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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Voor circa € 350,- netto per maand kunt u eigenaar zijn van 
dit prachtige en verrassend ruime 2-kamer appartement

in het centrum van Makkum. Bel voor meer info.
Inzetprijs € 99.500,- k.k.

Makkum, Kerkstraat 2E

Makkum - Begin oktober is het Total-tankstation 
van Garage Horjus in Makkum omgekleurd naar 
het rood/wit van oliemaatschappij Avia. De 
bediening bij de pomp blijft gehandhaafd. Buiten 
openingstijden van de shop kan er ook getankt 
worden. Bij deze extra service kan de klant gebruik 
maken van het nieuwste model tankautomaat. De 
automaat accepteert alle bankpassen, Travelcard, 
Multitankcard, lokale Horjuspas en Aviapas. 
Sinds jaar en dag prijkt het familiebedrijf van 
Horjus aan de Suderseewei 7 naast de ophaal-
brug. De huidige eigenaren Klaas en Arie Horjus 
voorzien in de toekomst een goede samenwerking 
met de nieuwe oliemaatschappij. “Us heit Frans, 
omke Jan en omke Joop ha 75 jier in BP-tank-
station hân. Dêrnei wie it 10 jier lang Total. Wy 
binne mar in lyts station yn de eagen fan de 
grutte jongens en fernamen wol dat sy, yn tsjin-
stelling ta Avia, net sa by ús belutsen binne. Sy tinke 
grutter en ha it fizier mear op de grutte diken”. 

De oliemaatschappij Avia is van oorsprong een 
Zwitsers bedrijf. Sinds 1962 zijn ze actief op de 
Nederlandse markt en is het één van de grotere 
brandstofketens in Nederland. Uit onderzoek-
resultaten van Bovag blijkt dat Avia in de cate-
gorie Benzine en Diesel als beste uit de bus komt. 
Avia weet concurrenten als Esso en Shell ver 
achter zich te houden. De gemoedelijkheid van 
Avia, de hoogwaardige benzinekwaliteit en de 
grote voordelen voor de klant, waren voor de 
gebroeders Horjus van doorslaggevende betekenis 
om een nieuw partnership voor bepaalde tijd aan 
te gaan. Het concern beschikt over een uitgebreid 
netwerk van goed uitgeruste tankstations in 
zowel de stedelijke centra als in de kleinere 
gemeenten. Tijdens de 3 daagse openingsactie 
van het nieuwe tankstations aan de Suderseewei 
mocht elke tanker een “altijd prijs enveloppe” 

trekken. De prijzen, meer dan 500, varieerden 
van knuffeltje t/m een 5 daagse romantische 
stedentrip naar Parijs. Deze laatste hoofdprijs werd 
gewonnen door Jaap Kerpel. Voor de kinderen 
stond de grabbelton en een zak snoep klaar en de 
liefhebbers konden meedoen aan een kleurwed-
strijd, gejureerd door Boudewijn Wolthuizen (Avia).

Klaas beheert al jarenlang de garage. Garage Horjus 
is een niet-merkgebonden BOVAG-autogarage 
en heeft actuele vakkennis paraat. Het garage-
personeel van Horjus bestaat al meer dan 10 jaar 
uit een vaste ploeg monteurs; Sietse Horjus, 
Johan Mulder, Melle Hoekstra en Jan Schilstra 
(tevens verkoper). Henk Altena is receptiemede-
werker en magazijnbeheerder. Bij Garage Horjus 
staat service, kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog 
in het vaandel. Er is bediening bij de pomp en 
het oliepeilen, bandenspanning of het vervangen 
van lampen kan per direct worden uitgevoerd. 
Boekhouder Arie beheert het pompstation samen 
met Bouwe Bruinsma en partimers Franciska 
Bekkema en Sietske Voorzaat. Ook Bouwe 
Bruinsma is prima te spreken over de nieuwe 
oliemaatschappij. “It sjocht der fleurich út. De 
read/wyt kleuren ha in positive útstrieling en 
passe moai by de kleuren van VV Makkum”.

Overige prijswinnaars: 
J. Beeker, tegoedbon € 150,- bij garage Horjus; fam. 
O. Eiling, dinerbon € 100,- bij Hennie fan Richt; 
J. Zwager, tegoedbon € 50,- bij Feddie de Boer.
Prijswinnaars van de kleurwedstrijd t/m 7 jaar: 
1e Larissa Smink; 2de Matthijs Gerritsma; 3de 
Frits Dierick. t/m 12 jaar: 1ste Jelien de Jong; 
2de Albertha Feenstra; 3de Jasper Kanbier. De 
winnaars kregen een tegoedbon van resp. € 25,-, 
€ 17,50 en € 10,- te besteden bij Els Toys 2 play 
in Makkum. 

Nieuw Avia tankstation Garage Horjus    door Sjirk Wijbenga
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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 
Tel. 0515-238980 / Prive 0515-238981 / 0515-238982
- 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                 

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
Zaterdag 12 november
‘s Middags na Intocht op TV, Controle Pieten in 
Makkum
 
Dinsdag 15 november
Avondrust: Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant.
 
Rest. de Nynke Pleats:
Expositie November: Quilts van Nel Meijer uit 
Steenwijk. Geopend: vrijdag vanaf 17.00 uur. 
Zat. en Zondags  vanaf 11.00 uur

Kerkdiensten

Wist u dat...

Zaterdag 12 november
Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor J van der Wal
 
Zondag 13 november
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst in Marienacker
m.m.v. gemeenteleden

Door de Doopsgezinde Kerk 
met St. Maarten
We hebben geen contact gehad met Piet Paulusma, 
maar we weten gewoon – uit eigen ervaring – 
dat het koud en nat kan zijn met St. Maarten. We 
hebben daarom een plan bedacht. De Doops-
gezinde Kerk wordt een stukje van de straat! 
Door de Bleekstraat kun je naar binnen en door 
de Tuinstraat weer naar buiten. Lichtjes wijzen 
je de weg.  Natuurlijk is er wat lekkers, en wat te 
drinken, en binnen is het warm en je kunt even 
bijkomen tijdens je zware tocht door het dorp. 
De kerk is open vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur. 
De mannen en vrouwen van het Kraaiennest 
(onze jeugdclub) zullen jullie warm ontvangen.

POTLUCK avond 
in de doopsgezinde kerk
Na het enorme succes van voorgaande jaren is er 
ook dit jaar weer een POTLUCK avond in de 
doopsgezinde kerk. Tijdens deze avond, vrijdag 
18 november 18.00 uur, neemt iedereen iets te 
eten mee dat vervolgens gedeeld wordt. Een rij-
kelijk gedekte tafel met meer dan genoeg te eten 
is het gevolg van dit samenzijn. Lange tafels zijn 
gedekt in de kerk en er wordt onder veel geklets 
en gelach veel lekkers genuttigd, want iedereen 
probeert toch zijn specialtieit mee te nemen! 
Deze avond is voor iedereen die in een gezellige 
sfeer een avond wil doorbrengen en nieuwe 
mensen wil leren kennen. U kunt zich opgeven 
bij Pietsy van Dijk, telefonisch op 0515-231312 
of via mail: jpvandiek@ziggo.nl

- Sint Martinus weer op zijn paard langs komt?

- en wel op vrijdag 11 november?

- je van harte welkom bent met je lampion in de 
 Sint- Martinuskerk om 18.00 uur?
 
- het NUT departement Makkum over 4,5 week 
 200 jaar bestaat.

- dit een feestje waard is!

- dit feestje plaatsvindt op vrijdagavond 9, 
 zaterdagmiddag 10 en zondagmiddag 
 11 december?

- het NUT dit graag samen met alle Makkumers 
 wil vieren?

- wij u dus van harte aanbevelen deze data alvast 
 in uw agenda te schrijven!

- op het moment dat u dit leest de programma-
 boekjes op de drukpers liggen.

- over enkele dagen het programma op uw deur-
 mat verschijnt.

- bij een verjaardag kadootjes horen….

- het mooiste kado dat u ons kunt schenken uw 
 aanwezigheid is!

11-11-1951  -  11-11-2011
 

Gefeliciteerd met je 60e verjaardag!
 

Tini
Lando & Elske
Kyara, Dylano

Wietze & Sharon
Jasper, Marrit, Gwen, Marrit
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Dubbelvla, 1 literpak.............................................1.39

Versunie Kip-Kerrie of Kipsaté Salade, 150 gram......79 cent

Berliner Boterhamworst..............per pakje 25 cent korting

Everyday Keukenrol, pak à 4 stuks....................................2.59

Everyday WC Papier, pak à 6 rol.......................................1.95

Krop IJsbergsla.......................................................nu 89 cent

Everyday Spirelli, 500 gram...................................nu 69 cent

Honig Mix voor Italiaanse Kruidensaus.................nu 89 cent

Aanbiedingen geldig van do. 10/1 t.e.m. wo. 16/11

Profiteer van 10 t/m 12 november
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

‘’SAMAR’’ Makkum
 
Als koor zijn wij per direkt op zoek naar 2 sopranen 
en 2 Tenoren. Wij oefenen op Maandag, middag 
vanaf half vier tot half zes. We hebben een breed 
reportoir van licht klassiek tot modern. Op 19 
November is er een open repetitie, die gehouden 
wordt in de Baptisten kerk aan de Cynthia 
Lenigestraat 10 ‘s middags vanaf 15.30 uur tot 
17.30 uur. Een ieder die hier belangstelling voor 
heeft, of mee wil zingen is van harte welkom!! 
Het koor staat o.l.v. Luuk de Vries uit Harlingen.
                                      
Voor eventuele inlichtingen; 
Aukje van der Meer 
Schoolbuurt 2, 8754 CV Makkum
Tel 0515-232549 
email aukjevdmeer.001@hetnet.nl

Auke Dijkstra 
en Eddie Oppedijk 
exposeren gezamenlijk 
in de Bibliotheek Makkum
Auke Dijkstra uit Makkum exposeert vanaf van-
daag met olieverfschilderijen in de bibliotheek 
van Makkum. Als vierde zoon van een gezin met 
9 kinderen vond hij tekenen al prachtig. Op zijn 
twintigste nam hij les en na enige tijd ging hij 
over op fotografie en maakte daar zijn beroep van. 
Later werd hij sporthalbeheerder in Makkum en 
nu hij met pensioen is, heeft hij de penselen weer 
ter hand genomen en geniet hij weer van het 
maken van schilderijen. De expositie wordt afge-
wisseld met gedichten van Eddie Oppedijk (56 
jaar). De  gedichten van Eddie Oppedijk hebben 
een diepere betekenis en gaan vaak over de zin 
van het leven, het verlies van dierbaren of over zijn 
eigen emoties en gevoelens. De gedichten zitten 
in een lijst en zijn voorzien van een passende 
afbeelding op de achtergrond. De expositie is te 
bezichtigen in de maand november tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek.
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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.

Dance4life sponsor run in Makkum
Kinderen lopen samen voor het goede doel ter Bestrijding van HIV en aid

Het was prachtig weer afgelopen vrijdag en daar-
door een grote opkomst op het Achterdijkje in 
Makkum én een fantastische opbrengst!! Het was 
niet alleen een succes maar ook nog eens heel 
gezellig. Er waren veel enthousiaste kinderen die 
aangemoedigd door ouders opmerkelijk veel 
rondjes liepen. Leerlingen van het Marne College 
uit Bolsward waren Carsten, Lars, Rik, Sem, Jesse, 
Sil, Markus, Ydwer, Marthe, Rixt en Wytze. 
Geholpen door veel kinderen uit Makkum, ook 
de allerkleinsten hielpen actief mee!

Het Marne College is de enige school in Friesland 
die dit jaar met Dance4life meedoet. Alle leer-
lingen werden opgeroepen actie te voeren voor 
Dance4life. Het geld van de acties gaat naar 
aidsbestrijdingsprojecten. Dance4life inspireert 
jongeren om de verspreiding van hiv en aids 
terug te dringen. En dat is hard nodig! Wereldwijd 
leven ongeveer 5 miljoen jonge mensen met hiv 

en elke dag komen daar nog zo'n 3000 bij. Tijd 
om in actie te komen dus! En dat deed Wytze 
Sligting. Hij bedacht deze sponsorloop en geluk-
kig deden er veel kinderen mee. De loop werd 
gesponsord door de ‘Wylde Swan’. Er was een 
startbedrag maar er kon ook nog eens per ronde 
€ 1,- verdiend worden. Toppers waren Rein en 
Leo die elk 16 rondes liepen! In totaal zijn er 
door alle kinderen 153 rondes gelopen over het 
Achterdijkje. 

11 November is er op het Marne College nog een 
actiedag - De leerlingen zetten zich dan weer in 
om geld op te halen voor projecten die strijden 
tegen aids en projecten die aidswezen helpen aan 
een goede toekomst. Deze dag gaat om 10.00 uur 
van start met een spetterende opening en daarna 
zijn er tot 16.00 uur tal van activiteiten. Het 
belooft een geweldige dag te worden en iedereen 
is van harte welkom.

Zaterdag 12 november 2011 is het weer zover! 
Sinterklaas komt aan in Nederland. Maar…. hij 
kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn, dus… komt 
hij een week later naar Makkum. Maar wij (de 
controle/inspectiepieten) komen wel alvast naar 
Makkum! Natuurlijk gaan we weer controleren 
of de sluisbrug wel stevig genoeg is, want er 
moeten heel wat Pieten overheen en Sinterklaas, 
natuurlijk. Ook meten we even of de straten breed 
genoeg zijn voor al die mensen en kinderen die 
samen met Sinterklaas er door heen willen lopen.
Maar wij, Pieten, willen ook graag (sssst, mondje 
dicht…. dit mag Sinterklaas absoluut niet weten) 
Sinterklaas verrassen!
Hij heeft ons eens verklapt, dat wanneer hij met 
de stoomboot bijna in Makkum is en al die 
zwaaiende mensen en kinderen op de kade ziet, 
hij dat zo prachtig vindt en hier erg van geniet! 
Als iedereen nu eens gaat zwaaien met een mooi 
zelf gekleurd vlaggetje, vindt Sinterklaas dat 

helemaal prachtig, natuurlijk! Daarom komen wij 
de (controle/inspectiepieten) zaterdag 12 november 
in het centrum van Makkum vlaggetjes uitdelen.
(Natuurlijk als de televisieuitzending over de 
aankomst in ….. is afgelopen.)

Dus wil je ons helpen om Sinterklaas te verrassen? 
Haal dan zaterdagmiddag 12 november een 
vlaggetje om te kleuren bij de Controle/Inspectie-
Pieten, in het centrum van Makkum Maar……
stttttt, groot geheim….
Sinterklaas mag het niet 
weten! Heb je op die 
dag geen tijd, …dan 
kun je een vlag om 
te kleuren halen 
bij Speelsgoed, 
markt 12 in 
Makkum.

Sinterklaas komt naar Makkum….
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

TE HUUR
Op zondag 4 december Sint met z‛n vrolijke Pieten 

en zijn chauffeur meneer Hopjes
Op bezoek bij u thuis!!

Reserveren: Bij de Makkumer Sinterklaascentrale

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Basisschoolleerlingen uit Gemeente Súdwest Fryslân 
bij Kiteschool Funsport-Makkum

In het kader van de sportstimulering organiseert 
Gemeente Súdwest Fryslân in de week van 28 
okt. - 6 nov. de Sportsnuffelweek. Hierbij hebben 
duizenden basisschoolleerlingen de kans om een 
bepaalde sport uit te proberen. Een kleine honderd! 
leerlingen van groep 6-8 hadden afgelopen week 
de kans om ook eens aan de razend populaire 
sport Kitesurfen te proeven. Hiervoor heeft 
Kiteschool Funsport-Makkum op het strand van 
Makkum een aantal proeflessen georganiseert. 
Onder leiding van 1-2 Kitesurfinstructeur's kon 
de jeugd kennis maken met het materiaal zoals de 
verschillende soorten en groottes Kite's (vlieger), 
Kiteboards (een soort surfplank) en wat je anders 
nog allemaal nodig hebt om te kitesurfen. Na een 
korte theoriesessie over veiligheid en het bereik 
waar de kite in vliegt was het tijd voor actie…
vliegeren op het strand.

Kitesurfen – in de volksmond ook wel ‘kiten’ 
genoemd – is een watersport waarbij de kitesurfer 

op een kiteboard staat en wordt voortgetrokken 
door een grote vlieger (Engels: kite). Een combi-
natie dus van surfen en vliegeren. Kitesurfen is 
een wereldwijd snel groeiende sport die ook in 
Nederland-‘Waterland’ snel aan populariteit wint. 
Nederland is goed vertegenwoordigd in het Kite-
surf World-Cup circuit en de wereldkampioenen 
van 2009 en 2011 komen beide uit Nederland. 
Het is het streven van alle erkende en gekwalifi-
ceerde Kitesurfscholen en belangenverenigingen 
om deze fantastische sport op een verantwoorde 
en geaccepteerde manier uit te laten groeien tot 
een volwaardige en volwassen sport, met vele 
enthousiaste beoefenaars. Want één ding is zeker, 
het kitesurfen heeft zich ontwikkeld van extreme-
sport naar volkssport en iedereen kan het leren, als 
dat maar gebeurd bij een erkende kitesurfschool.

Wil je meer weten over kitesurfen en wil je het 
ook eens proberen kijk dan even op www.kite-
schoolfunsportmakkum.nl

eigen fotoeigen foto

1e Halloween party ozone groot succes!

De jeugdsoos Ozone is een feit. Na ruim een half 
jaar is op zaterdag 29 oktober de jeugdsoos offi-
cieel geopend door Jildau Prins, jongerenwerker 
verbonden aan Timpaan. Na het onthullen van 
het gevelbord werd de soos geopend voor het 
eerste halloweenfeest van de nieuwe soos. En 
wat een geweldig succes was dat! De jeugd van 
groep 7 en 8 waren ook welkom en hebben dat 
met beide handen aangegrepen. Er waren meer 

dan 50 bezoekers, varieërend in de leeftijd van 
10 tot 17 en allemaal uitgedost in halloweenstijl! 
Het activiteitencommitee van Ozone kijkt terug 
op een zeer geslaagde avond, die het begin was 
van vele feesten die nog gaan komen! 

Wil je zelf ook helpen een feest te organiseren, meld 
dat dan even aan de bar tijdens een openings-
avond, want hulp is ALTIJD welkom!

eigen fotoeigen foto
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3 gangen keuzemenu november

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voorgerechten:                   
Wekelijks wisselend soepje

Of
Rolletje rosbief gevuld met bieslook roomkaas 

en een frisse salade

Hoofdgerechten:                         
Scholfilet met kervelsaus

Of 
Varkenshaas medaillons op stampotje van zuurkool 

met rode wijn saus

Nagerechten:      
Chocolade taartje

Of
Coupe Caraïben 

24.50
€

Jong en oud samen zingen

Op donderdag 3 november hebben een aantal 
bewoners van Avondrust en kinderen van kdv de 
Vlindertuin elkaar ontmoet op Maggenheim. We 
hebben een gezellige ochtend samen gehad waarin 

we samen hebben gezongen en muziek hebben 
gemaakt. Ter gelegenheid hiervan hebben de leidsters 
een speciaal liedjesboek gemaakt. Het was voor 
herhaling vatbaar en hopen dit snel nog eens te doen.

Masije Huis & Interieur                        door Judith van Lavieren

Makkum - Op de Buren 1 zijn Marije en Thomas 
Groeneveld momenteel druk bezig. In het pand 
waar voorheen bloemenmagazijn van der Woude 
was gevestigd maken zij alles klaar voor hun 
woonwinkel Masije Huis & Interieur. De naam 
van hun winkel is ontstaan door het samenvoegen 
van de laatste lettergrepen van hun voornamen. 

Marije is van jongs af aan bezig met inrichting. 
Op haar kamertje was ze als meisje altijd al aan 
het schuiven met de meubels. Eenmaal volwassen 
ging Marije in de zorg werken, maar het bleef 
kriebelen… Begin dit jaar is ze gestart met een 
opleiding binnenhuisarchitectuur. De eerste er-
varing met het verkopen van lifestyle en woon-
artikelen deden Thomas en Marije op tijdens de 
zomeravondmarkten en de Visserijdagen in 
Makkum. Het beviel goed en ze beleefden ook 
veel plezier aan het samen inkopen. Doordat 
Marije op haar werk voor langere tijd verlof op 
kan nemen doet nu de mogelijkheid zich voor 
om een tijdelijke winkel te openen aan de Buren 
1. Op 11 november 2011 start Masije Huis & 
Interieur en zal dan tot het nieuwe jaar van dins-
dag tot en met zaterdag geopend zijn. Marije zal 
op alle openingsdagen in de winkel te vinden 
zijn, Thomas is op vrijdag en zaterdag aanwezig.

Thomas en Marije noemen hun zaak een life-
style woonwinkel met een landelijke sfeer. Het 
aanbod is zeer divers: lantaarns, voorraadpotten 
en lampen maar ook plaids,tassen en nostalgische 
zwart-witkaarten. Masije wordt een winkel waar 
je heerlijk kunt sneupen (of met een mooi woord 
recreatief shoppen). Thomas en Marije hebben 
natuurlijk ook rekening gehouden met de speciale 
periode waarin hun winkel geopend zal zijn. 
Wanneer Sinterklaas in Makkum is gearriveerd 
kan hij hier prachtige cadeaus vinden. De inpak- 
en surprisepieten moet hij zeker meenemen want 
er is een grote verscheidenheid aan mooi inpak-
materiaal. Daarnaast is alles wat er nodig is voor 
in de kerstboom straks te vinden in Masije Huis 
& Interieur. 

Marije en Thomas starten vol enthousiasme met 
hun tijdelijke winkel. Ook voor de periode daarna 
zitten ze vol plannen. Marije zou graag interieurs 
ontwerpen, of bijvoorbeeld adviezen geven over 
licht- en kleurgebruik aan particulieren of bedrijven. 
Ze gaat verder met haar opleiding en ook zijn ze 
wel eens aan het denken over de combinatie 
winkel-webshop. Het is wel duidelijk dat we ook 
na 1 januari nog veel van ze gaan horen.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Forcys bestaat 25 jaar
Wie kocht er vroeger een computer voor bijna vijfduizend gulden?

Een computer van 4.500,- gulden dat moet een 
superluxe computer zijn. Niets is minder waar. 
Forcys eigenaar Enne Riemersma kocht zijn 
eerste computer voor die prijs. Vanaf dat moment 
startte hij met de verkoop van computeronderdelen 
en elektronica in zijn Megapool winkel in 
Coevorden. Nu 25 jaar later floreert de computer-
winkel van Riemersma nog steeds, maar dan 
onder de naam Forcys.

Bij veel producten denk je dat het vroeger goed-
koper was en vaak is dat zo. Behalve bij computers. 
Die zijn door de jaren heen stukken voordeliger 
geworden. “We hebben een keer een toetsenbord 
in de aanbieding gehad voor 125,- gulden. Nu 
kosten ze vaak nog geen tientje”, glimlacht Enne 
Riemersma. Terugdenkend aan de begintijd 
herinnert hij zich ook dat ze floppy disks van 
1,44 MB verkochten waar een USB-stick tegen-
woordig tot maar liefst 64 GB aan opslagruimte 
heeft. “En de veranderingen gaan nog steeds 
door hoor, want tot een jaar of zes geleden kon 
je geen notebook onder de duizend euro kopen. 
Nu heb je er al een voor een paar honderd euro.”
In het begin leerden mensen elkaar programmeren 

in MS DOS. Vaak verenigden ze zich in computer-
clubs waarvan sommige nog steeds bestaan. 
Windows werd geadopteerd door bedrijven en 
langzamerhand stapte ook het publiek over op 
dit systeem. “Je zag daarna de integratie op scholen 
en het integreren van lesmateriaal en spelletjes. 
Nu is een computer iets voor iedereen en heeft 
bijna ieder lid van het gezin een eigen notebook.” 
Forcys is de ontwikkelingen altijd op de voet 
blijven volgen en heeft haar diensten uitgebreid. 
“We hebben een thuisservice, want al die com-
puters thuis moeten natuurlijk wel goed blijven 
werken. Ook onze zakelijke klanten vinden het 
handig dat we op de zaak komen en dat ze bij 
één bedrijf terecht kunnen voor al hun computer-
producten, maar ook voor ICT-diensten en auto-
matisering.”
In de vestigingen in Coevorden, Sneek, Hardenberg, 
Klazienaveen en Parrega is het naar aanleiding 
van het 25-jarig jubileum op 10, 11 en 12 november 
volop feest. Met een paar superscherpe aan-
biedingen en voor de kinderen een leuke kleur-
wedstrijd is het feest voor iedereen. Voor de 
volwassenen is er een kruiswoordpuzzel waar-
mee mooie prijzen te winnen zijn. 

REAHUS. Op zaterdagmorgen 5 november is de 
eerste voornwedstrijd gevist van HSV Ons 
Genoegen. Aan deze wedstrijd visten ook vissers 
van HSV de Voorn uit Harlingen en HSV de 
Deinende Dobber uit St. Annaparochie mee. De 
wedstrijd werd gevist in de Franekervaart op het 
terrein van camping De Finne. Speciaal voor 
deze wedstrijd mochten de vissers met de auto 
het campingterrein oprijden, waarvoor hulde! 
Bij deze wedstrijd is het de bedoeling om zoveel 
mogelijk voorns te vangen, iedere gevangen 
voorn levert een bijtelling op van het gewicht. Er 
werden door de vissers zeker de nodige voorns 
gevangen, al waren deze over het algemeen wel 
erg klein. Ook werden er de nodige brasems 
gevangen. Het weer was heerlijk, de temperatuur 
was voorjaarsachtig en er stond vrijwel geen wind. 
Om 13.15 uur ging het eindsignaal, werd de vis 
gewogen en geteld en werd de eindscore berekend. 
De uitslag was als volgt:
1. F. Temme 3980 gram

2. H. Olde Olthof 3310 gram
3. T. Landskroon 2970 gram
4. J.R. den Boer 2800 gram
5. B. Altena 2770 gram
6. I. Idzenga 2750 gram
7. J. de Vries 1770 gram
8. S. Feenstra 1560 gram
9. H. Nauta 1520 gram
10. T. Wielinga 910 gram
11. K. Bakker 430 gram
12. P. Roedema 420 gram
13. F. van Duinen 0 gram

De volgende winter witviswedstrijd is op zaterdag 
26 november in de Diepe Dolte te Workum aan 
de Inthiemasingel. U dient om 08.15 uur aanwezig 
te zijn voor de loting. Er wordt gevist van 09.00 
- 12.00 uur. Op zondagmorgen 13 november 
wordt de baarzenvistocht gehouden. Er wordt 
gevist van 08.30 - 12.00 uur. De vertrekplaats is de 
parkeerplaats aan de Harlingerstraat te Bolsward. 

1e voornwedstrijd HSV Ons Genoegen

eigen fotoeigen foto
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Koninklijke Tichelaar Makkum

Zoekt een Laboratoriummedewerker

Wie zijn wij
Koninklijke Tichelaar Makkum is het oudste bedrijf 
in Nederland. Vakmanschap en vakkennis zijn de 
kernwaarden van de onderneming van waaruit klein-
schalige, complexe projecten en producties worden 
opgezet. Het bedrijf heeft een internationale 
positie opgebouwd in de markt voor exclusieve 
geschenken en als producent van specialistische 
keramische bouwelementen.

Wie zoeken wij
Wij zoeken een persoon die zelfstandig, probleem-
oplossend en accuraat kan werken. Iemand die 
kwaliteitsgericht is en geïnteresseerd is of raakt 
in keramiek. Iemand met een creatief analytisch 
denkvermogen en een flexibele, proactieve werk-
instelling. MBO denkniveau is minimaal vereist. 

Hoe ziet je functie eruit
Het betreft bij voorkeur een fulltime functie. 
Je fungeert als rechterhand van het hoofd van het 
laboratorium. Je voert zelfstandig periodieke 
analyses uit van klei- en glazuurmonsters. Je maakt 
glazuurrecepten aan, d.w.z. dat je vanuit opgestelde 
recepturen glazuurmineralen afweegt, mengt, verwerkt 
etc. Je registreert relevante gegevens in bestaande 
databases en het geautomatiseerde projectregistratie-
systeem. Je voert verdere voorkomende werkzaamheden uit.

Geïnteresseerd?
Als je geïnteresseerd bent kun je vóór 
23 november 2011 een brief met je achtergrond 
of CV sturen naar: 

Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Marlies van Wigcheren
Postbus 11 
8754 ZN  Makkum
marlies.vanwigcheren@tichelaar.nl
Telefoon: 0515 23 13 41

UITNODIGING KAATSVERENIGING MAKKUM
Aan de leden,

Op vrijdag 18 november 2011 ’s avonds om ACHT UUR in Café Rest. “ de Zwaan “ (achterzaal) te Makkum 
houdt de Kaatsvereniging haar: NAJAARSVERGADERING

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Beknopt financieel verslag.
5. Terugblik zomerseizoen 2011.
6. Vacatures Kantine Commissie en Wedstrijd Commissie.
7. Bekendmaking winterprogramma.
8. Club van 25.
9. Eventuele mededelingen voor de A.V. van de KNKB op donderdag 24 november 2011.
10. Rondvraag en sluiting.

Winterprogramma 2011 – 2012 in de sporthal:
- Zaterdag 10 maart 2012: Ledenpartij voor Schooljeugd, Pupillen en Welpen, aanvang 16.30 uur tot 21.00 uur.
- Trainen jeugd: vrijdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur, vanaf 13 januari t/m 30 maart 2012.

Catwalk in het klooster

Zondag 30 okt 2011. Vanaf hun schilderijen kijken 
de nonnen van het Karmelklooster in Drachten 
glimlachend naar de, in simpel zwarte jurkjes 
compleet met naaldhakken geklede, mannequins. 
Op het pad in de kapel met kleurrijke glas in 
lood ramen, hebben eeuwenlang kloosterlingen 
gelopen, allemaal hetzelfde gekleed in zwarte 
habijt met nonnenkap. Nu is de kapel met aan-
grenzende ruimtes de catwalk waar vijftig unieke 
hoeden, met als thema Artica-Antartica, geshowd 
worden. Ongelooflijk één thema en vijftig ver-
schillende, fantasierijke invalshoeken. Meer dan 
150 “behoede” gasten klappen hun handen warm 
voor de ijzige creaties. Waarbij hun hoofddeksels 
vaak niet onder doen voor de geshowde modellen. 

De Nederlandse Hoeden Vereniging organiseert 
elk jaar een ontwerpwedstrijd met als thema 
”Met de hoed de wereld rond”. Durkje van der 
Gaast-Hoeksema zat er stralend bij toen ze 
hoorde dat ze tot de tien genomineerden behoorde 
met haar ontwerp “Global Warming”. Pas op 21 
januari 2012 wordt er bekend gemaakt welke 
hoed de jury het meest aansprak. Dan horen we 
ook wie de publieksprijs heeft gewonnen en dat 
is nóóit hetzelfde ontwerp! Over smaak valt niet 
te twisten! Een aanrader om (even) naar Drachten 
te rijden want behalve de 50 Artic-exemplaren 
kunt u er ook genieten van 50 kleurrijke Winter-
feest hoeden èn de indringende schilderijen van 
Karin Hoogesteger. Info over de openingstijden 
(in de weekenden t/m 26 dec a.s.) en extra’s kunt 
u vinden op www.karmelklooster.nl. Geintje van 
de organisatie: als u een hoed(je) draagt krijgt u 
€ 1,50 korting op de toegangsprijs. 

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise  2007  €  13450,-
Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi   2007  €  12950,-
Peugeot 308 1.6HPT,150PK,5drs,luxe uitv 2008  €  12450,- 
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  11950,-
Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc   2007  €  11445,-
Toyota Corolla Verso 1.8VVTi,a/c-ecc    2006  €  10850,-
Kia C_eed 1.6-16v,a/c,navi,lm.velgen    2008  €  10450,-
Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie    2007  €  10445,-
Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €   9950,- 
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   8995,-
Hyundai Trajet 2.0i,zwart,7 pers,leer   2007  €   8950,-        

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,-
Ford Focus Station 1.8TDCi,leer,navi    2004  €   3850,-
BMW 316 4drs, blauwmet,lm.velgen,apk    1995  €   1445,-      

Verwacht;
Audi A4 Tdi 130pk proline business     2005 
Citroen Berlingo 2.0Hdi airco          2004
VW Passat 2.0i ,zilver                 2002
Opel Meriva 1.6-16v                    2004

VW Golf 1.4Tsi,140PK
5drs, zwartmett, airco, 
navigatie, lm velgen, 
cruisecontrol, r-cd,
104dkm  bj 2007

 12950 ,-
uniGar Horjus

Het is weer tijd voor het wisselen van de zomer/winterbanden. 
Heeft u nog geen winterbanden?? Vraag bij ons naar de mogelijkheden!

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. Ook voor bemiddeling
           

      wwww.garagehorjus.nl
      Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318

IJsvereniging 
Ledenvergadering  

Op vrijdag 11 nov. 2011 20:00 uur
In de achterzaal van “De Zwaan”

Agenda.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering `10.
4. Jaarverslag seizoen 10/11 beknopt. 
5. Financieel verslag 10/11.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuw kascommissielid.
8. Verbouwing.
9. Skoft.
10. Verkiezing bestuursleden:
 A: Jeroen Adema, {Niet herkiesbaar}
 B: Anneke Louwsma, {Herkiesbaar}
 C: Jakke v/d Kamp, {Herkiesbaar}
         
11. Contributie verhoging. 
 Bestuur stelt geen verhoging voor
12. Rondvraag.

Kandidaten kunnen zich tot een ½ uur voor 
aanvang vergadering kandidaat stellen.

Het bestuur.

NIEUW: Eet in stijl, 
beweeg in stijl!
Fitness- en fysiotherapiecentrum Beach Resort 
Lifestyle organiseert op Dinsdag 15 November 
een informatieavond met als thema: Eet in Stijl, 
Beweeg in Stijl. Dit is de introductie van een nieuw 
Lifestyle-programma gericht op bewust omgaan 
met voeding en op een bewuste manier trainen, 
met als resultaat een fitter en slanker lichaam. 
Persoonlijke aandacht en een op u afgestemd 
eet- en beweegprogramma. Deze twee begrippen 
vormen de basis van uw 12 weken durend Lifestyle  
programma.  

Tom Botermans heeft jarenlange ervaring met 
het begeleiden en behalen van persoonlijke doelen 
van mensen. Op deze avond krijgt uw een kijkje 
in de methode van werken die Tom de laatste 
jaren heeft ontwikkeld. Hij zal uitleg geven over 
wat er gebeurd met uw lichaam tijdens en na een 
training en wat voor training u zou moeten doen 
om het gewenste resultaat te behalen. Daarnaast 
is een op maat gemaakt voedingsplan belangrijk 
en moet kloppen bij de training die u volgt om 
maximaal resultaat te halen.

Wilt u weten hoe de methode werkt en of het iets 
voor u is geef u dan op voor de informatie avond 
– dinsdagavond om 19:30 uur kunt u Beach 
Resort Lifestyle bereiken via nummer 0515-231551 
of u kunt langskomen op Langezand 2C
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Thuisnederlaag Makkum tegen Wolvega
Stel dat Makkum afgelopen zaterdag in de thuis-
wedstrijd tegen Wolvega met de volgende 10 
veldspelers was aantreden: Piter Genee, Michel 
Nauta, Johan Boonstra, Rik van As, Jesse Adema, 
Jelle Hiemstra, Rein Bergsma, Marc Couffreur, 
Jan Hiemstra en Rienk Veltman. Misschien niet 
allemaal basisspelers maar samen met doeman 
Hyltsje Bosma een ploeg die in de derde klasse 
niet zou misstaan. Geen van genoemde spelers 
was echter beschikbaar. De meesten als gevolg 
van een blessure. Hoeveel blessureleed kan een 
ploeg verdragen? Veel zo is het eerste deel van 
het seizoen 2011-2012 gebleken. Ondanks dat 
Makkum in de eerste acht wedstrijden te kampen 
had met een ware blessuregolf wist het tot zater-
dag 13 punten bijeen te sprokkelen. Vorige week 
lukte het de ploeg van trainer Hylke Schrale zelfs 
bijna om, ondanks vele afwezigen, koploper 
CVVO te verschalken. De grens van het aantal 
geblesseerden bleek zaterdag echter overschreden. 
In vergelijking met de wedstrijd tegen CVVO 
ontbraken tegen Wolvega nog eens twee spelers 
waardoor het aantal afwezigen uitkwam op acht. 
En dat bleek net teveel van het goede. Twee 
spelers van de tweede selectie stonden zaterdag 
zelfs noodgedwongen in de basis. In het centrum 
van de verdediging maakte veertiger Gjalt Roorda 
zijn rentree en speelde alsof hij nooit was weg-
geweest. Ook linksbuiten Jouke de Jong, die voor 
de derde keer dit seizoen was opgeroepen, stond 
aan de aftrap. Tegen de zwakste ploeg waartegen 
Makkum dit seizoen tot nu toe in competitie-
verband uitkwam bleek de afwezigheid van 
zoveel spelers net iets teveel van het goede. 

Makkum verloor nipt met 0-1 en op die uitslag 
viel niet zo heel veel af te dingen. Zeker, als de 
kopbal van Lennart Adema na een halfuur spelen 
door keeper Tommy van Nieuwkoop van de 
gasten niet op prachtige wijze uit de kruising 
was geplukt dan was de wedstrijd misschien 
anders gelopen. En zeker, als Daniël Kleiterp na 
een mooie individuele actie vlak voor rust niet 
door diezelfde Van Nieuwkoop was gestuit dan 
had de wedstrijd misschien een andere wending 
gekregen maar het was zo’n wedstrijd waar elke 
ploeg wel eens tegenaan loopt. Zo’n wedstrijd 
waarin het niet loopt, acties net mislukken, 
steeds de verkeerde keuzes worden gemaakt, de 
spelers die de kar zouden moeten trekken de 
vorm niet hebben en tot overmaat van ramp een 
wedstrijd waarin de tegenstander ook nog eens 

op voorsprong komt en rustig achterover kan 
leunen. Die voorsprong kwam er na een minuut 
of twintig spelen. Toen was het aanvoerder Michel 
van Nieuwkoop die een vrije trap op fraaie wijze 
achter doelman Hyltsje Bosma kopte. Makkum 
moest in de achtervolging en deed dat in ieder 
geval de eerste helft nog met enig overleg. Het 
resulteerde onder andere in goede kansen voor 
Lennart Adema (tweemaal) en Daniël Kleiterp. 
Aan de andere kant was ook Wolvega, met name 
uit dode spelsituaties, een aantal malen gevaarlijk. 
Gescoord werd er evenwel niet meer voor de thee. 

De supporters van de thuisclub die dachten dat 
Makkum de tweede helft vol gas zou geven en 
Wolvega drie kwartier met de rug tegen de muur 
zou zetten kwamen bedrogen uit. Zeker, Makkum 
probeerde het wel, op de inzet van de spelers viel 
weinig aan te merken maar tot goed voetbal, laat 
staan uitgespeelde kansen leidde die inzet niet. 
Wolvega loerde op de counter en vertraagde het 
spel waar mogelijk wat de ploeg gezien de stand 
op de ranglijst niet kwalijk genomen kon worden. 
Uiteindelijk kregen de paarshemden in de tweede 
helft zelfs nog de beste kans. Op een harde inzet 
van dichtbij redde keeper Bosma echter 
bekwaam. Makkum bleef door de redding van 
Bosma in de wedstrijd, bleef ook knokken voor 
een beter resultaat maar knokte voornamelijk 
tegen zichzelf. Eén kansje kreeg het nog toen 
A-junior Ian Schouten vlak voor tijd vanaf de 
linkervleugel een keurige voorzet afleverde 
maar zag dat spits Kleiterp zijn hoofd niet goed 
tegen de bal kon krijgen waardoor Makkum zijn 
eerste thuisnederlaag van het seizoen leed. 

Positief (en verrassend) nieuws voor Makkum 
kwam zaterdag uit Leeuwarden. Ondanks dat het 
meerdere spelers aan het eerste elftal moest 
afstaan en de blessure (jawel, ook daar..) van 
aanvoerder Reimo Tjeerdema won Makkum 2 in 
een spectaculair duel van Leeuwarder Zwaluwen 2. 
Na een 0-2 voorsprong en 3-2 achterstand won 
de ploeg van Nico Altena en Kurt Jansen uitein-
delijk met 3-4. De 3-3 werd gemaakt door de 45 
jarige Johan Algera, de winnende goal van de 
iets jongere wereldkampioen eigooien c.q. alles-
kunner Andries Smink. Aanstaande zaterdag speelt 
‘it twadde’ thuis tegen het altijd lastige Harkemase 
Boys 2. Het geplaagde eerste elftal gaat op bezoek 
bij rodelantaarndrager QVC. Op sportpark ‘De 
Ribbe’ in Stavoren wordt afgetrapt om 14.30 uur. 

Wylde Swan did it again!
Na een succesvolle zomer heeft de Wylde Swan 
afgelopen week weer prijzen in de wacht gesleept 
tijdens een zeilevenement. ‘s Wereld grootste twee-
mast topzeilschoener Wylde Swan uit Makkum 
zeilde mee in de Race of the Classics for Young 
Proffesionals. Ze riep daarbij de hulp in van team 
ABN AMRO om de felbegeerde beker binnen te 
halen. En dat is gelukt -  Wylde Swan werd eerste 
‘overall’! Het was een spannende wedstrijd met 
heel wisselende weersomstandigheden. De vloot, 
die in eerste instantie naar Ramsgate in Engeland 
zou varen, zette vanuit Rotterdam koers naar 
Zeebrugge om via IJmuiden in Amsterdam te 

finishen. Het schip en haar bemanning liet de 
competitie ver achter zich. Groot was echter de 
verbazing bij de prijsuitreiking dat de Wylde 
Swan ook op handicap alles heeft gewonnen. 
Zelfs het jacht van de Nederlandse marine de 
‘Urania’ is verslagen.

De Race of the Classics voor Young Professionals 
wordt ieder jaar door ruim 680 jonge talenten 
gevaren aan boord van 23 klassieke zeilschepen 
in allerlei soorten en maten. Het behoud van ons 
varend erfgoed is een van de belangrijkste doel-
stellingen van de Stichting Race of the Classics.
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TE HUUR
SINT EN PIETENKOSTUUMS

(Incl. schminken)

Reserveren: Bij de Makkumer Sinterklaascentrale

Te Koop
 Witgoed o.a. Koelkasten,
Wasautomaten,vriezers en

Condensdrogers 
alles zo goed als nieuw !!

Tel: 0619876628

Nij Libben Witmarsum 
wint eerste prijs
Fanfare ‘’Nij Libben’’ uit Witmarsum heeft, na 
een prachtig optreden op het Federatie festival in 
Parrega op 29 oktober j.l. nu met succes deelge-
nomen aan het concours. Op zaterdag 5 november 
zijn zij afgereisd naar Hoogezand om deel te nemen 
aan het concertconcours van de Christelijke 
Bond van Muziekverenigingen in Oost en West 
Nederland. Het concertconcours werd gehouden 
in Theater Het Kielzog. Fanfare ‘Nij libben 
speelt in de derde divisie Fanfare en staat o.l.v. 
Andries de Haan. Het programma bestond uit 
het inspeelwerk, Hymn of Consolation, het ver-
plichte werk, Don Quichote de La Mancha en 
het keuze werk, Legend of a Mountain. Het 
optreden werd beloond met een eerste prijs. Een 
prachtig resultaat wat smaakt naar meer.  

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. Witmarsum 
e.o. heeft weer een afdelingsavond op dinsdag 
15 november a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde 
Roskam te Witmarsum. Op deze avond komt 
mevrouw Ginny Ydema vertellen over haar werk-
zaamheden bij de zedenpolitie. Nieuwe leden en 
gasten zijn van harte welkom.

Vrijwilliger van het jaar 
in het zonnetje gezet!
In het kader van het Europees Jaar van de 
Vrijwilliger heeft de gemeente Súdwest Fryslân 
vrijwilligersorganisaties in de gelegenheid gesteld 
een vrijwilliger voor te dragen als vrijwilliger 
van het jaar. Peuterspeelzaal It Protternêst in 
Witmarsum heeft Melis Bergsma en zijn gezin 
voorgedragen in de categorie Jeugd en Jongeren 
en de gemeente heeft hen geselecteerd als Vrij-
williger van het Jaar 2011. De peuterspeelzaal 
heeft van de gemeente een bedrag ontvangen om 
ze in het zonnetje te zetten. Melis en zijn hele 
gezin hebben een aantal jaren het tuinonderhoud 
van de peuterspeelzaal voor hun rekening genomen. 
Dankzij de geweldige inzet zag de tuin er altijd 
piekfijn uit en konden de peuters er naar harten-
lust spelen. Om ze hiervoor te bedanken werden 
ze uitgenodigd op een versierde peuterspeelzaal 
en kregen ze een zelfgemaakt cadeau van de 
peuters. Ook werd een gezellig dagje uit met het 
hele gezin aangeboden.
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Zaterdag 12 november
QVC 1 - Makkum 1 14:30
Makkum 2 - Harkemase Boys 2 12:30
Makkum 4 - Wolvega FC 3 14:30

Nieuweschoot A1 - Makkum A1 14:00
Makkum B1 - Sleat B1 12:30
Sparta'59 B1 - Makkum B2 14:00
Makkum C1 - Drachten C2 11:00
Makkum C2 - Akkrum C2 9:00
Balk D1 - Makkum D1 9:00
Franeker SC D6 - Makkum D2 9:00
TOP'63 E1 - Makkum E1 10:00
Heerenveen E10G - Makkum E2 9:00
Akkrum E6G - Makkum E3 11:15
Makkum F1 - Joure SC F2 10:00
Makkum F2 - Workum F3 9:00
Makkum F3 - JV Bolsward F7 9:00
Makkum DA1 - Dronrijp DA1 10:45
Tzum MC1 - Makkum MC1 11:15

Zaterdag 5 november
Makkum 1 - Wolvega FC 1 0 - 1
Leeuwarder Zwaluwen 2 - Makkum 2 3 - 4
ONS Sneek 7 - Makkum 4 5 - 4

Makkum A1 - Dwingeloo A1 1 - 1
Renado/VVI B1 - Makkum B1 2 - 4
Makkum B2 - GAVC B2 0 - 2
Heerenveen C3 - Makkum C1 3 - 0
SDS C2 - Makkum C2 2 - 4
Makkum D1 - Leeuwarden D1 3 - 2
Makkum D2 - LSC 1890 D6 16 - 1
Makkum D3 - TOP'63 D2 3 - 4
Heeg E1 - Makkum E1 8 - 3
Makkum E2 - Workum E3 3 - 2
Makkum E3 - SDS E5 1 - 4
Makkum F1 - Heeg F1 0 - 5
NOK F2G - Makkum F2 1 - 2
CVVO F8 - Makkum F3 0 - 6
Makkum DA1 - Mulier DA2 0 - 4

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.

Colofon
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Fietszitje voor achterop Type: Bobike Maxi i.g. 
staat prijs € 15,- Tel. 0515-573822
  
Schotel Multisat voor Astra 1-2-3 + Hotbird met 
2 ontvangers en 2 muurbeugels prijs € 100,- 
Tel. 06-23033050
  
Verzameling uilen € 25,- Tel. 0515-231035/
06-27211041

Een tennis raket voor kleine kinderen € 2,50.  
Tel. 0515-230522

Mooie oude piano( merk: Steinberg) Prijs: notk
Tel. 0515-231035 / 06-27211041
  

Siebe, rode ex-kater met een paar grijze vegen! 
Heeft U hem gezien of weet U waar hij is: Tel. 
0517-531885
  
Cornwerd, Houwdijk, 30 oktober:
Cypersrode poes, geen wit, 1,5 jaar oud. Niet 
gechipt, geen bandje. Foto www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692

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

VERMIST

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

Drie enthousiaste dames organiseerden 'Vintage Sale'. Drie dagen lang in 'Ons Gebouw'. De drie dames 
waren zeer tevreden en vonden het 'Onwijs gaaf'.

Pip toernooi: twee jeugdleden van TV Makkum in de prijzen

PIP staat voor Primus Inter Pares en betekent 
"de eerste onder zijns of haars gelijken. Het PIP-
toernooi is een enkeltoernooi en kent 2 voorrondes 
in het voorjaar en een finaledag eind oktober en 
wordt via de KNLTB in Friesland georganiseerd. 

Dit jaar hadden zich hiervoor rond 120 kinderen 
in de leeftijd tussen 10 en 17 jaar aangemeld. 
Van TV Makkum deden de volgende jeugdleden 
mee: Iwan Tjeerdema, Mark-Jan van Enkhuizen, 
Nynke de Zee en Remko Slootweg. 

De voorrondes worden in poulesysteem gespeeld. 
Iedere deelnemer speelt dan twee of drie wed-
strijden. Na de eerste ronde hadden zich Nynke 
en Remko voor de tweede ronde geplaatst. En 
ook na de tweede ronde wisten zich beiden voor 
de finaledag te plaatsen. De laatste vier per leef-
tijdscategorie strijden hier dan om de titel PIP-
kampioen. Op de finaledag wordt dan eerst de 
halve finale gespeeld. Nynke verloor haar eerste 
partij en mocht daarna om de 3e / 4e plaats spelen. 
Deze wedstrijd heeft ze overtuigend gewonnen, 
Nynke is dus 3e in haar categorie (meisjes t/m 
12 jaar) geworden. Remko wist zijn eerste partij 
overtuigend te winnen en mocht nu om de titel 
strijden. De finalepartij was spannend, uiteindelijk 
heeft Remko gewonnen. Hij mag zich dus een 
jaar lang PIP-kampioen t/m 14 jaar noemen. De 
jeugdcommissie van TV Makkum feliciteert 
hierbij Nynke en Remko met hun prijzen! 

eigen fotoeigen foto

Arum 30 oktober
Tanya Kooistra kwan ind e klasse M1 uit met Amon. 
In de 1e proef en de 2e proef won zij de 1e prijs met 
2 maal 188 punten goed voor 2 winstpunten. Met 
Bright kwam Tanya uit in de klasse L1. Ook hier 
won zij 2 maal de 1e prijs met 192 en 195 punten 
goed voor 3 winstpunten. Met Blitser waar ze ook 
mee uit kwam in de klasse L1 won zij in de 1e 
proef de 2e prijs met 188 punten en in de 2e proef 
reed zij een winstpunt met 186 punten goed voor 2 
winstpunten.
 
Oenkerk 5 november 
Yvonne Philipse ging met Be Cool Man naar 
Oenkerk om uit te komen in de klasse L1. In de 1e 
proef won zij de 4e prijs met 190 punten en in de 

2e proef werd de 3e prijs gewonnen met 188 punten 
samen goed voor 2 wiinstpunten.
 
Middenmeer 6 november
Ook met Be Cool Men kwam Yvonne hier uit in de 
klasse L1. In de 1e proef en in de 2e proef won zij 
de 1e prijs met 185 punten en 200 punten goed voor 3 
winstpunten. Yvonne heeft met Be Cool Men haar 
punten bijelkaar om in de klasse L2 uit te komen.
 
Benningbroek 6 november 
Louise Nieuwenhuis ging met Sieuwke fan Lutke 
Peinjum hieheen om uit te komen in de klasse Z1. 
In de 1e proef behaalde zij hun 1e winstpunt in 
deze klasse Met 204 punten en de 1e prijs. In de 2e 
proef wonnen zij ook de 1e prijs met 200 punten.

PSV de Halsbânruters

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl


