
Een terugblik op 
Bloemenmagazijn 
van der Woude   

Het Nationaal 
Schoolontbijt 
op Cbs De Ark 
een groot succes

Programma intocht 
van Sinterklaas
op 19 november 
in Makkum

5 7 16

E
B
v

H
S
o
e

P
v
o
in

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1416 - 16 november 2011

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Absolute OPKNAPPER! Zeer slecht onderhouden 
woning, 3 slaapkamers, gelegen in rustige straat, 

94 m² eigen grond.
Inzetprijs v.a. € 25.000,- k.k.

Witmarsum, Oostend 4

Makkum - Op 11 november om 6 uur stroomde de 
Katholieke kerk in Makkum vol met kinderen en 
ouders. De katholieke kerk in Makkum draagt de naam 
van Sint Martinus en had iedereen uitgenodigd om 
het lichtjesfeest hier gezamenlijk te beginnen. Klaas 
Groeneveld liep verkleed als soldaat rond in de kerk 
en nadat hij iedereen had begroet vertelde hij het 
verhaal van Sint Maarten Sint Maarten, ook wel 
Martinus van Tours (geboren in 316 en gestorven 
op 11 november 397), was bisschop van Tours. Sint 
Maarten is gebaseerd op een legende. Maarten 
werd geboren in het huidige Hongarije. Hij ging in 
dienst bij de Romeinen en klom op tot officier. Hij 
werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer 
koude dag in de winter zag Maarten een arme man 
zonder jas in de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn 
paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel 
doormidden en gaf de arme man een helft tegen de 
kou. Dat Klaas Groeneveld dit laatste demonstreerde 
door ook zelf met een zwaard een stuk van zijn mantel 
af te snijden maakte wel indruk op de jeugdige aan-
wezigen. Het was een ongedwongen viering. Het 
verhaal werd steeds onderbroken door het zingen 
van Sint Maartenliedjes en er werd volop de tijd 
genomen om van al die prachtig geknutselde lam-
pionnen te genieten. In stijl natuurlijk, met het licht 
uit en alle lampionnen aan. Het zag er heel mooi 
uit. Bij het verlaten van de kerk kreeg iedereen een 
sinaasappel. Buiten kon men aansluiten bij een 
groep trommelaars, die een echte Sint Maarten te 
paard begeleidde, en meelopen met een optocht 
door het centrum van Makkum.

Na dit gezamenlijke begin stonden de kinderen 
natuurlijk te popelen om zingend langs de deuren te 
gaan en snoep op te halen. De oude liedjes worden 
nog altijd gezongen,maar het is leuk om te horen 
dat er ook weer nieuwe liedjes ontstaan of aan de 
muziekstijlen van deze tijd aangepast worden door 
er een rap van te maken. Van oudsher worden in 
Friesland veel variaties gezongen die beginnen met 
Sinte Maarten Mikmak. Vroeger gingen de liedjes 

vaak over Sint Maarten zelf, de nieuwe liedjes zijn 
meestal spottend of grappig van toon. Dat hoor je 
bijvoorbeeld in: “Sinte Maarten Mikmak, mijn vader 
is een dikzak, mijn moeder is een dunnetje, geef me 
een pepermunnetje”. Een goed voorbereide Sint 
Maartenloper heeft natuurlijk ook repertoire voor het 
geval de deur gesloten blijft. Heel geschikt hiervoor 
is bijvoorbeeld het liedje:” Hier woont juffrouw 
Kikkerbil, die geen mens wat geven wil”.

Het is altijd mooi om een rondje door het centrum 
te maken en grote groepen kinderen van deur tot 
deur te zien gaan. Het viel op dat de creativiteit niet 
stopt bij het maken van een fraaie lampion. Veel 
kinderen hadden zich prachtig verkleed en geschminkt. 
Dit jaar kon je in het centrum ook nog een stukje 
“binnendoor”. Bij de doopsgezinde kerk kon je via 
de Bleekstraat naar binnen om vervolgens via de 
Tuinstraat de kerk weer te verlaten. Hoe je moest 
lopen werd door waxinelichtjes aangegeven. Dit 
leuke initiatief was genomen door het Kraaiennest, 
een groep kinderen van 12 en 13 jaar. Bouwers, een 
welbekende en actieve groep in de doopsgezinde 
kerk, stromen vanaf 12 jaar door naar deze groep. 
In de kerk hadden ze samen met Flora Visser limo-
nade en snoep klaargezet voor de zangers. Buiten bij 
het hek stonden de kinderen iedereen uit te nodigen 
om binnen te komen. Deze bijzondere Sint Maarten, 
het was namelijk 11-11-11, trof het met het weer. 
Een beetje koud, maar geen storm en regen. De 
meeste kinderen bleven in het centrum. De bewoners 
maar ook de winkels, horeca en de bibliotheek werden 
bezocht door een grote groep zangers en zangeressen. 
Ter hoogte van onze Makkumer hoedenverhuur 
was er nog een primeur. Hier zat een heks met een 
blokfluit . Ze nodigde alle passerende kinderen uit 
om met haar te zingen. Zij begeleidde hen daarbij 
zelf op haar blokfluit en na het zingen deelde ze 
natuurlijk ook wat lekkers uit . De meeste kinderen 
bekeken de zwartgelokte heks vol ontzag, maar 
dachten toch dat ze haar wel eens vaker bij dit pand 
hadden gezien………..

Sint Maarten in Makkum op de elfde van de elfde van 2011
door Judith van Lavieren
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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      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 van Asperen 
Praktijk 0515-572353 / Prive 0515-576067
- 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  

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
Tjerk,
Als een rots in de branding
Duizenden manen
Duizenden golven

 

Tjerk Groeneveld
Hoofddorp Piaam
1 april 1950 11 november 2011

Piaam: Antoinette Groeneveld - Dijkstra

Buren 22, 8756 JP Piaam

Tjerk zal worden herdacht in de Van Doniakerk 
aan de Kerkeburen 37 in Makkum, op zaterdag 
19 november om 13.00 uur.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het 
kerkhof  aan de Buren in Piaam.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
en een informeel samenzijn met een hapje en 
een drankje op Piaam State.

Mocht u geen rouwbrief  hebben ontvangen dan 
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Ondanks zijn ziekte bleef onze sympathieke 
dorpsgenoot positief. Toch nog onverwacht 
hebben wij afscheid moeten nemen van

Tjerk Groeneveld
Wij wensen Antoinette en familie veel sterkte
     

Vereniging van Dorpsbelang Piaam

Op deze manier willen we iedereen 
bedanken voor alle belangstelling, 
de bezoekjes en de vele kaarten en 
bloemen tijdens het ziekenhuis- en 
revalidatie periode van Jelly.

Fedde & Jelly Wiersma - Wieling

50 jier
Leaf, Krêftich

Soarchsum en Unyk  

Ûs Mem

Leafs
Arjette & Ruurd

Gerlof & Angelique
Jelle

Dit toen schattig jongetje.
Nu slager in hart en nieren.
Zal 18 november zijn 50ste,

Verjaardag vieren.

Komt u deze prachtige dame 
binnenkort tegen

Meld haar dit dan even: 
‘Sinds maandag ben je 

de twintig verloren,
maar laat de 30 

je spontaniteit niet verstoren!’

Plaats uw familiebericht 
in de Makkumer Belboei

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

Versunie Extra Belegen Kaas, 500 gram............................4.79

Smeerworst..................................per pakje 25 cent korting

Campina Vanille Vla, 1 literpak...........................................1.19

Wasa Knäkerbrödt Goudbruin, 200 gram.....................89 cent

Molen Speculaas Brokken, 400 gram..........................79 cent

Honig Lasagne Bladen + Mix voor Lasagnesaus....samen 1.89

Hal Appelmoes, pot 720 ml................................................0.98

Aanbiedingen geldig van do. 17/1 t.e.m. wo. 23/11

Agenda
Vrijdag 18 november
Avondrust: Sjoelen, 15.00 uur in het restaurant.
 

Zaterdag 19 november
Sinterklaasintocht 14.00 uur
 
Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseert een bingo-
avond Aanvang 20.00 uur, in zaal 't Anker.
 

Zondag 20 november
Centrum Wilgenhoeve te Exmorra, Klankconcert 
tussen 14.00 uur en 17.00 uur
 
Dinsdag 22 november
Avondrust: Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 18 november
Makkum – Doopsgezinde Kerk 18.00 uur
Pot Luck viering

 
Zondag 20 november
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorgangers: Ds. van Olffen en
Pastor Visser, organist: Dhr. Kalkman
  
Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor T de Wolff
 
Workum – Baptistengem., 9.30 uur
voorganger: Br. G van der Woude 
 
Makkum – Baptistengem. 19.30 uur
spreker: Ds. W Greven
m.m.v. “De Dobber” uit Harich

Profiteer van 17 t/m 19 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



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 16 november 2011

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.

Evenementenborden Makkum
Na het plaatsen van het stuk over het bekladden 
van de evenementenborden in de Makkumer Belboei 
van 12 oktober, hebben wij een ingezonden brief 
gekregen gestuurd door: A no niem  ondertekend 
door Actiegroep Mooi Makkum. Wij hebben als 
Werkgroep Makkumer Belboei nog geprobeerd 
om d.m.v. een oproep in de rubriek “Wist U Dat” 
de anonieme actiegroep daarmee zich bekend te 
maken. Daar hebben ze nog steeds de lef niet 
voor gehad, daarom hierbij de ingezonden brief.

Reactie op het kansbordenverhaal.
Geschokt reageren wij op de fascistische toon 
van het artikel over de Kansborden; wenselijk-
heid van bewakingscameras, gewetenskwesties, 
riante beloning, aan je ouders evt daders verraden, 
het lijkt wel of men op zoek is naar een kinder-
moordenaar of naar Saddam Hoessein.

De Kansborden, rare naam, zijn beklad of on-
beklad, afgrijselijk lelijk. En dit hebben wij van 
vele Makkumers en bezoekers gehoord. Dat er 
toestemming is gekomen om deze wangestaltes 
te plaatsen, of is die er helemaal niet? is een 
groot raadsel. Deze lelijke ontsierende borden 
worden de bewoners en bezoekers van Makkum 
brutaal weg door de strot geduwd. En schieten 
hun doel volledig voorbij, vanuit de auto heeft 
men nooit genoeg tijd om ze te lezen en de data 
te noteren, ze brengen de verkeersveiligheid 
zelfs in gevaar. 'Makkum op een positieve wijze 
“neer” zetten in een tijd die ook voor Makkum 
niet gemakkelijk is.' Hierin word gesuggereerd 
dat de borden Makkum zullen helpen in econo-
misch zware tijden, wat een onzin. Wie profiteert 
er nu eigenlijk van als er 50 mensen meer op 
leugenbollenpop komen, dat zijn de kroeg en de 
snackbar. 

Als we alle Makkumers economisch willen helpen 
dan zouden we langs de toegangswegen naar 
Makkum veel meer borden moeten plaatsen 
waarop staat dat de Familie Hupeldepup geld 
nodig heeft om zijn kind te laten studeren, om 
zijn woning voor minder-valide te laten aanpas-
sen, om kleding of eten te kopen. En dat Piet 
Hupeldepup zich aanbied als timmerman en 
werk nodig heeft. En dat de tegelmaker nog 
1000 tegels te koop heeft en de slavinken bij de 
Jumbo in de aanbieding zijn etc etc. Als betrokken 
Makkumers (laat het duidelijk zijn dat wij met 
het onderkladden niets van doen hebben) zijn 
wij van mening dat we Makkum als een mooi 
pittoresk dorp in stand moeten houden, voor 
onszelf en voor de toeristen die onze economie 
komen spekken. 

Bezoekers en bewoners willen een groen, duur-
zaam en mooi Makkum zien dus moeten wij 
groen denken en ons zo ook uiten. Als we alle 
Makkumers oproepen om voor b.v. de visserij-
dagen hun vrienden en bekenden uit te nodigen 
via email, twitter, hyves, facebook, sms, mns, etc 
ect zouden we veel meer mensen bereiken, zouden 
er geen natuurlijke hulpbronnen verspild worden, 
geen chemische middelen gebruikt worden, zou 
men beschermde dorpsgezichten niet verzieken 
met lelijke borden, zouden ze niet beklad worden, 
zou men ze niet schoon hoeven te maken, zou 
men zich er niet over op te hoeven winden dat 
anderen ze bekladden, zou men de "duizenden 
euros" die ze hebben gekost en en het geld dat 
wordt uitgeloofd, in een fonds kunnen stoppen 
om de mensen die er echt economisch slecht aan 
toe zijn een handje te helpen. 

Actiegroep Mooi Makkum.

Nieuwe opzet Nieuwjaarsfeest Makkum       door Jetze Genee

Vereniging Us Stek organiseert dit jaar voor de 
achtste maal het Nieuwjaarsfeest in Makkum. 
De komende jaarwisseling zorgt Us Stek echter 
voor een nieuwe opzet op een andere locatie. 
Niet de tent bij de keet, maar een pracht loods op 
het bedrijventerrein van Inprotech aan de 
Houtmolen, wordt dit jaar het decor voor een 
feestelijke begin van 2012. 

Door de mogelijkheid die geboden wordt aan de 

Houtmolen kiest de organisatie voor verhuizing 
van de oude stek.  Wieger Oostenveld van Us 
Stek legt uit: “Een lastige keuze, maar in overleg 
met onze leden kiezen we dit jaar voor een andere 
opzet”. Het feest in de tent heeft de afgelopen 
jaren een sterk verjongd publiek getrokken. Dat 
is goed voor het naleven van de doelstelling: de 
jongeren in Makkum een gelegenheid tot feesten 
bieden in de nieuwjaarsnacht. “Wij willen een feest 
voor álle leeftijden organiseren” aldus Oostenveld. 
Met de nieuwe locatie grijpt Us Stek de kans om 
een feest te organiseren waar alle leeftijden zich 
welkom voelen. 

Over de inhoud van de feestavond geeft Us Stek 
nog niet alles prijs. “Een nacht waarbij DJ Cees 
een rol krijgt en ook DJ Jan Wijnja uit de gouden 
tijden van bar Frisia in Schraard”. Hiermee mikt 
de organisatie op een sfeer waarbij jong en oud 
aan hun trekken komen. Naast de muziek is de 
nieuwjaarsnacht voor velen een mini-reünie. 
Een reünie, omdat veel familie bijeenkomt om in 
Makkum het oude jaar uit te zitten. Voor iedereen 
die na het vuurwerk nog een knalfeest zoekt: 
gratis entree aan de Houtmolen. Us Stek gaat 
alvast aan de slag. Voor meer informatie kunt u 
het laatste nieuws op Twitter en Facebook volgen. 
En uiteraard Later meer in deze krant.

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Een terugblik op Bloemenmagazijn van der Woude   
door Judith van Lavieren

Op 1 oktober jongstleden zijn Albert en Meta, na 30 
jaar, gestopt met bloemenmagazijn van der Woude. 
Begin jaren tachtig woonden Albert en Meta in 
Haarlem. Ze werkten allebei in de zorg: Meta als 
bezigheidstherapeute en Albert als verpleegkundige. 
Toen Alberts vader de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikte in 1981 leek het er dus op dat bloemen-
magazijn van der Woude zou stoppen. Het was 
Meta die te kennen gaf wel naar Makkum te willen. 
Zij was het wonen in de grote stad beu en het werken 
in een bloemenzaak sprak haar wel aan. En zo kwam 
het dat, tegen eerdere verwachtingen in, Albert en 
Meta toch de zaak overnamen. Albert liet zich 
omscholen en Meta werd “meewerkende vrouw”. 
Alberts moeder heeft nog lang meegeholpen in de 
winkel. 

Toen Albert en Meta begonnen verkochten ze veel 
grote groene planten. De bijbehorende rieten planten-
bakken hadden ze ook in de handel. De wat oudere 
garde uit die dagen had over het algemeen een 
vensterbank met witte potten gevuld met groene 
planten. Ook heel populair in die tijd: wit aarde-
werk in de vorm van een dier. Talloze dierenpotten 
met een plantje erin gingen over de toonbank. In 
die tijd werden de bloemen en planten eigenlijk 
verkocht zoals ze ingekocht waren. Gemengde 
boeketten en boeketten op bestelling: het zijn alle-
maal zaken die pas later kwamen. Het maakte het 
werk creatiever, maar ook steeds arbeidsintensiever. 
Albert en Meta zagen het bloemistenvak ook op 
een ander vlak veranderen. Toen zij begonnen was 
het een mannenberoep. Tegenwoordig zijn het 
meestal vrouwen die een bloemenzaak hebben. 
Moederdag was aanvankelijk de dag van het jaar 
waarop de meeste bloemen verkocht werden. Maar 
de laatste jaren werd Moederdag van de eerste 
plaats verdrongen door Valentijnsdag. Vooral als 
het in een weekend viel was het een topdag. 
Traditioneel was de periode van Sinterklaas tot en 
met kerst een zeer drukke tijd. En ook als er ergens 
een opening plaatsvond in het dorp was het aanpoten. 
Het kwam voor dat ze dan meer dan honderd 
bestellingen hadden en Albert in zijn welbekende 
blauwe bus meerdere keren moest rijden om alles te 
bezorgen. Ze hebben altijd veel stagairs gehad. 
Albert slaagde er goed in om zijn enthousiasme 
over te brengen. Maar liefst twee van hun stagairs 

hebben het tot meesterbinder gebracht en daar zijn 
ze best trots op.

In 2009 ging Albert door zijn knie en moest geope-
reerd worden. Deze gezondheidsproblemen lieten 
zich niet combineren met het arbeidsintensieve 
bloemistenvak. Langzamerhand ontstonden er twee 
mogelijke toekomstplannen. Of we gaan nog een 
keer verbouwen en Meta gaat met personeel nog 
zo’n jaar of 8 door. Of we houden op met de zaak 
en gaan nog een periode wat anders doen. Het is het 
laatste geworden. Op zaterdag 1 oktober waren ze 
voor het laatst geopend. ”Het was een leuke en 
spontane dag”, zegt Meta. Veel mensen, waaronder 
hun vriendenploeg, kwamen langs met attenties. 
Het was vol en gezellig. Daarna zijn ze lekker op 
vakantie gegaan en met vrienden op stap geweest. 
Wie denkt dat ze vervolgens achter de geraniums 
hebben plaatsgenomen, heeft het mis. Om plaats te 
maken voor woonwinkel Masije moest er nog van 
alles opgeruimd worden aan de Buren 1. Albert 
heeft zijn computerbedrijfje waarvoor hij software 
schrijft en Meta werkt s ochtends in Avondrust. 
Ook voor de Belboei blijven ze actief. Albert zorgt 
ervoor (samen met Ruurd Boonstra) dat de Belboei 
buiten Makkum verspreid wordt en Meta verzorgt 
de betaling van de bezorgers. Albert en Meta heb-
ben met veel plezier in Makkum gewerkt. Het bij-
zondere van het werken in een dorp is dat je een 
vaste klantenkring hebt. Je kent je klanten en maakt 
in de loop van de jaren hele mooie maar ook hele 
verdrietige dingen met ze mee. Dat vertrouwde en 
persoonlijke aspect sprak Albert en Meta aan. Over 
en weer werkte het zo: het was heel gewoon dat 
mensen telefonisch een boeket bestelden: “Je weet 
wel wat ik mooi vind en wat er op het kaartje moet” 

Wanneer Albert en Meta gevraagd wordt wat het 
allerleukste was aan de winkel strijden verschil-
lende zaken om voorrang. Midden in het dorp 
werken, je vertrouwde klantenkring, een beroep 
hebben dat elke dag weer onverwachte dingen met 
zich meebrengt, het creatieve? Nee, besluit Albert, 
het mooiste van de winkel was toch dat die ons 
destijds teruggebracht heeft naar Makkum. Op 10 
november hebben zij de opening van de woon-
winkel van Thomas en Marije Groeneveld verricht 
en daarmee hun eigen winkelperiode afgesloten.
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Adverteer in 
de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

Ten Cate
4 halen 3 betalen

Zangavond Makkum
Op zondagavond 20 november a.s. is er weer een 
zangdienst in de Baptistenkerk. Als spreker komt 
Ds W.Grevenuit Stavoren, Ds Greven is voor-
ganger van de Baptisten Gemeente ZuidWest 
Friesland te Koudum.Als thema werd gekozen: 
Zeg het met......Muzikale medewerking is er 
door de Dobber uit Harich. De groep de Dobber 
bestaat al vele jaren, maar door studie, verhuizen 
of trouwen werd deze groep steeds kleiner. Op 
dit moment bestaan ze nog uit 4 personen en zij 
proberen al zingend het evangelie door te geven. 
Ze treden meestal 1x per maand op en zingen in 
het Fries en in het Nederlands. De samenzang is 
onder leiding van Br A. Couperus en begint om 
19.30 uur, wij nodigen U hartelijk uit in ons 
kerkgebouw C.Lenigestraat 10. 

Zangcommissie Makkum / Workum.

Laat de MS Collectant 
niet in de kou staan!
Als laatste in een rij van collecterende goede doelen, 
komt de collectant van het Nationaal MS Fonds 
vanaf 21 november aan de deur. “Het Nationaal 
MS Fonds is dit jaar de hekkensluiter in de lan-
delijke collectes”, zegt Pamela Zaat, landelijk 
coördinator van het fonds. “Wilt u onze collec-
tanten  niet in de kou laten staan?”, vervolgt ze. 
“Zij lopen niet voor zichzelf maar zetten zich, in 
dit donkere en koude weer, in voor mensen met 
Multiple Sclerose, in de volksmond MS. Iemand 
die wordt geconfronteerd met de diagnose 
Multiple Sclerose, krijgt daarbij direct een over-
dosis onzekerheid bij cadeau. De enige zekerheid 
die je hebt, is de wetenschap dat het een chronische 
ziekte is waarvoor geen genezing mogelijk is”, 
aldus Pamela. Het Nationaal MS Fonds financiert 
onderzoek naar MS en ontwikkelt programma’s 
die mensen leren om te gaan met hun ziekte. 
Altijd vanuit een positieve insteek door uit te 
gaan van de mogelijkheden die je als mens met 
MS hebt. 

Wat kunt u doen om het de MS Collectant mak-
kelijk te maken? Doe vooral de deur open en leg 
alvast wat kleingeld in de gang. De collectant 
kan meteen doorgaan en aanbellen bij de buren! 
Dankzij uw donatie is er voorlichting, patiënten-
ondersteuning en onderzoek mogelijk naar MS! 
Onze 10.000 collectanten kunnen onmogelijk bij 
alle voordeuren aanbellen. Heeft uw deurbel niet 
gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057. 
Kijk voor meer info op www.nationaalmsfonds.nl
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Het Nationaal Schoolontbijt op Cbs De Ark een groot succes

Desi Rosenau Makkumer voorleeskampioen 2011

Op 2 november hebben alle leerlingen van Cbs 
De Ark weer genoten van Het Nationaal School-
ontbijt. De leerlingen en leerkrachten hebben op 
school gezamenlijk ontbeten met vers brood, 
divers beleg en verse melk. Bakkerij Kluft zorgde 
voor heerlijk, vers volkorenbrood, tarwebroodjes 
en smakelijke krentenbollen! Op maandag 7 
november zijn de kinderen van groep 1 naar de 
bakkerij gegaan om bakker Kluft persoonlijk te 
bedanken met een eigen gemaakt broodje.

Cbs De Ark deed mee aan Het Nationaal School-
ontbijt, omdat goed ontbijten belangrijk is voor 

de basisschoolleerlingen. Het Nationaal School-
ontbijt wil het belang en het plezier van een goed 
ontbijt onder de aandacht brengen van scholieren, 
hun ouders en leerkrachten. Een goed ontbijt geeft 
kinderen bij de start van de dag de energie om te 
leren, te spelen en te sporten. Tijdens Het Nationaal 
Schoolontbijt van 1 tot en met 4 november ont-
bijten ruim 500.000 kinderen gezamenlijk op 2.500 
scholen in het hele land. Via speciaal ontwikkeld 
lesmateriaal leren zij ook meer over het belang 
van een goed ontbijt als start van de dag. Het 
Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd door 
het Voorlichtingsbureau Brood.

Desi Rosenau is de winnaar van het voorlees-
kampioenschap 2011 van Makkum geworden. 
Maar Anna van der Geest deed het ook zo goed dat 
zij samen met Desi door mag naar de regionale 
voorleeswedstrijd. Na de voorrondes op de basis-
scholen mochten negen kinderen in de biblio-
theek van Makkum laten horen hoe goed ze zijn 
in voorlezen. Op de voorleesstoel vertellen de 
deelnemers iets over de schrijver en de inhoud 
van het boek waaruit zij hun verhaal hebben 
gekozen. Het publiek, wat in grote getale aanwe-
zig was, bestond uit ouders, broertjes en zussen, 

meesters en juffen, en natuurlijk veel klasgenoten. 
Zij luisterden gespannen naar de verhalen. De 
jury bestaande uit Carin Bekema, Daniel Kleiterp 
en Hannie van Zeumeren beoordeelde onder 
andere op toon, tempo en het contact met het 
publiek. Alle negen kandidaten hebben heel goed 
voorgelezen, maar Desi kreeg de beste beoorde-
ling! Desi en Anna veel succes bij de volgende 
ronde!! Voor meer informatie over de foto’s, 
gemaakt door Marion Stoffels, kunt u contact 
opnemen met Pleunie Poepjes van de biblio-
theek in Makkum.

Mijn Haar

Kijk, ik heb mijn haar eraf laten knippen! Ik heb 
ik mijn haar gedoneerd aan Stichting Haarwensen. 
Stichting Haarwensen maakt pruiken voor zieke 
kinderen die daardoor geen haar meer hebben. 
Mijn haar was 68 centimeter, en nu ongeveer 20 
centimeter. Ik heb het laten afknippen in een vlecht. 
Die heb ik opgestuurd naar Stichting Haarwensen. 
In een doosje met watten natuurlijk, anders was 
de vlecht verprutst en kan Stichting Haarwensen 
er niks meer mee doen. 

Róchelle Lindeman. 

Novemberactie “It Krobbeguod” 
een groot succes!

Op maandag 7 november kwamen de ouders van 
onze peuters langs de deuren om suikerbroden te 
verkopen. En ook dit jaar was dit weer een groot 
succes! Ruim € 1200,00 heeft deze actie opgebracht 
en daar willen we ieder die een suikerbrood heeft 
gekocht, een vrijwillige bijdrage heeft geleverd, 
de ouders  die de suikerbroden hebben verkocht 
en Bergsma Groothandel voor bedanken. 

Namens de peuters, leidsters en bestuur van 
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”, BEDANKT!

Eerste lustrum 
eighties disco groot succes!!
Back to the eighties hield zaterdag 5 november 
haar eerste lustrum. D.J. Hendrik van discotheek 
‘The sound’ had 2 collega DJ’S uitgenodigd om 
te komen draaien in de fraaie tot eighties disco 
omgetoverde bovenzaal van de Prins in Makkum. 
De talrijke bezoekers, enkele in stijl uit de jaren 
80, waanden zich weer even in de sfeer van toen. 
Vele hits uit de jaren 80 kwamen voorbij en vele 
verzoeknummers werden gedraaid. DJ Jan van 
der Stap en J.J. Jan Wijnia van de voormalige bar 
Frisia  creerden de sfeer van toen. De organisatie 
ziet terug op een geweldige eighties avond en kijkt 
nu al uit naar volgend jaar wanneer de disco weer 
plaats vindt op zaterdag 3 November. Zet deze 
datum alvast in je agenda en beleef het mee.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Sint & Kerst - November & December Actie 2011

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint 

en Kerst maanden November-December 2011, diverse acties op touw worden gezet. 

 

PuzzelActie

Van 16 november t/m 21 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei, 

doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie, aan-

dacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2011, worden besteed.

 

Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een 

weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen 

wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen 

t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.

De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In januari worden de 

prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 

Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. 

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de 

PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.

Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.

Prijsvraag van deze week:

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart 

blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 1 / Belboei no. 1416)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr.  4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.

is oo

ocris

elost

et wo

On d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m
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Opening- en sluitingstijden december

Sintwilledei zaterdag 26 november

Krystwilledei zaterdag 17 december

Sinterklaas maandag 5 december 9:00-18:00 uur

Kerst vrijdag 23 december 9:00-21:00 uur

 zaterdag 24 december 9:00-16:00 uur

Oud&Nieuw zaterdag 31 december 9:00-16:00 uur
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De hele Herenkleding gaat eruit !!
Daarom nu november maand

60% korting
op de herenkleding!
Kom kijken bij ziezo
Lieuwkemastraat 11a  |  8754 BL Makkum  |  0515-230306

Carbid Te koop
A klasse 4,5 euro de kilo.

luchtdicht verpakt.
genoeg op voorraad.

tegen meer prijs gebracht
mail carbidwons@hotmail.nl

tel. 0621413082 of 0627284079

Wie wil/kan mij helpen met het overnemen van
het uitlaten van Sammy van mijn vader? Het 
gaat om 1 x per dag, rond het middaguur. Graag 
bellen na 18.00 uur: 232984

Verzorg pony, ik ben Isabel Droog en ik ben 
bijna 9 jaar. Ik zit twee jaar op paardrijden. Heeft 
u in de buurt van Makkum een pony die ik mag 
verzorgen, bel dan 06-10954081
 

1 bril ( blauw/groen montuur ) op parkeerplaats
nabij de zeedijk in Gaast. tel.nr. 06-43165330

Onze kat (schildpadpoes met wit en gesterili-
seerd) is nog steeds vermist. We krijgen nog 
steeds reacties.Ook al moeten we geduld heb-
ben, we hopen dat ze gevangen wordt door wie 
dan ook.We hopen maar niet dat iemand haar in 
huis vasthoudt...Foto's:marktplaats.nl pagina 1. 
Genaamd: Freggel. U krijgt een beloning! Alvast 
bedankt! Tel: 06-30095365.

OPROEP

GEVRAAGD

GEVONDEN

GEZOCHT

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

Zoekertje

Wist u dat...
* World Servants de komende 2 weken weer bij 
 U langs komt met pepermunt?
 
* u op de website www.nutmakkum.nl kaarten 
 kunt reserveren?
 
* leden van het NUT (en hun gezin) slechts 200 
 stuivers hoeven te betalen om van alle voor-
 stellingen te kunnen genieten.

* Sneon 19 novimber de aksje Taalflagjen yn Fryslân 
 eindigt. De minsken dy’t mei dien ha  meie de 
 flagge as oantinken hâlde.

* De finale fan 60 dagen feest eindigt yn Boalsert 
 mei alderhanne foarstellings en in protte (Fryske) 
 artysten.

* It sil in net te ferjitten dei wurde yn ús heitelân. 
 Op www.keppelje kinne jo sjen hokker grutte 
 nammen der komme.

* de zanggroep SAMAR niet op zat. 19 november een 
 open repetitie heeft, maar op maandag 21 november
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Bij de Binderij keuze 
uit losse bloemen,
en het weekboeketje 
voor 9,95

Tot ziens bij de Binderij
Markt 27 Makkum
T 0515 233 266
www.debinderijbloemen.nl

Te koop
Teak houten eetkamer tafel met 8 stoelen

 Tafel 2,50 x1,00 m.
 Ziet eruit als nieuw. Vr. prijs € 550,-

 
Reacties graag na 18:00 op 06 12 99 37 69

 óf naar m.vanwieren@home.nl

Vrijwillige huizenveiling: Oud concept nieuw jasje
Vrijwillige huizenveiling heeft voor de verkoop 
van woningen het oude concept, wat gebaseerd 
is op het principe het bijeenbrengen van kopers 
en verkopers, in een nieuw jasje gestoken. Via 
internet wordt de vrijwillige groepsveiling geor-
ganiseerd. Het kopen en verkopen via een online 
veiling maakt het biedingsproces transparant en 
overzichtelijk. Alle bieders hebben gelijke kansen 
en kunnen precies zien hoeveel er op de woning 
is geboden. Alle potentiële kopers hebben gelijke 
kansen en bepalen helemaal zelf tot welk bedrag 
wordt geboden. De vrijwillige huizenveiling is 
geen noodgreep, maar een manier om kopers en 

verkopers bij elkaar te brengen.  De online veiling 
vindt plaats op 24 november 2011 vanaf 19.00 uur. 
Ook de Menziessingel 11 te Makkum neemt deel 
aan deze vrijwillige huizenveiling. De deuren van 
deze woning staan voor u open op woensdag 16 
november a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur. Bent u 
verhinderd, maak dan een afspraak voor een 
bezichtiging.  

Voor meer informatie, neemt u contact op met 
Makelaardij P.J. de Jong, tel. 0515-542048 / 
www.makelaardijpjdejong.nl. 

Sfeervol concert in Wons

Zaterdag 5 november j.l. gaven een tweetal koren, 
te weten “it Woldinghekoar” uit Wons en “Different 
People” uit Bolsward gezamenlijk een concert in 
een goed gevulde en feestelijk versierde PKN 
kerk. Beide koren staan o.l.v. Margriet Lemmens 
uit Wons maar zijn heel verschillend: “it Woldinghe-
koar” zingt meestal a capella, terwijl “Different 
People” zich laat begeleiden door drum, dwars-
fluit, toetsenist en gitaar. Ook zingen zij met 
versterking. Het was dan ook een hele uitdaging 
om dit concert te organiseren en beide koren met 
hun eigen geluid tot hun recht te laten komen en 
gezien de positieve reacties na afloop zijn ze 

daar goed in geslaagd. Na het gezamenlijk zingen 
van een Afrikaans liedje “Sana sananina” werd het 
gospelkoor en het publiek door de Wonsers wel-
kom geheten met het zingen van “A Welcome”. 
Na een aantal “blokjes” van steeds 3 nummers, 
aangekondigd door een lady speaker uit ieders 
gelederen werd gezamenlijk afgesloten met 2 
liederen: als eerste ”Fields of Gold”, prachtig 
begeleid door dwarsfluit. Er werd afgesloten met 
“Hamba ni Kahle” wat betekent: Ga in Vrede! 
Na afloop van het concert werd een ieder uit-
genodigd voor een gezellige nazit in dorpshuis 
“it Bynt”.

Op donderdagavond 17 november worden in 
Arum 2 films vertoond. De film Grutsk gaat over 
het nationaal landschap ZuidWest Friesland. 
Sinds begin dit jaar maakt Arum (voormalig 
Wunseradiel) deel uit van de gemeente SudWest 
Fryslan. Arum en de dorpen boven de A7 maken 
weliswaar geen deel uit van het nationaal land-
schap ZuidWest Friesland, maar dat nationaal 
landschap volgt verder zo goed als de gemeente-
grenzen van de nieuwe gemeente waartoe Arum 
behoort. In de film komt de ontstaansgeschiedenis 
van dit mooie gebied aan bod in prachtige beelden. 
De film duurt ongeveer 20 minuten en er is een 
gebiedsconsulent aanwezig die een toelichting 
zal geven.

De tweede film die deze avond vertoond wordt is 
de dorpsfilm van Arum die ongeveer 50 minuten 
duurt. Elke 10 jaar maakt het dorp een film. Voor 
deze editie is gekozen voor een nieuwe aanpak: 
zo’n 20 dorpsbewoners werden opgezocht en 
geportretteerd. Samen vertellen ze over het dorp 
anno nu, van jonge muzikanten tot een landbouwer 
die er al tientallen jaren boert, de dorpskapper, 
koster en de houtbewerker. Samen schetsen ze 
een beeld over het leven in het dorp. Over wat er 
is, was en verandert.

De films worden vertoond in de bovenzaal van 
Herberg de Gekroonde Leeuw. Aanvang is 19.30 
en de toegang is gratis.

Film in Arum
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 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

 ZANGAVOND

Zondagavond 20 November a.s.om 19.30 uur
Baptistenkerk, C.Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker Ds W. Greven uit Stavoren
Thema: ZEG HET MET...........
M.M.V. "De Dobber" uit Harich

U bent hatelijk welkom namens de zangcommissie
van de Baptisten Gemeente Makkum/Workum

Slotweekend Sloeproeien MPM                       door Diana van Malsen

Zoals elk jaar gaan de meeste sloepen naar Muiden 
om daar het roeiseizoen af te sluiten. Dit jaar was 
er maar 1 sloep uit Makkum die richting Muiden 
vertrok. De Zeesteeg vertrok vrijdag naar Muiden 
waar de Boekanier al klaar lag om ons dat weekend 
onderdak te verlenen. De sloep ging vrijdag nog te 
water en bij Graaf Floris van Muiden werden de 
magen voor de eerste keer gevuld. De spullen werden 
aan boord gebracht en de bedden verdeeld. Tot in de 
late uurtjes hebben de roeiers de tactiek besproken 
en werden andere teams uitgehoord hoe zij zich het 
hele jaar trainden. 

De volgende morgen waren de eerste roeiers om 
half 8 aan dek en werd de eerste gewonde naar de 
EHBO vervoerd. Door een val op een schip aan het 
begin van de vrijdagavond bij het ophangen van 
een spandoek was deze ongelukkig te val gekomen. 
Na controle was het toch verstandig om niet te 
roeien en moest de opstelling van die dag aangepast 
worden. De eerste wedstrijd voor de heren was om 
12 uur. De dames hadden al een rondje Muiden 
Pampus Muiden erop zitten. En met dit mooie weer 
zouden de tijden wel eens heel snel kunnen zijn. De 
heren en 2 dames maken zich klaar voor eerste 
wedstrijd en achter de start kunnen wij nog even 20 
minuten de laatste voorbereidingen treffen. Om 
12:20 was het dan zover wij hingen klaar aan de 
startlijn en bij het salvo kon de stuur het stokje los 
laten en samen met nog 2 Kromhoutwhalers vlogen 
wij weg. Een spannende start werd het samen ble-
ven wij gedrieën naast elkaar varen en vlogen op de 
vorige start in met 1 minuut verschil in start is er 
weinig verschil en net op open vaarwater konden 
de eerste sloepen worden gepasseerd. Door de 
lengte van deze race 7,5 km is het een zware race 
omdat alle roeiers vanaf het begin alles geven en 
voordat iedereen het in de gaten heeft ben je al bij 
Muiden en is het zoeken naar de beste gaten en 
zorgen dat je geen rode vlag krijgt omdat je er ver-
keerd inhaalt. Pampus wordt dan ook zonder pro-
blemen gerond en de sloep gaat met een gemid-
delde van 10,5km per uur weer terug naar Muiden. 
In een tijd van 43 min 01 sec. vlogen wij weer over 
de finish en konden wij terug kijken op een zware 
race wat niet kwam door het weer want dit was 
voortreffelijk voor de tijd van het jaar. 

Maar om op tijd op bed te gaan is toch altijd wat 
moeilijker. Tijd nu voor de heren om even bij te 
komen de magen te vullen en te kijken naar de 
dames die nu voor de tweede keer van start gaan. 
De dames gaan als een speer en voor het eerst sinds 
jaren hebben ze eens een droge dag achter de rug in 

Muiden. De heren mogen weer om half 4 achter de 
startlijn liggen en dit wordt net gered. Maar ze zijn 
er klaar voor. Om 10 voor 4 is het weer zover en 
liggen wij weer met de zelfde sloepen aan de start-
lijn er wordt onderling met de sturen afgesproken 
dat wij naast elkaar blijven varen. Maar bij het 
startschot vliegt de Zeesteeg vooruit en ligt direct 
een bootlengte op de andere sloepen voor. Wat elke 
stuur niet hoopt gebeurt ons het Caatje van 
Warmond stuurt en vliegt in ons kielzog. Oei dat is 
niet best dit kost de roeiers van de Zeesteeg zoveel 
kracht meer de stuur probeert maar raakt ze niet 
kwijt. Even denken wat te doen. Ze ziet een boei en 
geeft de Bakboord roeiers de instructie om op haar 
teken langszij te gaan. De verwarring onder de 
roeiers is groot. Wat haalt onze stuur nu weer uit. 
Op open vaarwater en dan langszij liggen hier dan 
zoveel sloepen. De roeiers gaan langszij en moeten 
weer bij. Ze zijn allemaal van slag maar herstellen 
zich razendsnel nog niet beseffend wat er gebeurt. 
Vliegt zoals de stuur hoopt het Caatje van Warmond 
met de riemen op de boei en eindelijk is de 
Zeesteeg verlost van zijn achtervolger. De race kan 
worden voortgezet. De snelheid ligt hoger dan de 
eerste keer en voor Pampus zijn al meerdere sloe-
pen ingehaald. Alleen de ellende achter Pampus is 
het nu stukken drukker en wordt er door de stuur 
een paar verwensingen uitgesproken richting een 
andere sloep. Na Muiden is het gelukkig weer wat 
ruimer vaarwater en wordt de sloep weer richting 
de haven gebracht. Na nog even een beste finish er 
in te gooien om toch echt de Azoreon High voor te 
blijven vliegen wij in een tijd van 42min en 35 sec. 
over de finish. Sneller als de eerste keer dit geeft 
altijd een goed gevoel. De geleverde vermogens na 
deze gezamenlijke wedstrijden werden nog bij de 
jaaruitslagen op-geteld en met een geleverd vermo-
gen van 91,33 in de eerste wedstrijd en 96,64 in de 
tweede moesten wij wel concluderen dat wij alles 
hadden gegeven wat mogelijk. In de heren 2 werd 
dan ook zonder problemen de eerste prijs opge-
haald, wat zeker bijdraagde in de feestvreugde. 
Helaas konden wij onze positie in het Krom-
houtwhalerklassement niet behouden en kwamen 
dan ook net naast de prijzen te vallen op een wel-
verdiende 5de plaats.  De roeiers van dit weekend 
waren op Bakboord: Rein, Ietsje, Linda, Jacob S, 
Rudie op Stuurboord: Roland, Jan, Geeske, Jouke 
en Chris de gewonde: Klaasjan en Stuur: Diana.
De Zeesteeg kan terugkijken op een geslaagd 
weekend en jaar. De roeiers zijn even uitgeroeid en 
de sloep gaat even in winterslaap. Na een korte 
winterstop zullen in April de eerste wedstrijden 
weer worden geroeid.

In Makkum is Stichting AFS Nederland op zoek 
naar gastvrije gezinnen voor 80 scholieren. Vanuit 
allerlei landen wereldwijd komen zij onze taal en 
cultuur leren kennen. Na aankomst zullen ze allerlei 
ontdekkingen doen, vooral over onze eetgewoonten, 
fietscultuur en het schoolsysteem. Gastgezinnen zien 
van dichtbij hoe de jongeren zich ontwikkelen ter-
wijl ze meedraaien in het dagelijks leven op de 
middelbare school en in het gezin, liefst met 
dezelfde rechten en plichten als andere kinderen in 
huis (zouden) hebben.  

Begrip
AFS Nederland heeft al sinds 1947 wereldwijd 
ervaring als non-profit organisatie met uitwisselingen 
om onderling begrip tussen mensen uit verschillende 
culturen te stimuleren.

gastgezinnen geen financiële vergoeding, maar halen 
zij hun voldoening uit de interculturele ervaring, de 
internationale contacten en soms levenslang hechte 
relaties.

Wadlopen
AFS is vooral actief via vrijwilligers, die gezinnen en 
jongeren persoonlijk begeleiden en allerlei activiteiten 
organiseren. Ze geven een stoomcursus Nederlandse 
taal en cultuur tijdens het oriëntatiekamp. Later volgen 
onder meer culturele en actieve uitjes (stedentrips, 
schaatsen, wadlopen), een Sinterklaasfeest en barbecue 
bijvoorbeeld. 

Kijk voor meer info op: www.afs.nl of neem contact 
op via de Regivrijwilliger voor AFS Fryslân Antsje 
Schoenmakers: afsfryslan@hotmail.com / 0624342336

Gastvrije gezinnen gezocht
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Volleybalprogramma
Vrijdag 18 november
19:00 Punt Ut MB 1 - Makkum MB 1
20:15 Makkum MA 1 - Wisky 5 MA 1
20:15 Makkum DS 4 - Punt Ut DS 2
20:30 Makkum DS 1 - OSK Het Plein DS 1
21:30 VLO DS 2 - Makkum DS 2
21:30 Makkum HS 1 - CoVos HS 3

Zaterdag 19 november
17:45 VC Sneek DS 7 - Makkum DS 3

PSV de Halsbânruters
 
Arum 6 november pony's
Harmen Heslinga kwam met Babiche aan de 
start in de klasse B cat.D. In de 1e proef win hij 
de 4e prijs met 187 punten 1 winstpunt en in de 
2e proef een winstpunt met 184 punten.
 
Arum 13 november paarden
Susanne Huurman kwam met Cadanz hier uit in 
de klasse L1. In beide proeven won zij de 1e 
prijs met 190 en 191 punten samen goed voor 2 
winstpunten. Yvonne Philipse kwam met Be 
Cool Men vandaag voor de eerste keer uit in de 
klasse L2. In de 1e proef won zij de 1e prijs met 
209 punten en in de 2e proef nam zij de 2e prijs 
mee met 198 punten. samen goed voor 4 dikke 
winstpunten.
 
Oudega 13 november
Louise Nieuwenhuis kwam met Sieuwke fan 
Lutke Peinjum uit in de klasse Z1. Zij reden een 
winstpunt met 205 punten.

Judoka's Judo Witmarsum aktief in Leeuwarden

Zilveren plakken voor Witmarsumer judoka's in Norg

Afgelopen zaterdag was er in Leeuwarden het 
jaarlijks JFC toernooi voor judoka's van 6 t/m 17 
jaar. Ook Judo Witmarsum kwam tijdens het 
eerste toernooi van het nieuwe seizoen in aktie 
en zeker niet zonder succes.

Jan Bisschop (8 jaar, -30 kg) begon zijn toernooi 
met een verlies partij. Vervolgens wist Jan in de 
poule twee partijen met aanvallend judo te winnen. 
Helaas ging ook de laatste poule partij verloren. 
Zo kwam Jan, doordat hij meer punten had dan 
zijn tegenstanders met één verlies partij toch in 
de finale poule terecht. Jan heeft nog niet veel 
wedstrijd ervaring en kwam in de finale net een 
tandje te kort. Wel nam hij een hele mooie 
gedeelde derde prijs mee naar Witmarsum.

Rens van der Kooij (10 jaar, -50 kg) zat met Luke 
van Palmhoven (11 jaar) in dezelfde gewichts-
klasse. Luke verloor zijn eerste partij maar wist 
vervolgens twee partijen met keurig aanvallend 
judo in winst om te zetten. Om in de finale te 
komen moest Luke zijn laatste poule partij winnen. 
Helaas verslikte hij zich in de tegenstander 
waardoor Luke de finale poule net miste. Rens 
kwam zonder veel problemen de poule door. 
Met heel mooi aanvallend judo wist hij al zijn 
vier poule partijen in volle winst om te zetten. 
Een mooie O Uchi Gari (binnenwaartste been-
haak) en Harai Goshi (opzwiepende heupworp) 
waren de technieken die Rens toonde. Rens 
kwam ongeslagen in de finale poule terecht. Ook 

hier liet Rens zien dat er maar één iemand recht 
op de gouden plak had. Met een houdgreep en 
bij de tweede partij wederom een zwiepende 
heupworp nam Rens de eerste prijs mee naar 
Makkum.

Samir van der Wal (11 jaar, -36 kg) en Harmen 
Bisschop (10 jaar) zaten ook in dezelfde klasse. 
Harmen begon zijn toernooi door binnen 10 
seconden een hele mooie heuptechniek te maken 
en daarmee een technisch ippon te scoren. In de 
poule wist hij nog een partij in volle winst om te 
zetten. Helaas ging er ook een partij verloren. Zo 
kwam Harmen met een verlies partij in de finale 
poule terecht. Intussen was ook Samir in aktie 
gekomen. In de poule wist hij met drie maal 
ippon voor oa. een mooie Tani Otoshi (achter-
waartse overname) en Uchi Mata (opzwiepende 
heupworp) te scoren. Samir wist op deze manier 
ongeslagen de finale te bereiken. De eerste 
finale partij werd na hard strijdend op scheids-
rechers beslissing verloren. De tweede partij 
ging tegen clubgenoot Harmen. Samir wist deze 
partij in volle winst om te zetten door een heup-
techniek te maken. Zo was er voor Samir een 
keurige tweede prijs en nam Harmen een derde 
prijs mee naar Witmarsum.

Giel Dol (7 jaar, -30 kg) was ook keurig op 
dreef. Hij liet zien dat hij zeker progressie boekt. 
Helaas kwam Giel één punt te kort om mee naar 
de finale te kunnen.

Afgelopen zaterdag was er in Norg het jaarlijks 
Noofoe San toernooi voor judoka's van zes jaar 
en ouder. Ook Judo Witmarsum kwam hier met 
judoka's in aktie.

Samir van der Wal (11 jaar, -35 kg) begon wat 
twijfelend aan het toernooi. Tijdens de eerste 
partij kwamen beide judoka's niet tot scoren. 
Samir die de meest aanvallende judoka was 
geweest werd door de scheidsrechter als winnaar 
aangewezen. De tweede partij ging vlotter, hier 
wist hij een houdgreep te maken waar Samir een 
ippon (10 punten) mee scoorde. Ook tijdens de 
derde en tevens laatste poule partij wisten de 
beide aanvallende judoka's niet tot scoren te 
komen. Ook hier vond de scheidsrechter dat 
Samir de meest aanvallende judoka was en zo 
won hij ook deze partij. Samir kwam onversla-
gen in de finale poule terecht. Hier liet hij zien 
dat hij goed aanvallend judo kan laten zien. Met 
een keurige heuptechniek waar Samir een waza-
ari (7 punten) mee scoorde kwamen de judoka's 
op de grond terecht. Hier maakte Samir een 
houdgreep die hij 20 seconden vast wist te hou-
den en zo de partij met volpunt won. De laatste 
partij ging tegen de altijd sterkte Kollumer 
judoka. Beide aanvallende judoka's kwamen niet 
tot scoren. Helaas vond de scheidsrechter nu de 
Kollumer judoka meer aanvallend. Zo wist 
Samir een mooie tweede prijs mee naar huis te 
nemen.

Giel Dol (7 jaar, -34 kg) was in Norg heel goed 
op dreef. Met geweldig mooi en aanvallend judo 
begon Giel aan zijn toernooi. De eerste partij 
won Giel met een schitterd uitgevoerde O Goshi 
(heuptechniek) met technisch ippon. Giel liet er 
geen gras over groeien en ook tijdens de tweede 
partij wist hij een mooie heuptechniek te maken 
waar hij een technisch ippon mee scoorde. De derde 
partij was heel spannend, na een niet correct inge-
zette O Soto Gari (Been worp) van de tegenstander 
nam Giel deze over met exact dezelfde worp en 
ook hiermee scoorde Giel een technisch ippon. De 
vierde en tevens laatste partij begon erg spannend, 
helaas belande Giel in een houdgreep waar hij niet 
meer uit kon komen. Zo nam ook Giel een mooie 
en dikverdiende tweede prijs maar naar huis.

Luke van Palmhoven (11 jaar, -48 kg) was in 
zijn poule ook goed op dreef. Helaas kwam ook 
Luke nu een poule partij winst te kort om door te 
mogen naar de finale.

Rens van der Kooij (10 jaar, -50 kg) was met het 
talententeam van Judo A7 naar Leusden afgereisd 
om daar deel te nemen aan een groot nationaal 
team toernooi. Rens heeft hier tijdens het toernooi 
een ronde vrijgeloot, 2 partijen met ippon (vol punt) 
in winst omgezet en één partij verloren. Mede door 
de goede inzet en mooie resultaten van Rens wist 
het team naar Friesland terug te keren met een 
tweede prijs.

Drie verenigingen 
samen één clubhuis
Makkum – De IJsvereniging Makkum heeft een 
eigen clubhuis dat op de ijsbaan staat, wanneer 
gebruik je deze locatie, natuurlijk als er geschaatst 
kan worden op natuurijs. Nu komt dit niet zo 
veelvuldig voor. Er kan dan ook efficiënter gebruik 
van worden gemaakt zo is de gedachte, vandaar 
dat nu ook de “Motorclub Makkum” en de “Loop-
groep Makkum” gebruik maken het clubhuis. De 
Motorclub Makkum maakt van de accommodatie 
gebruik in de periode van 1 april tot en met 31 
oktober. De Loopgroep Makkum gedurende het 
gehele jaar. Verhuur aan andere clubs c.q. verenig-
ingen is niet mogelijk. Er is de laatste decennia 
met groot enthousiasme aan het clubgebouw 
gewerkt, het is voorzien van een nieuwe verflaag 
en riolering aangelegd. Een warmwatervoorziening 
voor in de keuken en een keurige sanitaire voor-
ziening. Er is geen centrale verwarming, de warmte-
bron is de gashaard die met een gasfles gestookt 
wordt. Dan is het zover aanstaande zaterdag 19 
november gaan de deuren van 10.00 tot 14.00 
uur open voor leden en belangstellenden om met 
eigen ogen een blik te werpen in het ‘gereno-
veerde’ club huis. De bezoeker wordt een kopje 
koffie of een frisdrankje aangeboden. En wie weet 
misschien komt Sinterklaas met de zwarte Pieten 
ook nog een kijkje nemen!.... Het fraaie geheel 
zou niet gelukt zijn zonder de medewerking van 
de sponsors en vrijwilligers, deze worden hierbij 
hartelijk bedankt.
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Volle winst voor Makkum in Stavoren
Na 2 nederlagen op rij boekte Makkum afgelopen 
zaterdag zijn vijfde overwinning van het seizoen. 
In een zeer matig duel won de ploeg van trainer 
Hylke Schrale in Stavoren ternauwernood van 
rodelantaarndrager QVC met 0-1. Hoogtepunt van 
de wedstrijd was het doelpunt van spits Daniël 
Kleiterp al na 3 minuten spelen. Na een inworp van 
Feike Melchers draaide Kleiterp weg van zijn 
directe tegenstander en schoot de bal in 1 vloeiende 
beweging snoeihard met links in de verre hoek. Het 
bleek achteraf hét hoogtepunt van een verder arm-
zalige wedstrijd. Waar Makkum er in de eerste helft 
nog af en toe in slaagde een redelijke combinatie op 
de moeilijk bespeelbare grasmat te leggen was daar 
in de tweede helft nauwelijks meer sprake van. 
Zoals in Stavoren zo vaak het geval is ging de thuis-
club na de achterstand en naarmate de wedstrijd 
vorderde met steeds meer ‘sturm und drang’ spelen 
en bracht daarmee de bezoekers, met name het 
laatste half uur, flink aan het wankelen. Mede door 
een aantal prima reddingen van keeper Hyltsje 
Bosma lukte het Makkum uiteindelijk met pijn en 
moeite de nauwelijks verdiende overwinning over 
de streep te trekken. 

Net als de laatste wedstrijden stonden ook in Stavoren 
weer veel basisspelers niet in maar –geblesseerd– 
langs het veld om hun teamgenoten aan te moedigen. 
Hoewel het ontbreken van zoveel spelers zeker als 
excuus mocht worden aangevoerd voor het ver-
toonde spel viel ook tegen QVC weer op dat een 
aantal wel fitte en vaste krachten op dit moment de 
vorm lijkt te missen. Niet voor niets wisselde trainer 
Schrale in de loop van de tweede helft de onzichtbare 
middenvelders Menno Bijlsma en Niels de Boer. 
De laatste overigens mede vanwege een lichte bles-
sure. Omdat de topvorm ook bij de 3 spitsen van 

Makkum ver te zoeken was, was van vlot aanvals-
spel tegen de Quick Valken Combinatie niet of 
nauwelijks sprake. Verdedigend stond Makkum 
redelijk maar opbouwend was het spel ook al onder 
de maat. Net als tegen Wolvega stond Gjalt Roorda 
weer in het hart van de verdediging. Zoals van de 
ervaren rot mocht worden verwacht veegde Roorda 
zijn paadje weer meer dan schoon. Rik van As 
maakte zijn rentree en nam de positie in van Stefan 
Kooistra die na de training van donderdag aan de 
lange lijst van geblesseerden werd toegevoegd. Een 
linksbuiten was niet voorhanden maar omdat aan 
het systeem dat sinds vorig seizoen wordt gehanteerd 
nimmer wordt getornd was Willem van der Velde 
uit-verkoren om de linksbuitenpositie in te vullen. 
Dat bleek geen succes. Wel kreeg Van der Velde de 
beste kans van Makkum in de tweede helft. Na een 
verre ingooi van Melchers kwam de bal via spits 
Kleiterp voor de voeten van de linkspoot die met 
rechts echter hoog over schoot. Vlak voor tijd 
kwam de thuisclub nog bijna op gelijke hoogte. Op 
een hard schot van net buiten de zestien was keeper 
Bosma kansloos maar tot opluchting van alles wat 
Makkum was spatte de bal op de paal uiteen. 

Geen loon naar werken voor de thuisclub en dus 
konden de vaste supporters van Makkum –zaterdag 
zonder opa Arie die vanaf de Intensive Care in 
Sneek de overwinning met blijdschap begroette– met 
3 punten en een opgelucht gevoel huiswaarts keren. 
Daar aangekomen vernamen zij dat Makkum 2 
wederom van zich had doen spreken door 
Harkemase Boys 2 met 2-1 te verslaan. 
Aanstaande zaterdag speelt Makkum 1 een thuis-
wedstrijd tegen de Nijemirdum Oudemirdum 
Kombinatie. Op sportpark De Braak wordt afge-
trapt om 15.00 uur. 

Den Helder 30-10 Dressuur Paarden:
Teus Breevaart ging met Wynon de reis over afsluit-
dijk om deel te nemen aan een dressuurwedstrijd voor 
paarden in de klasse M, zij startten M1, de eerste 
proef 190 punten en de tweede proef 198 punten 
goed voor maar liefst 3 winstpunten en 2x de 2e prijs.
 
Sneek 30-10 Dressuur Paarden:
Pieta Menage startte met Candro Royal in de klasse 
L1 dressuur, eerste proef 194 punten en een 1e prijs 
en de tweede proef 184 punten en een 4e prijs. In 
de klasse L2 startten de gebroeders Gorter beide 
met paard Max, Hielke Gorter reed met Max 183 
punten bijelkaar en de proef van Klaas Gorter met 
Max werd beloond met een schore van 185 punten.
 
Koudum 31-10 BIXIE:
In Koudum werd een bixie wedstrijd gehouden, 
hierbij komen de jongste leden aan de start om 
'spelenderwijs' kennis te maken met het rijden van 
wedstrijden. Hier startte Silkde de Boer met 
Amarins Cynthia uit Wons voor de allereerste keer. 
Eerst startte zij in de klasse AA dressuur 2 proeven. 
Het eerste proefje werd beloond met een 5e prijs en 
het tweede proefje met een 2e prijs! Ook deed de 
combinatie mee met het springen in de klasse AA, 
een fouloze ronde.
 
Sneek 05-11 Springen Pony's:
Zaterdag 5 november was er een springwedstrijd 
voor pony's in Sneek, hierbij startte Gerbrich 

Bosma met Sky Dancer in de klasse B voor D/E 
pony's, het eerste parcours 2x een balkje maar het 
tweede parcours mooi foutloos rond en met een stijl 
van 54 punten een 2e prijs.
 
Sneek 06-11 Springen Paarden:
Zaterdag waren de pony's aan de beurt en zondags 
de paarden in Sneek, Teus Breevaart startte met 
Precious Lady in de klasse L, zowel het eerste par-
cours als het tweede 1 balk zodat de combinatie 
toch 2 winstpunten kon bijtellen.
 
Arum 06-11 Dressuur Pony's:
Sophie Postma reed met Julita in de klasse L1 - D/E 
pony's, de eerste proef 177 punten en de tweede 
proef 171, beide goed voor de 1e prijs. In de klasse 
M1 - D/E pony's startte Gerbrich Bosma met Sky 
Dancer, de eerste proef 181 punten en de tweede 
proef 176, beide goed voor 2x de 1e prijs. Daphne 
de Vries startte met Fallingasate Dewi, voor het 
eerst,  in de klasse M2 - D/E pony's, beide proeven 
netjes gereden, beide goed voor 182 punten.
 
Arum 13 november Dressuur Paarden:
Voor de eerste keer kwam Ellen Reekers met haar 
nieuwe paard Varna aan de start in de klasse 
B-dressuur en reden direct 2 winstpunten, de eerste 
proef 186 en de tweede proef 187 punten. Joyce 
Algra startte met Leo in de klasse L2, ook zij kon-
den 2 winstpunten bijschrijven, beide proeven 
werden beloond met een score van 183 punten.

De Waardruiters
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Bleekstraat 6, MAKKUM

Riante, karakteristieke jaren ’30 woning
met diepe tuin en 5 slaapkamers. 

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

TE KOOP
Zaterdag 19 november
Makkum 1 - NOK 1 15:00
Minnertsga 2 - Makkum 2 14:30
Leeuwarder Zwaluwen 5 - Makkum 4 14:30

Makkum A1 - Olde Veste'54 A2 12:30
Scharnegoutum'70 B1 - Makkum B1 11:00
Makkum B2 - Arum B2 12:30
Balk C1 - Makkum C1 9:00
Donkerbr./Makkinga C2 - Makkum C2 10:30
Makkum D1 - Frisia D2 10:45
Makkum D2 - Nijland D1 9:00
Makkum E1 - LSC 1890 E3 10:15
Makkum E2 - Renado/VVI E3 9:15
Workum F1 - Makkum F1 9:00
QVC F2 - Makkum F2 10:00
Workum F6 - Makkum F3 11:00
Makkum MC1 - Tzummarum MC1 10:30

Zaterdag 12 november
QVC 1 - Makkum 1 0 - 1
Makkum 2 - Harkemase Boys 2 2 - 1
Makkum 4 - Wolvega FC 3 1 - 1

Nieuweschoot A1 - Makkum A1 2 - 4
Makkum B1 - Sleat B1 8 - 3
Sparta'59 B1 - Makkum B2 8 - 0
Makkum C1 - Drachten C2 1 - 8
Makkum C2 - Akkrum C2 4 - 3
Balk D1 - Makkum D1 6 - 5
Franeker SC D6 - Makkum D2 1 - 5
Makkum D3 - TOP'63 D2 1 - 8
TOP'63 E1 - Makkum E1 1 - 2
Heerenveen E10G - Makkum E2 11 - 3
Akkrum E6G - Makkum E3 2 - 0
Makkum F1 - Joure SC F2 2 - 1
Makkum F2 - Workum F3 0 - 1
Makkum F3 - JV Bolsward F7 9 - 3
Makkum DA1 - Dronrijp DA1 1 - 10
Tzum MC1 - Makkum MC1 2 - 1

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

www.wats-on.nl
Bleekstraat 42-44 Makkum

1001 KADO´S 
VOOR DE SINT 
EN ZIJN GEVOLG!

Adverteer in 
de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Hanglamp voor kinderkamer, model helikopter, 
blauw met rode wieken, € 25,-. Tel. 0515-231970

Wegens verhuizing super bladblazer. Aparte blaas- 
en zuigmond. Ingebouwde bladversnipperaar. 45 ltr 
opvangzak en schouderband. € 45,-; Passpiegel op 
stander € 10,- Tel. 06 -49962492

Smartphone HTC Toutch Pro 2 met qwerty toetsen-
bord, Handleiding Nederland’s, 220 V lader en 
Acculader, Navigatie programma, Microsoft Office 
en vele andere programma’s. E.e.a. in de orginale 
verpakking. € 100,- Tel. 0515-580581 

Wetenschap & Spel: Scheikundig laboratorium 
(Clementoni) 140 exp., lft. 10+,  nooit gebruikt, € 10,-; 
Mehano, complete set met 153 exp. over elektr./
magnetisme, lft. 9+, compleet, nooit gebruikt, € 10,-; 
Microscoopset 36 pcs, lft. 8+, nooit gebruikt, € 10,-; 
Spel Ramses II (Ravensburger), lft. 8+, compleet, 
€ 10,-; Hama midi, Farmfriends 4000 + doosje met 
7000 extra strijkkralen, lft. 5+, € 7,-; LOCO + 
boekje Biologie (gr.7)/boekje Rekenen (gr.8), € 7,-;  
PC CD-ROM: Lekker weertje koekepeertje, € 1,-;  
PC CD-ROM: Disney Lion King, € 1,-; PC 
CD-ROM: Rayman, lft. 7+, € 1,-;  PC CD-ROM: 
Helicopter flight simulation, lft. 7+, € 1,-; Fiets 
Batavus byte zwart, 26 inch, 7 versn., shimano-
onderdln., jongens 9-13 jr.: € 50,-; Skeelers mtn. 37 
en 2 x 39, € 8,-/st.; Voetbalschoenen Nike mt.39-40 
z.g.a.n.: € 15,-; Voetbalschoenen Adidas F50 mt.42 
z.g.a.n.: € 30,-. Tel. 0515-233141 (na 18.00 uur).

Motorkap merk Peugeot 306 1997, kleur zwart € 45,-; 
Eethoektafel € 30,-; Zonnescherm Br. 2.10 mtr 
uitval 1.20 mtr, groen doek Handbediening € 25,- 
Tel. 06-43023470

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

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

Voor ́ MARGRIET WINTERFAIR`
in Utrecht

Datum: Donderdag 24 november 2011
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 38,00 per persoon!!!

Voor ´CHARLES DICKENS
KERST FESTIVAL`
in Deventer

Datum: Zondag 18 december 2011
(alleen vervoer)

Voor € 25,00 per persoon!!!

Opstap mogelijk in: Bolsward, Workum,
Koudum, Balk en Lemmer

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

nog enkele stoelen beschikbaar

PROGRAMMA INTOCHT VAN SINTERKLAAS
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011 IN MAKKUM

14.00 uur 
Sinterklaasopwarmfeest op de haven. 
Vanaf deze tijd kunnen kinderen vast in de stem-
ming komen door liedjes mee te zingen en dan-
sen op de Sinter-klaasmuziek, (dus ook thuis 
maar vast oefenen)

14.30 uur
Sinterklaas, hoofdpiet en alle andere Pieten komen 
aan in de haven van Makkum, en we wachten in 
spanning af wat er daar allemaal gaat gebeuren.... 
vervolgens lopen we achter muziekkorps + drum-
band Hallelujah aan naar het Plein in Makkum.

14.50 uur
Sinterklaas wordt verwelkomd op Het Plein....
nu maar hopen dat er geen Pieten zijn die de boel 
in de war sturen…..

15.00 - 15.30 uur 
Alle kinderen en andere belangstellenden mogen 
achter het korps aan door Makkum en worden op 
deze manier naar de juiste onderstaande locatie 
gebracht.

15.30 - 16.15 uur
Voor de kinderen t/m groep 2: 
Supercoole Zwarte Pietenshow!! 
in het Doopsgezinde kerkje in de Bleekstraat. De 
Pieten treden hier voor jullie op en natuurlijk 
mogen er kinderen bij Sinterklaas komen. 
Ouders of familie zijn van harte welkom, want 
op deze leeftijd vinden de meeste kinderen het 
allemaal reuze spannend.

15.30 - 16.30 uur 
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5: 
Sint-Toneel in De Prins. 
Er wordt een voorstelling gegeven door studen-
ten van het Frieslandcollege, van de opleiding 
MBO theaterdocent/ artiestdrama. Na deze super 
leuke voorstelling komt Sinterklaas en de 
Hoofdpiet en met de andere aanwezige Pieten 
kunnen jullie er een gezellig feestje van maken. 
Ouders/of familie kunnen de kinderen om 16.30u 
weer op halen.  

15.30 - 16.30 uur 
Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8: 
SinterrrrBINGO in Het Anker. 
Hilarisch BINGOspel met verrassende prijzen! 
Wie weet komt Sinterklaas ook hier om het 
hoekje kijken. Om 16.30 fietsen de kinderen 
naar huis of kunnen opgehaald worden. 

Vanaf 20.00 uur  
Pietenbal met de MuziekPiet in jeugdsoos 
Ozone (voor de teenagers vanaf 12 jaar)   

  
26 november is er Sintwilledei in Makkum
Met oa. Een levend Pietenganzebord met gevan-
genis, er rijdt een treintje waar je af en toe een 
ritje mee kan maken en natuurlijk komen 
Sinterklaas en een paar van z’n Pieten dan ook 
langs. Het volledige programma van de 
Sintwilledei volgt volgende week in de Belboei.

Nog 3 nachtjes slapen en dan.... is het zo ver.... 
dan komt (als alles goed gaat) Sinterklaas 
met al z’n Pieten naar Makkum.


