ik heb 
een steen verlegd, was inspiratie voor dit beeld. 

Een nieuwe start voor een christelijke gemeente 
vraagt om een viering, maar ook om uit te spre-
ken wat je belangrijk vindt. In een korte viering 
hebben we elkaar beloofd samen de gemeen-
schap te dragen en te koesteren in respect voor 
elkaar en in het accepteren van de verschillen 
tussen ons als mensen. We hebben beloofd 
warmte te bieden en open te staan voor mensen 
die een thuis zoeken in onze gemeenschap. We 
spraken uit te willen leven naar de woorden van 
Jezus, woorden als vrede, vreugde en gerechtig-
heid en we durven het aan ons te laten vooruit 
waaien door de Geest. Na dit bijzondere moment 
vroegen we samen, zingend, om Gods zegen. 
Inmiddels was er enthousiasme bij de deur, een 
geluid nam toe. De jongeren waren bij de kerk 
aangekomen en hadden een kaars gevonden. De 
kaars werd, brandend, doorgegeven van achteren 
naar voren tot het licht de grote kaars voor in de 
kerk bereikte. Zo brandde het licht van de kaars 
als nieuwe start voor onze gemeenschap. En om 
iedereen te laten weten dat we er zijn, gingen een 
groot aantal ballonnen de lucht in, met een groet 
van de Mienskip. Daarna was het tijd om samen 
heerlijk te eten!

De vieringen van de gemeenschap zijn ongeveer 
twee keer per maand, vooral op vrijdagavond. 
Ze worden aangekondigd in de Belboei. 

Doopsgezinde gemeente maakt nieuwe start

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar belboei@makkum.nl
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Waarom een maandenlange rijopleiding als het ook in 4 weken kan??
Bel voor de voordelige spoedopleiding in 4 weken:

Autorijschool Hans van Schaick 06-23752720 0515-231309

Aan de klanten 
van Hierknipperij Hilda
Er gaat het een en ander veranderen bij Hier-
knipperij Hilda. Begin januari gaat Andrea Kearney 
de kapsalon overnemen van Hilda Hiemstra. Dit 
gaat zij doen in een ander pand in Workum namelijk 
aan het Sud  6, waar voorheen “Dukkie Kemker” 
zijn kapsalon had gevestigd. Na de restyling van 
het pand gaat Andrea daar de dames en herensalon 
verder voortzetten. Afke Hooghiemstra en Sabine 
Drayer verhuizen mee. De salon gaat daar verder 
onder een nieuwe naam, met behoud van het 
oude vertrouwde telefoonnummer, een eigen 
website en emailadres. Wanneer de exacte datum 
bekend is van de verhuizing kunt u dit in de 
volgende huis aan huis editie lezen. 

De Hierknipperij blijft wel bestaan aan het Noard 
141. Hilda wil hier de klanten die graag door 
haar gestyled willen worden, haar vertrouwde 
klantenkring, blijven voorzien van een mooie 
look.  Op de dinsdag, donderdag en vrijdag is de 
Hierknipperij geopend. Om een afspraak te 
maken kunt u haar bellen, smsen of emailen. 
Hierdoor komt eind december de vertrouwde  
stempelkaart te vervallen en gaan we andere 
acties bedenken met leuke kortingen. Dus ieder-
een die nog een stempelkaart heeft ook al zitten er 
maar 1 of 2 stempels op lever deze in november 
en december in en je krijgt nog een leuke korting!!

Geslaagd Floraliafeest 
OBS De Utskoat
Op vrijdag 14 oktober vierde OBS De Utskoat haar 
jaarlijkse Floraliafeest. De avond had als thema: 
filmfestival. Kinderen, juffen en ook sommige 
ouders waren gekleed als filmster of filmfiguur. 
De rode loper lag uit voor een belangrijke gast die 
het feest zou komen bezoeken. Om 16.45 uur 
gaven de kinderen op het plein een dansvoorstel-
ling op filmmuziek. Daarna arriveerde filmster 
Johnny Depp in zijn piratenkostuum. Hij kwam 
in een heuse cadillac met chauffeur het plein 
oprijden. De paparazzi waren massaal aanwezig. 
Zo rond 17.00 uur opende onze eregast het feest en 
mocht iedereen over de rode loper naar binnen.

In school was van alles te beleven. Er was een 
bloemen- en plantententoonstelling. In het film-
lokaal werden de films vertoond die de verschil-
lende groepen hadden gemaakt. Met een bekertje 
popcorn erbij was het net als in de bioscoop. Er 
was ook een heus modellenlokaal waar kinderen 
naar de visagist, kapper, nagelstudio en tattooshop 
konden gaan. Wie helemaal mooi was gemaakt, 
kon een fotoshoot laten maken bij een echte 
fotograaf. In de klassen waren allerlei leuke 
spelletjes te doen en in het eetcafé was voor elk 
wat wils. Het was een gezellige en geslaagde avond. 

De Floralia werd mede mogelijk gemaakt door 
maar liefst veertig sponsoren uit Witmarsum en 
omstreken! Met de opbrengst van het feest spaart 
de floraliacommissie voor leesboeken en spelletjes 
voor de verschillende groepen. 

Dames- en heren kapsalon

Noard 141  Workum  Tel. 0515-543868
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www.wats-on.nl
Bleekstraat 42-44 Makkum

DEZE ZONDAG 

OPEN!

Yn de wenkeuken fan in trochsnee hûs, yn in 
trochsnee doarp, sitte trije trochsnee froulju by 
mekoar. Se prate oer it libben, oer harren noeden 
en soargen en oer eangst en lilkens. It gelok wurdt 
harren net sa mar gund. Erna libbet fan de AOW 
en hat soargen oer har soan en it neiteam dat mar 
net komme wol, Greta hat lykwols in pensjoentsje, 
mar kin it net goed fine sûnt har dochter út har 
libben fuortrûn is. En Marytsje... ach, sy is tefreden 
mei har wurk as toiletjuffer. As it húske ferstoppe 
is, dan libbet se op en pakt se de boel mei beide 
hannen oan. Erna en Greta dreame lûdop. Yn 
harren fantasy meitsje se it libben nijsgjirriger en 
moaier. Se dreame fan in wrâld dêr’t sy as presi-
dintes fan in sprankeljend libben, mei genôch bier 
en woarst, elkenien oan harren fuotten lizzen ha. 
De trije froulju rattelje en rabje en hawwe spul oer 
hoe’t it libben wêze kin. Se laitsje en fantasearje 
frijút: brutaal, wreed, hilarysk en grinsleas. Want 
harren langstme nei werkenning en weardichheid 
is grut. Oant Marytsje te fier giet... De Presidintes 
is in keukentafelkomeedzje oer it libben sels. It is 
in ferhaal oer teloarstelling, ûnmacht en lilkens. 
Mar ek oer langstme en freonskip. En benammen 

oer de enoarme krêft fan de fantasy. In moderne 
klassiker, dy’t al 20 jier yn hiel Europa spile 
wurdt. De Eastenrykse skriuwer Werner Schwab 
skreau De Presidintes yn 1990 doe’t er 32 jier 
âld wie. Hy libbe op himsels op in pleats. Al yn 
1994 stoar hy. De omstannichheden fan syn dea 
binne noait oan it ljocht kommen.

tekst: Werner Schwab, oersetting: Bouke Oldenhof, 
regy: Jos van Kan, spilers: Aly Bruinsma, Tamara 
Schoppert en Alyt Damstra, foarmjouwing: Jan 
Ros, opfierrjochten: S. Fischer Verlag

datum: sneon 26 novimber 2011
oanfang: 20.00 oere
seal: MFC “Maggenheim” yn Makkum
foarferkeap: fanôf 29 oktober slachter Brattinga 
of 06-12229896 (Fokje Lutgendorff)
skoft: nee
tagongsprizen: regulier: € 15,50
freonen/ 65+: € 14,00
CKV/CJP: € 11,00
De organisaasje fan Tryater yn Makkum leit by 
it MFC. 

Tryater spilet yn Makkum “DE PRESIDINTES“
In groteske keukentafelkomeedzje mei in grimmitich rantsje

foto: Jochum Jurgensfoto: Jochum Jurgens

Jeugdsoos OZONE presenteert zijn eerste HALLO-
WEEN PARTY op 29 oktober as. De jeugd feest 
commissie is druk bezig met de voorbereidingen en 
hopen dat er veel jeugd op af komt. Voor degenen 
die nog niet in Ozone geweest zijn: loop langs 
OBS it iepen stee, richting de ingang van de sport-
hal, en volg dan het met kaarslicht verlichte pad.

Wie? Iedereen vanaf groep 7 t/m 18 jaar
Waar? Jeugdsoos Ozone 
(achterkant van het MFC tegen de Klipperstraat)
Entree? Slechts €1,-. 
Dit is inclusief een consumptie
Tijd? Vanaf 19.30 tot 24.00 uur.
Hoe? Verplichte dresscode Halloweenstyle!!!!

Halloween party voor de jeugd!

Nederlandse Techniek 
Kampioenschappen 
Voetbal zeer geslaagd

Vrijdag 21 oktober jl. vond in Makkum een 
voorronde plaats van de Nederlandse Techniek 
Kampioenschappen Voetbal. VV Makkum organi-
seerde dit evenement in samenwerking met 
Sportpartners. Voetballers in de leeftijdcategorie 
6 t/m 15 jaar kregen een hele dag techniektraining. 
Het basisprincipe waren de Moves & Skills zoals 
Rene Meulensteen (assistent-trainer van Alex 
Ferguson) deze aanleert bij de selectiespelers 
van Manchester United.

Voordat alle spelers het veld opgingen ontvingen 
zij allemaal een eigen voetbal en een speciaal 
voetbalshirt. Daarna ging de training van start. 
De spelers genoten zichtbaar van alle trucs en 
passeerbewegingen die zij kregen aangeleerd.  
Na de lunch werd er weer verder getraind. De 
trainers gaven alles wat zij in zich hadden om de 
spelers zoveel mogelijk te leren. Er werd volop 
geoefend en na een korte drinkpauze werd de 
trainingsdag afgesloten met verschillende partij-
tjes, waarbij alles in de praktijk kon worden 
gebracht. Prachtig om te zien dat de schaar en de 
“Zindane” veelvuldig werd toegepast. Na afloop 
ontvingen alle spelers een officieel diploma, een 
speciale medaillle en een uitgave van voetbal-
magazine GOAL.

Het plezier stond tijdens deze dag natuurlijk voor-
op. Ook waren er per leeftijdscategorie winnaars. 
De winnaars mogen zich de beste Nederlandse 
Techniekspelers noemen van de locatie waar het 
kampioenschap werd gehouden. Zij gaan op 30 
oktober 2011 naar de landelijke finaledag in 
Papendal waar alle locatiewinnaars strijden om 
het algeheel Nederlands Techniek Kampioen-
schap. De gelukkigen in Makkum zijn Quinten 
Hartman, Kay Westeneng, Femme van Solt, 
Gerben de Boer en Hidde van Enkhuizen. 

PSV de Halsbânruters
 
Enkhuizen 23 oktober
Yvonne Philipse ging met Be cool men naar 
Enkhuizen om uit te komen in de klasse L1. In 
de 1e proef won zij de 2e prijs met 181 punten 
en in de 2e proef de 1e prijs met 188 punten.
 
Arum 23 oktober
Harmen Heslinga ging met zijn nieuwe topper 
Babiche naar Arum om uit te komen in de klasse 
B cat,D. In de 1e proef won hij  de 3e prijs met 
188 punten en in 2e proef met 189 punten.de 
eerste 2 winstpunten zijn binnen.
 
Koudum 22 oktober
Emmy Kroeger deed hier mee aan het B springen 
cat.D met haar pony Michael. In het 2e parcours 
ging de laatste balk eraf maar toch een winstpunt.

eigen fotoeigen foto
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Zaterdag 29 oktober
CVVO 1 - Makkum 1 14:30
Fean'58 2 - Makkum 2 14:30
Makkum 4 - Heerenveense Boys 6 14:30

Heerenveense Boys A1 - Makkum A1 14:00
Makkum B1 - IJVC B1 12:30
Makkum B2 - Joure SC B3 12:30
Makkum C1 - Sparta'59 C1 10:45
Makkum C2 - Sport Vereent C2G 9:00
Robur D1 - Makkum D1 10:00
SDS D3 - Makkum D2 11:10
Makkum D3 - Heerenveense Boys D6 10:30
Makkum E1 - ONS Sneek E2 10:15
IJVC E3 - Makkum E2 10:00
Balk E5 - Makkum E3 10:20
Balk F1 - Makkum F1 9:00
Makkum F3 - Woudsend F2 9:00
SDS DA2 - Makkum DA1 14:30
Sleat MC1 - Makkum MC1 9:30

Zaterdag 22 oktober
SDS 2 - Makkum 2 3 - 3
QVC 3 - Makkum 4 3 - 1
Olyphia A1 - Makkum A1 4 - 3

IJVC B1 - Makkum B1 3 - 6
Jubbega C2 - Makkum C2 3 - 9
Heerenveense Boys D6 - Makkum D3 2 - 0

Voetbalprogramma

Voetbaluitslagen

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

VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit  2007  €  13650,- 

VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise  2007  € 13450,-

Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi   2007  €  12950,-

Citr.GR Picasso 2.0i Aut,LPG-G3,7 pers  2008  €  12650,-

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

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €   9950,- 

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   8995,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   8450,-

Mazda Premacy 1.8-16v,a/c-ecc,96dkm     2003  €   6450,-

VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm 2003  €   6350,-

Verwacht;

Seat Cordoba Tdi 130pk zwart     2003

Ford Focus Wagon TDCi 115 pk    2004

VW Jetta 2.0Fsi
Comfortl.business, Airco-ecc, 
navigatie, Cruisecontrol, 
LM velgen, mistl.
95dkm  bj 2007

 13450,-
uniGar Horjus

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 
www.garagehorjus.nl

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318
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Wegens verhuizing super bladblazer. Aparte blaas- 
en zuigmond. Ingebouwde bladversnipperaar. 45 
ltr opvangzak en schouderband. € 45,-; Passpiegel 
op stander € 10,- Tel. 06 49962492

crosstrainer € 70,-; convectorkachel € 10,-; 
massagetafel € 30,-; bureaulampje € 20,-; 
nummermelder € 5,-; 2 zitsbank blauw € 50,-; 
fauteuil blauw € 25,-; Bellen naar telefoonnummer 
0613263327

mooie oude piano. t.e.a.b. tel: 0515-231035 of 
0627211041

Metalen stapelbed in de kleuren blauw, geel en 
rood. kan ook als 2 losse bedden gebruikt worden. 
Exclusief matrassen. Afmetingen H. 1.64 x B. 
1.00 x L. 2.15 m. Geschikt voor matrasmaat 90 
x 200 cm. Prijs € 50,-. Tel. 06-29163449.

Zanker condensdroger en Zanker wascombinatie, 
allebei z.g.a. nieuw. Tel. 06 19876628

hoortoestel batterijen nummer 10 per kaartje a 6 
stuks € 5,-; een vierwielige opklapbare step prima 
te gebruiken voor vakantie of mee te nemen in 
de auto vanaf 2 jaar € 25,- Tel: 0611402208

Jonge poesjes, 7 weken oud. 06-22311148

Klusjesman voor allerlei klussen o.a. tegels zetten, 
laminaat vloeren etc. Tel. 06 19876628

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

GRATIS AF TE HALEN

BIED ZICH AAN

Zoekertje

SFEERVOL RESTAURANT

Kindvriendelijk
Met uniek uitzicht

3-gangen menu à € 17,50 p.p.

Voor foto‛s en info.,
zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

WAARDEBON VOOR
GRATIS 2e GLAS WIJN 

(GELDIG TOT 19 dec. 2011, max. 2 personen per bon)

Gezien in Makkum

Nee nee mijnheer, dit is een oplaadpunt voor elektrische auto`s. Die kunnen hun accu bij zo`n paal 
opladen. Uw vingers in de stekkerdoos steken is erg gevaarlijk. Als u zelf niet voldoende energie hebt 
dan kunt u bij de Jumbo een energie drankje kopen. Is veel gezonder.

In oktober heeft het Makkumer skutsje nog aan 
drie wedstrijden mee gedaan. En weer waren de 
resultaten heel goed, zelfs boven verwachting! 
1 en 2 oktober de Friese Hoek race bij Lemmer. 
Prachtig weer, het lijkt wel zomer. Er kan dan 
ook in korte broek worden gezeild. En de wind-
voorspelling volgens Piet Paulusma voor deze 
dag is windkracht nul, mei utsjitters nei 1. Het 
IJsselmeer is dan ook net een spiegel, maar de 
strijd was er niet minder om. Er worden dit week-
end 2 wedstrijden gezeild. Makkum eindigt een 
keer derde en een keer vierde. Met weinig wind 
komt het behoorlijk op de tactiek en concentratie 
aan. Aan het eind van het weekend mag schipper 
Klaas een derde prijs in ontvangst nemen in de B 
klasse. 

9 oktober waren de slot wedstrijden van de IFKS 
bij Heeg. Deze wedstrijd een windkracht 5 a 6, 
dus hard werken voor de bemanning maar voor 
de toeschouwers een prachtig spektakel. Er werden 
twee wedstrijden gezeild. De eerste wedstrijd ein-

digt Makkum als negende. De bemanning is dan 
ook zeker niet tevreden. Daarom mag Makkum 
s’ middags in de zilver klasse starten. Makkum 
heeft de beste start en gaat dan ook gelijk aan 
kop. Dit plekje wordt hun dan ook niet meer 
afgenomen. Makkum slaat een steeds groter gat. 
Maar helaas, er komt een fikse bui over het meer 
met een windkracht 8. Een chaos op het water, 
drie skutsjes op de stenen,het skutsje van de 
Galamadammen slaat om. Er is veel schade, bij 
de Makkumers begeeft de overloop het, maar 
gelukkig geen gewonden. De wedstrijd wordt 
dan ook afgeblazen en alle skutsjes proberen zo 
snel mogelijk de veilige haven op te zoeken. De 
wedstrijd commissie rekende een gemiddelde uit 
van beide wedstrijden en het Makkumer skutsje 
eindigde als tweede in de zilver klasse.

15 en 16 oktober de Roekoepolle race op het 
Sneekermeer. Hier deden 8 SKS skutsjes aan mee 
en 12 A klasse skutsjes van de IFKS. Een prachtig 
zeilweekend met veel zon en windkracht 3 a 4. 
En zo konden de Makkumers eens zien of ze ook 
met deze snelle skutsjes van de SKS en IFKS 
mee konden komen. Het resultaat was ver boven 
verwachting. Het  Makkumer skutsje eindigde in 
totaal van 3 wedstrijden op een 10de plaats ,en 
liet zelfs een paar SKS skutsje achter zich. Een 
zeer goede afsluiting van het seizoen!

Het skutsje kan nu in de winterberging maar dit 
betekent niet we in winterslaap gaan. Komende 
winter wordt er weer hard gewerkt aan het skutsje 
om volgend jaar weer tip top aan de start van de 
vele wedstrijden te verschijnen. Voor mooie foto’s 
en verslagen van het afgelopen seizoen kunt u een 
kijkje nemen op onze website www.makkumer-
skutsje.nl

Skutsje silen is us nocht!

eigen fotoeigen foto


