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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1417 - 23 november 2011

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Geïsoleerd bedrijvenverzamelgebouw (totaal 980 m²) 
met onderheide betonvloer. Units vanaf 135 m² 

en verwachte oplevering 2 januari 2012.
Huurprijs vanaf € 35,- per m²

Makkum, It Gruthof

‘Wa is no de echte Sinteklaas’??   troch Doutzen Ouderkerken
Grut en lyts yn’e war by yntocht fan Sinteklaas yn Makkum!

Makkum - Sneon 19 novimber; prachtich moai waar, 
sinne der by en hast gjin wyn! Mei de sinne op’e 
holle en in goed sin stap ik eefkes nei 2 oere op’e 
fyts en gean rjochting de haven, omt it dêr hjoed te 
rêden is. Hjoed is de dei dat Sinteklaas oan komt yn 
Makkum. Wenje al in oantal jieren yn Makkum, 
mar bin noch noait by de yntocht fan Sinteklaas 
west. Foar my ek bysûnder dus. Der binne in soad 
minsken op paad en se geane allegear deselde kant 
út as my. Yn it sintrum kommen, tref ik fotograaf 
Jan Werkhoven. Mei him rin ik nei de haven. Dêr 
sjoch ik al in soad folk op’e kade stean. 

Yn’e fierte hear ik de stim fan Jetze Genee. Ik wit 
dat Jetze hjoed de boel oan elkoar prate sil en beslút 
sa ticht mooglik dêr yn’e buert te kommen want dêr 
sil it allegear wol plak fine. Kom ûnderweis it 
korps tsjin. Stean al netjes op in rigje te wachtsjen, 
mar der wurdt noch neat spile. Bin dus moai op tiid. 
Sjoch bern mei moaie flagjes en tekeningen. Bern 
dy’t as Swarte Piet ferklaaid binne. Kleurich en 
dertoch prachtich om te sjen! Alles liket klear om 
Sinterklaas wolkom te hjitten yn Makkum. Sa sjoch 
ik by Jetze achter de dranghekken ek noch 2 âlde 
froulju omskarreljen. Letter yn dit stikje mear oer 
dizze twa! En ja hjer der sille we it ha. In boatsje, 
wol wat in lytsen ien, mei deryn Sinteklaas en ien 
swarte Piet. Mar kloppet dit wol. It burd, de miter 
en in staf, ja dat sit wol goed. Mar Sinteklaas syn 
fel wie dochs wyt? Ik snap der neat mear fan! Ik 
merk dat der mear binne dy’t de boel net fertrouwe. 
Ek ien fan de âlde froulju spuit raar guod! Mar der 
komt in grutte sleepboat oan mei trije pakjesboaten 
der efter. En ja hjer, der stiet de Sinteklaas op, sa as 
wy dy kinne!! Sinterklaas komt fan board en wurd 
wolkom hjiiten troch it ûntfangstkomitee. Sinteklaas 
is goed op skik, hy is allinich wat snotterich. Nei in 
lyts ferhaaltsje giet in hiele spul rjochting It Plein 
yn it sintrum. De muzyk foarop en dernei Sinteklaas, 

de swarte Pieten en de bern fansels, want der giet it 
hjoed om. Bin der al wat earder as Sinteklaas mei 
syn gefolg. Sjoch ik dêr dy nep Sinteklaas sitten en 
wol op’e troan fan Sinteklaas. Letter blykt dit de 
‘Strooi Piet’ te wezen. Hy woe sa graach ek ris him 
sa fiele as Sinteklaas. Mar ja, der is mar ien echte 
Sinteklaas!

Op it plein wurdt de echte Sinteklaas offisjeel wolkom 
hjitten troch de wedhâldster fan de nije gemeente 
Súdwest Fryslân. In oantal bern sjonge in pear 
fearkes foar Sinteklaas en it nije Pietenliet wurdt 
songen! Letter tref ik op it Plein Jetske, ien fan de 
twa âlde froulju, fan saniis op’e kade. Sy fertelt my 
dat sy en Teatske in spesjale ôffeardiging binne fanút 
Avondrust. Mei harren beide ha se in spiksplinter 
nije oanleuning went beset yn Avondrust. De twa 
froulju hienen in moai liet skreaun en dat moast 
fansels wol songen wurde. Wol in apart stel dy 
beide! De juwielen mei yn it kuorke fan de rolator!! 
Mar it liet wie moai makke en waard samar troch 
eltensien meisongen dêr op it Plein.

It organisaasje komitee hie fierder in goed en strak 
programma yn elkoar set, derfoar komplimenten. 
Sa wie der foar de bern oant te mei groep 2 in 
‘Supercoole Pietenshow’ yn ‘It Meniste tsjerkje 
oan’e Bleekstrjitte. Wat binne guon Pieten linich! 
Yn ‘De Prins’ fersoargen studinten fan it Friesland 
College in foarstelling foar fan de groepen 3 oant te 
mei 5. Yn ‘It Anker’ wie der in super ‘Bingo-
bango-sinter Bingo’! De bern fan de groepen 6 oant 
te mei 8 koenen hjir har poer best fermeitsje. En 
Sinteklaas en syn Pieten? Dy kamen fansels by it 
hiele spul lans! Sa fyts ik op’e neimiddei wer rjoch-
ting hús en betink dat we werom sjen kinne op in 
goeie middei wer’t in soad te sjen, te hearren, mar 
foaral ek te genietsjen wie! Sinteklaas wolkom yn 
Makkum en jûn? Dan set ik myn skoech op!!
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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 Dentwork, 
Praktijk: 0515-541345 / Prive: 0515 543846
- 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 Agenda
Vrijdag 25 november
Skuzum, Klaverjassen. Aanvang: 20.00 uur
 
Zaterdag 26 november
Sintwilledei van 13.30 uur tot 15.30 uur
  
Dinsdag 29 november
Avondrust: Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant.
 
Bibliotheek, Unicef Artikelen
van 14.00 uur tot 20.00 uur
 
Gehele maand november 
Een expositie van quilts. Openingstijden: vrijdag 
vanaf 17 uur, za en zo vanaf 11 uur.
De Nynke Pleats, Buren 25, 8756 JP, PIAAM
Tel. 0515-231707

Wij willen iedereen bedanken voor de 
enorme belangstelling, die we kregen 
tijdens de ziekenhuis – en de revalidatie 
periode van Baukje
 

Sieb en Baukje de Wiite

Het was geweldig! 

Al die kaarten, bloemen, gevulde enveloppen 
en andere prachtige cadeaus  die wij ontvingen 
t.g.v. ons 40 jarig huwelijksjubileum. Wij willen 
iedereen hiervoor  hartelijk bedanken.

Jan en Corrie Koornstra

Makkum, november 2011

Verhuisbericht

Mevr. S Tijmstra – van der Eems
is verhuisd van de Klipperstraat 50
naar Zorgcentrum Avondrust
Kamer 102
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum

Sa Bysûnder……..Sa gewoan

Fertrietlyk binne wy dat we fiersten te betiid 
ofskied nimme moasten fan Us Freon

Theo Douma
Hy wie der altyd foar us
Us tinzen binne by
Marion, Wouter, Joris, Wessel en Fam

Rinke & Akkie Koornstra en de Bern

‘It libben is as Wûns,
jo bin der sa trochhinne.’
                             (Theo Douma)

Theo Douma
huisarts / muzikant

31 juli 1956    -    13 november 2011

Sinds 1975 mijn allerliefste Theo.
Onze allerleukste, allerbeste en allerliefste heit. 

Ons Theetje.

Marjon Lohmann
Wouter
Joris
Wessel

Hoewel hij woonachtig was in Rottevalle, genoot 
hij al meer dan 20 jaar van het ‘vrije leven’ op zijn 
vaste surfspot Makkum.

Schriftelijke condoleances vinden wij zeer 
waardevol. Wij zullen onze Theo nooit vergeten. 
U zou ons blij maken met een herinnering, een 
verhaal, misschien een foto.
Mailadres: uwherinneringaantheo@gmail.com

Correspondentieadres: 
De Fintsjes 23-a, 9221 TS Rottevalle.

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.

Ús Heit en Mem
binnen 28 Novimber

12½ jier troud.

Fan herte lokwinske
Kim en Jorn
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Yoghurt, 1 liter...........1.29

Versunie Beenham Salade, 150 gram..........99 cent

Palingworst..........deze week 25 cent korting

Verkade Krakels Goudse Kaas, 75 gram......79 cent

Dubro Afwas Citroen, 600 ml......99 cent

Prei, hele kilo.............voor 99 cent

Elstar, kilo..............voor 1.25

Everyday Macaroni, 500 gram.........voor 69 cent

Aanbiedingen geldig van do. 24/11 t.e.m. wo. 30/11

Kerkdiensten
Makkum, K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Pastor Visser
 
K.C. Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst, organist: Sterenberg
 
Makkum, R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum, Baptistengem, 9.30 uur
voorganger: br. J Dijkstra

Profiteer van 24 t/m 26 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

World Servants: 
LittleBig Change!
Dankzij uw sponsoring hebben we vorig jaar al 
het geld weer bij elkaar gekregen. Daardoor 
kregen wij de kans om namens u een hospice te 
bouwen in India en klaslokalen in Zambia. Dit 
jaar is er weer een groep van World Servants in 
Makkum, de groep bestaat uit vier vrouwen: 
Femke Dijkstra, Ymkje Dijkstra, Anke kleiterp 
en Elske Wicherink. Femke en Anke zijn van 
plan om naar Ghana te gaan om klaslokalen te 
bouwen en Ymkje en Elske gaan naar Ecuador, 
om daar klaslokalen en toiletten te bouwen. Daar 
hebben we natuurlijk ook weer geld voor nodig 
om onder andere materialen voor de klaslokalen 
te kunnen financieren. Deze dinsdag zijn we 
daarom ook weer begonnen met een actie. De 
Wilhelmina pepermunt gaan we verkopen net als 
de afgelopen jaren. De kosten zijn 3 voor 5 euro 
en 1 voor 2 euro. Andere acties die we binnen-
kort organiseren zijn de oliebollenverkoop en 
Nieuwjaarsduik. Over deze acties krijgt u spoe-
dig meer informatie. 

Wilt u meer informatie over één van onze acties? 
U kunt mailen naar worldservantsmakkum@
hotmail.com of bellen naar 0515-232365 (Femke 
Dijkstra). Voor algemene informatie over stich-
ting World Servants kunt u kijken op www.
worldservants.nl.
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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.

Tryater yn Makkum mei “De Presidintes”
In keukentafelkomeedzje mei in grimmitich rântsje

Sneon 26 novimber spilet de reisfoarstelling De 
Presidintes fan Tryater, in groteske keukentafel-
komeedzje mei in grimmitich rântsje, yn MFC 
Maggenheim yn Makkum. Kaarten foar dizze 
foarstelling binne te krijen by Slagerij Brattinga 
of op 06-12229896. De oanfang is om 20.15 oere. 

De Presidintes is in keukentafelkomeedzje oer it 
libben sels. It is in ferhaal oer teloarstelling, ûn-
macht en lilkens. Mar ek oer langstme en freon-
skip. En benammen oer de enoarme krêft fan de 
fantasy. In moderne klassiker, dy’t al 20 jier yn 
hiel Europa spile wurdt. De Eastenrykse skriuwer 
Werner Schwab skreau De Presidintes yn 1990 
doe’t er 32 jier âld wie. Hy libbe op himsels op in 
pleats. Al yn 1994 stoar hy. De omstannichheden 
fan syn dea binne noait oan it ljocht kommen. 

Yn de wenkeuken fan in trochsnee hûs, yn in 
trochsnee doarp, sitte trije trochsnee froulju by 
mekoar. Se prate oer it libben, oer harren noeden 
en soargen en oer eangst en lilkens. It gelok 
wurdt harren net sa mar gund. Erna libbet fan de 
AOW en hat soargen oer har soan en it neiteam 
dat mar net komme wol, Greta hat lykwols in 
pensjoentsje, mar kin it net goed fine sûnt har 
dochter út har libben fuortrûn is. En Marytsje... 
ach, sy is tefreden mei har wurk as toiletjuffer. 
As it húske ferstoppe is, dan libbet se op en pakt 
se de boel mei beide hannen oan. De trije froulju 
rattelje en rabje en hawwe spul oer hoe’t it libben 
wêze kin. Se laitsje en fantasearje frijút: brutaal, 
wreed, hilarysk en grinsleas. Want harren langstme 
nei werkenning en weardichheid is grut. Oant 
Marytsje  te fier giet...

eigen fotoeigen foto

Inloop zaterdag Beach resort lifestyle
Zaterdag 26 november is er een inloop ochtend 
bij Beach Resort Lifestyle voor mensen die een 
kijkje willen nemen in het sport en fysiotherapie 
centrum. Tussen 8:30 en 12:00 is er ruimte voor 
informatie over trainen en begeleiding of een 
korte intake. Veel mensen uit Makkum en om-
streken hebben reeds hun weg naar het centrum 
gevonden, voor o.a. fitness, spinning, het magne-
siumbad, het lifestyle programma en natuurlijk 
de fysiotherapie.

Beach Resort Lifestyle staat bekend om zijn 
persoonlijke begeleiding en aandacht, maar ook 
gezelligheid is een van de aspecten waarom 

mensen elke week met plezier komen sporten. 
Maak kennis met de mogelijkheden en laat u 
informeren over fitness en Lifestyle abonnementen, 
Training of het behalen van uw persoonlijke 
doelstelling. Of u nu algemeen fitter wilt worden, 
een aantal kilo’s af wilt vallen of een marathon 
wilt gaan lopen, u kunt terecht bij Beach Resort 
Lifestyle Als actie geven we een maand gratis 
sporten cadeau wanneer besluit te starten bij 
Beach Resort Lifestyle. Deze actie geld zowel 
voor fitness, spinning als het lifestyle programma, 
en is alleen geldig op zaterdag 26 November. 
Heeft u interesse dan bent u van harte welkom 
tussen 8:30 tot 12:00 uur.

gastles Unicef voor groep 7/8 van It Iepen Stee
Afgelopen donderdagmiddag kreeg groep 7/8 
van It Iepen Stee een gastles van Elke Jolink van 
Unicef. Deze gastles stond geheel in het kader 
van de lopende, landelijke actie van Unicef: 
Kinderarbeid. Dat pikken we niet! Na een pre-
sentatie over het werk van Unicef en een filmpje 
over het werk van Unicef in Benin, sloten we de 
presentatie af met een spelletje: het omschrijven 

van woorden die met Unicef te maken hebben, 
zoals kinderarbeid, kinderrechten, etc.

Deze gastles luidt de start in van de spreekbeurten 
van deze groep. Unicef heeft spreekbeurtpakketten 
beschikbaar gesteld. Twee leerlingen gaan dit 
pakket ook daadwerkelijk gebruiken voor hun 
spreekbeurt. We zijn erg benieuwd!
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Peper & Zout                                                            door Doutzen Ouderkerken
Nieuw Kookwinkel in Makkum!

Makkum - Kookwinkel ‘Peper & Zout’ heeft 
vrijdag 18 november aan de Kerkstraat nummer 
18 haar deuren geopend. Een bijzondere winkel 
op het gebied van koken! Zo is er een breed 
assortiment op het gebied van tapas producten. 
De heerlijke thee van Mr Jones kunt u hier kopen. 
Verschillende soorten wijn, waaronder een Friese 
wijn. Mooi servies en ovenschalen. Teveel om 
hier op te noemen. Uniek en heel speciaal is de 

vers balie met o.a olijven, hartige taartjes, pepper 
sweets en dit alles uit eigen keuken. Begin 
volgend jaar gaan ook de ‘inspiratie’ workshops’ 
op het gebied van koken van start. 

Wij van de Makkumer Belboei houden u zeker 
op de hoogte van deze ontwikkelingen. Het bezoek 
aan deze bijzondere winkel is zeker de moeite 
waard. Laat u verassen!!

Reünie de Poepjes’en, Portma’s, Palmbergens, Palmhovens e.a.

De naderende afsluiting van de Zuiderzee was 
voor Lykele Hans Poepjes en Jacoba Geertje 
Zandstra de reden om vanuit Lemmer in de 
dertiger jaren naar Makkum te verhuizen. Ze 
woonden met het gezin aan Het Vallaat nr. 4, 
waar nu kleindochter Akkie Lukkes woont. Van 
de zoons en dochters Geert, Geertje, Gepke, 
Hans, Siebe, Pieter, Jurjen, Klaasje en Annie is 
laatstgenoemde van die generatie nog de enige 
in leven(Harlingen, 92 jr.). Tijd voor een reünie, 
vonden een aantal kleindochters. 

Afgelopen zaterdag kwamen ze vanuit alle hoeken 
van Nederland in de Prins bijeen: de Poepjes’en, 
Portma’s, Palmbergens, Palmhovens e.a. Vele 
herinneringen werden opgehaald en in oudheid-
kamer De Waag kon men genieten van een boei-
ende fotopresentatie van Otto Gielstra over de 
familie en de visserij.

Op de foto ontbreekt Jan Aukema, die op dat 
moment al weer naar Rotterdam was vertrokken.

eigen fotoeigen foto
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Wist u dat...
* u voor sint en pieten kleding en schmink of 
 voor het reserveren voor een bezoekje van 
 Sint en Piet op zondag 4 december bij u thuis, 
 bij Hoeksema Kapper 0515 231651 of 0515 
 233016 moet zijn.

* het NUT departement Makkum over 2,5 week 
 200 jaar bestaat.

Verkoop UNICEF-kaarten 
in de bibliotheek
Het idee dat iemand onze kinderen of klein-
kinderen zou dwingen tot kinderarbeid is voor 
ons onverdraaglijk. Gelukkig is zoiets in Nederland 
ongewoon. Maar op veel andere plekken in de 
wereld gebeurt het wel. Daar kun je je ogen toch 
niet voor sluiten? Daar willen wij iets aan doen! 
En daar kúnnen we iets aan doen: b.v. door het 
kopen van kaarten van UNICEF. Dat helpt. Want 
met uw hulp kan UNICEF kinderarbeid blijven 
aanpakken. 

Op dinsdag 29 november a.s. kunt u van 14.00 
tot 20.00 uur in de bibliotheek terecht voor 
UNICEF artikelen. VAN HARTE WELKOM, 
want het verschil dat maakt u.

UNICEF Comité Makkum.
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Kerstshow Groencentrum Witmarsum

 

De medewerkers van Groencentrum Witmarsum 
B.V. zijn al weken druk bezig om voor u een nu 
nog grotere en vooral sfeervolle kerstshow op te 
bouwen. Bij het zien van het uitgebreide assorti-
ment glimmende en glitterende kerstartikelen, 
die weer liggen te stralen in de kerstshow. Krijgt 
u gelijk zin in deze feestelijke tijd die eraan 
komt. Er is voor een ieder wel een passende 
kersttrend te vinden. Zoals u van ons gewend 

bent hebben wij ook weer vele spetterende aan-
biedingen voor u ingekocht. Doe-het-zelfers 
kunnen hun hart weer ophalen. Er staan verschil-
lende voorbeelden getoond die u eigenhandig 
kunt maken. Een kwestie van de juiste materia-
len verzamelen en thuis lekker aan de slag om 
uw woning passend te stylen voor de koude win-
terdagen die gaan komen. Indien u het prettiger 
vindt om een beetje begeleidt te worden in het 
maken van een kerstdecoratie. Dan kunt u zich 
inschrijven voor één van onze inspirerende 
workshops. Onze deskundige en vooral creatie-
ve medewerkers zorgen ervoor dat u vol trots 
met uw eigen gemaakte creatie huiswaarts keert. 

Nog een leuk terugkerend evenement is onze 
Froulje Ferwen jûn! (Ladies Night) Onze sfeer-
volle en altijd verrassende kerstshow is op deze 
avond weer het middelpunt van heel veel ver-
wennerij! Laat u verwennen door de aanwezige 
masseuses, nagelstyliste, schoonheidsspecialiste 
of laat u adviseren op het gebied van schoon-
maakartikelen en woningdecoratie. Nieuw dit jaar 
is het volgen van een miniworkshop. U kunt op 
deze avond een zeepketting maken of een broche 
vilten. In onze warme lounge kunt u wederom 
genieten van een wijnproeverij. Speciaal op deze 
avond ontvangt u 15% kassakorting op ons 
complete assortiment. Kom u uitnodiging op-
halen bij Groencentrum Witmarsum BV en kom 
langs op woensdagavond 30 november a.s. Vanaf 
19.00 uur bent u van harte welkom voor meer 
beauty en styling advies.

eigen fotoeigen foto

Tegenvallende opbrengst voor Maisdoolhof Witmarsum

‘’Kryst met Sânman & Sikke’’

Loonbedrijf Westra uit Arum en fouragekoopman 
S. de Vries uit Witmarsum hebben een aantal 
weken geleden het maïsdoolhof geoogst. Nu ook 
de opbrengst van het maïs zelf bekend is, kan 
bekend worden gemaakt wat het doolhof dit jaar 
heeft opgeleverd. En dit jaar bedraagt de totale 
opbrengst € 1850, wat volledig ten goede komt 
voor de Ronald McDonald kinderhoeve te 
Beetsterzwaag. In deze hoeve kunnen kinderen 
met een beperking onbezorgd met hun ouders op 
vakantie. Daarnaast kunnen hier ouders over-
nachten wanneer hun zoon of dochter aan het 

revalideren is in het revalidatiecentrum Friesland 
welke zich naast de hoeve bevindt. Ondanks dat 
dit jaar het doolhof nog vrij lang in oktober 
geopend was, valt de opbrengst een beetje tegen. 
Dit komt vooral door het regenachtige weer van 
afgelopen zomer. Zonder een aantal sponsoren is 
het echter niet mogelijk om een mooie cheque te 
kunnen overhandigen aan deze stichtingen. 
Deze sponsoren zijn Loonbedrijf Westra uit 
Arum en Franeker, fouragekoopman S. de Vries 
uit Witmarsum en aardappelhandel S. Tolsma uit 
Witmarsum. 

Op 2e kerstdag kiest het vocale mannenensemble 
Sânman & Sikke traditioneel een sfeervolle locatie 
voor een bijzonder kerstconcert. Ook dit jaar heeft 
de groep weer een fraaie accommodatie weten te 
vinden waar, in de gebruikelijke informele setting, 
zang, intrigerende verhalen, een hapje en een 
drankje weer op een plezierige wijze worden 
gecombineerd.
De vocale mannengroep Sânman & Sikke presen-
teerde op zaterdag 19 november jl., haar 5e CD 
met de titel ’Dat sadwaande’. Sânman & Sikke 
vindt zijn oorsprong in de Zuidwesthoek van 
Friesland en is al vele jaren actief in het Friese 
muziekwereldje met een breed Engels- en 
Friestalig repertoire. De zeven mannen laten 

zich inspireren door diverse muziekstijlen, van 
Westcoast tot barbershop, maar zetten ook zelf 
(Friestalige) teksten op muziek. Dit levert een 
gevarieerde mengeling van stijlen op, waarbij 
het publiek niet de kans krijgt zich te vervelen.  
In samenwerking met de plaatselijke culturele 
commissie staat Sânman en Sikke weer borg voor 
een plezierige middag. Maandag 26 december 
bent u tussen 16.00 u. en 18.00 u. van harte wel-
kom in de prachtige Koepelkerk van Witmarsum.

Voor reservering: 
info@sanmanensikke.nl - 06-30319875  
Entree: € 10,- 
(inclusief een consumptie en een ‘’flaubyt’’)
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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. 2 / Belboei no. 1417)
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.

t slaan uid

nne

even d

an wa

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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GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering
met een scherpe premie en een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf € 99,90 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf € 9,95 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 8,95 per maand

PLUSPUNTEN:

 10% korting op alle aanvullende verzekeringen   Vergoeding bril/montuur tot 100%
 Ruime keuze uit negen aanvullende verzekeringen   Wachtlijstbemiddeling
 Zeer ruime vergoedingen fysiotherapie,    Reguliere tandartskosten tot 100%
 alternatieve geneeswijzen, etc.  vergoeding

VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE STUDENTENVERZEKERING!
EEN COMPLETE VERZEKERING INCLUSIEF TANDARTSDEKKING

VOOR € 104,76 PER MAAND!

ZORGVERZEKERING 2012: VANAF € 99,90 PER MAAND

StoneShop
Een nieuwe shop op It Gruthof.
Verkoop van Helende Stenen en

wierook o.a. de Moeder’s Geuren.
Openingstijden: maand. t/m vrijd.

09.30 – 12.00/13.00 – 17.00
Zaterdag 13.00 – 16.00

It Gruthof 1 8754 GZ Makkum
0515-230121 stone-shop@kpnmail.nl

* 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

Zaterdag 19 november was het eindelijk weer zover: 
Sinterklaas kwam aan in Witmarsum. Alle kinderen 
hadden zich verzameld bij het gemeentehuis waar ze 
zo hard mogelijk om Sinterklaas riepen. Ze zongen 
liedjes en schreeuwden ‘Sinterklaas waar blijf je nou?’ 
Iets voor tweeën kwam Sinterklaas op een arrenslee 
aan met vele Pieten die enthousiast pepernoten 
strooiden. Op een boerenwagen achter de arrenslee 
zaten de muzikanten van Nij Libben die met hun 
muziek de kinderen hielpen om de liedjes nog 
mooier te kunnen zingen voor Sint en de Pieten. 
Burgemeester Apotheker was bij het gemeentehuis 
in Witmarsum om Sinterklaas welkom te heten. 
Sinterklaas zag dat het de echte burgemeester was, 
omdat Apotheker nu wel zijn ambtsketen om had. 
Sinterklaas en de Pieten hadden ook voor de burge-
meester een cadeautje meegenomen: de chocolade-

letter S van Súdwest-Fryslân. Op de vraag of de 
burgemeester een liedje wilde zingen, reageerde 
Apotheker enthousiast. Samen met de kinderen en 
ondersteund door de muziek van Nij Libben, zong 
hij een paar liedjes voor Sinterklaas. Na de officiële 
ontvangst was er voor alle kinderen een Sinterklaas-
feest in de grote zaal van café De gekroonde Roskam. 
Uit de 300 kleurplaten kozen Sinterklaas en de Pieten 
de winnaars van de tekenwedstrijd. Tijdens de rit van 
het gemeentehuis naar De Roskam kreeg één van 
de pieten een lekke band. Fietsenmaker Elgersma uit 
Witmarsum heeft in razend tempo de band geplakt 
in De Roskam, terwijl de kinderen onder leiding van 
Muziekpiet het liedje Swarte Piet gong út fietsen 
zongen. Na het kinderfeest brachten Sinterklaas en de 
Pieten nog een bezoek aan de bewoners van Aylva-
state. Het was voor iedereen weer een groot feest!

Burgemeester Apotheker verwelkomt Sinterklaas in Witmarsum

eigen fotoeigen foto
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De Waardruiters
Harich 19 november Paarden-dressuur:
Dit weekend was er een dressuurwedstrijd voor 
de klasse B-dressuur in Harich, hier startte Ellen 
Reekers met Varna, de eerste proef 199 punten 
en de tweede proef 198 punten, beide goed voor 
de 2 prijs en maar liefst 4 winstpunten!
 
Koudum 19 november Pony-dressuur :
Hier was de mogelijkheid voor de pony's om deel 
te nemen aan een dressuurwedstrijd, in de klasse 
M1 - D/E-pony's startte Gebrich Bosma met Sky 
Dancer, de eerste proef 182 punten en een 2e prijs 
en de tweede proef 183 punten en ook de 2e prijs.
 
Franeker 20 november Pony-dressuur:
Hadden sommige ruiters de 19e geen mogelijkheid 
dan konden ze zondags terecht in Franeker. In de 
klasse B dressuur D-pony's startte Simone Dijkstra 
voor het eerst met haar nieuwe aanwinst Lizzy, 
de eerste proef 183 punten en de tweede proef 
190 punten.
 
Cornwerd 20 november Paarden-dressuur:
Op de thuisbasis van de Waardruiters, manege 
Boeyenkamp, werd een dressuurwedstrijd voor 
paarden verreden, in de klasse L1 startte Nadia 
den Hollander met 2 paarden, eerst met Alwin, 
de eerste proef maar liefst 213 punten en een 1e 
prijs en de tweede proef 210 punten, ook de 1e 
prijs èn 4 winstpunten. Met Minke Nynke pro-
beerde zij dat dunnetjes over te doen, de eerste 
proef 184 en een 2e prijs en de tweede proef ook 
184 maar een 3e prijs. In dezelfde klasse startte 
ook Pieta Menage met Candro Royal, de eerste 
proef 180 punten en een 3e prijs en de tweede 
proef 191 punten en een 2e prijs. In de klasse L1 
een 1e en een 2e prijs voor Joyce Algra met Leo, 
de eerste proef 191 punten en de tweede proef 
199 punten èn 3 winstpunten. Ook voor Klaas 
Gorter met Max 2 maal de 3e prijs, de eerste 
proef 187 punten en de tweede proef 190 punten.

PSV de Halsbânruters
 
Anna Palowna 20 november
Yvonne Philipse reed hier met Be Cool Men in 
de klasse L2. In de 1e proef won zij de 1e prijs 
met 192 punten en in de 2e proef de 2e prijs met 
186 punten. Yvonne kan er weer 2 winstpunten 
bijtellen.
 
Hippolytushoef 20 november
Sharona Vallinga ging met Vie Power de afsluit-
dijk over om uit te komen in de klasse Z1. In de 
1e proef won zij de 3e prijs met 207 punten en in 
de 2e proef de 2e prijs met 214 punten. Sharona 
kan er weer 2 winstpunten bijtellen.
 
St,Johannesga 19 november
Kirsten Koopmans kwam hier uit met Nabuco in 
de klasse Z2. Zij won de 1e prijs met 214 punten, 
een vette winstpunt kan zij er weer bijtellen.

Modeshow in Arum
Maandagavond hadden we een modeshow van 
Modehuis Hendriksen van de Marktstraat in 
Bolsward. Het werd een geweldige avond. 5 Dames 
van het bestuur van de vrouwenvereniging van 
Arum en 2 andere dames mochten deze avond de 
nieuwe collectie showen. Voor de pauze showden 
de dames 2 keer in modieuze kleding, o.a van de 
merken Blue seven, Brandtex-krisbie. Na de pauze 
werden er ook nog jassen van het merk Wega, 
shawlen en mutsen geshowd. Lady speaker was 
Sandra Hendriksen die het publiek vertelde wat 
we aan hadden, van welk merk, wat voor stof ect. 
de kleding was. Achter de coulliessen werd er ook 
nog hard gewerkt door 4 dames van Modehuis 
Hendriksen uit bolsward. 

Het was een gezellige avond, voor herhaling 
vatbaar. Dames bedankt voor de mooie avond.

Vrouwen vereniging Arum.eigen fotoeigen foto

Plusdienst - Nieuwe band te Makkum
Op zondagavond 27 november is er om 19.00 uur 
een bijzondere dienst in het Anker. Sinds ruim 
twee jaar vinden er in vijf tot zes bijzondere 
diensten plaats op zondagavond. Het gaat om 
plusdiensten. Ze zijn anders dan de ochtend-
diensten. Ze voegen iets toe. Ze worden niet voor 
de mensen georganiseerd, maar door de mensen. 
Door mensen die zoeken naar de betekenis van 
het leven, op zoek zijn naar God, rondlopen met 
vragen als "waarom", maar soms ook met eerste 
antwoorden "daarom". 
De dienst op 27 november wordt georganiseerd 
door een nieuwe band. Met alle muzikale talent 
in het mooie friese dorp Makkum kon dat ook 
niet uitblijven. De naam van de band is Adhade. 
Deze  naam betekent "Aan De Heer Al De Eer." 
Origineel, dat zeker. Een zwingende en dynami-
sche naam. Het thema van de dienst zal zijn: 
Liefde van Jezus. Als we zeggen "Jezus is Liefde", 
hoe kunnen we dat dan merken in ons dagelijks 
leven? Als mensen gaan we uit dat liefde van twee 
kanten komt. Dan is er sprake van een relatie. Je 
hebt natuurlijke liefde: de liefde van ouders tot 
hun kinderen. Je hebt sprake van verliefde liefde. 
De liefde die twee mensen kunnen voelen voor 

elkaar. Maar is er werkelijk zoiets als een god-
delijke liefde? Liefde van de zoon van God, een 
mens van 2000 jaar geleden, die vandaag nog 
steeds zegt: ik heb je lief? Vier weken voor Kerst 
zullen we met elkaar zoeken naar de vraag of we 
er dan iets van kunnen merken in ons leven. In 
de dienst zal verder een presentatie zijn van een 
heel bijzonder project in Friesland. Er is een 
droom om met een groot gelegenheidskoor te 
zingen. Met 400 deelnemers, in maart 2012. De 
mensen die zich opgeven zullen het repertoire in 
vier keer, op woensdagavond in februari en 
begin maart, oefenen en leren. Samen zingen en 
samen God loven. Het project is ook op internet 
te vinden. Het heet Praise United Friesland.
Aanvang van de dienst is 19.00 uur. Aansluitend 
is er koffiedrinken in de Kerk. U bent hartelijk 
welkom, ook als u geen kerkganger bent of gelovig 
of vroom. Gewoon.... omdat U met anderen wilt 
zingen en stil zijn en nadenken over alles waar 
we mee te maken krijgen. De band zoekt ook 
nog een drummer. Zoeken we jou?

Welkom, tot ziens,
Ds Jeroen van Olffen

Marije en Thomas Groeneveld tijdens de feestelijke opening van hun woonwinkel op 10 november j.l. 
Vanaf 11 november kunt u terecht in Masije Huis & Interieur, gevestigd aan de Buren 1 in Makkum.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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4 jonge poezen. 10 weken oud zijn deze jonkies. 
Zindelijk en ontwormt. Erf lief en speels. Tel: 
0515-233535.

wegens stoppen hobby, mooie gezonde Pennant 
Rosella parkiet, geringd, alleen als u een buiten/
binnen volière heeft. tel.06-42187343
  

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

Ik ben tsjerk wicherink en ik zoek een oppas baan-
tje en ben 12 jaar oud. Voor info: tel – 0626944118.

Huissleutel gevonden bij de prullenbak op de markt 
tel nummer is 0515-852381

GRATIS AF TE HALEN

OPROEP

GEZOCHT

GEVONDEN

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

Uitslagen 
Damvereniging Makkum
S.Tilstra - Sj.Mensonides 2-0
A.van Schaick - I.Werkhoven  1-1
B.Tilstra - Joh. Rinia 2-0
G.Zijlstra - C.E.Kooistra 0-2
D.Hoeksema - G.Mensonides 0-2
G.Zijlstra - Sj.Mensonides 2-0
C.E.Kooistra - I.Werkhoven 1-1
S.Tilstra - Joh.Rinia 2-0
B.Tilstra - G.Mensonides  0-2
S.Bouma - D.Hoeksema 0-2
A.van Schaick - H.van As 1-1
S.Tilstra - B.Tilstra  2-0
Joh.Rinia - I.Werkhoven 1-1
C.E.Kooistra - G.Mensonides 0-2
D.Hoeksema - S.Bouma 2-0

Een 5-tal spelers van Makkum zijn naar het 
Sneldamtoernooi in Balk geweest. Bij snel-
dammen krijg je 10 minuten denktijd per partij. 
Dat is erg snel. Je moet dan ook een beetje geluk 
hebben. De Makkumers werden in verschillende 
groepen ingedeeld. A.van Schaick was de geluk-
kigste. Hij werd winnaar in zijn groep. 

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Afgelopen week was er bij Judo Witmarsum het 
jaarlijks clubtoernooi. Dit onderlinge toernooi 
was een groot succes. Helaas waren er een aantal 
judoka's ziek waardoor ze niet deel konden nemen. 
De gehele avond was er veel belangstelling van 
ouders en andere familieleden. Onder het toeziend 
oog van een echte scheidsrechter werd er door de 
judoka's fel maar ontzettend sportief gestreden. 
De judoka's waren ingedeeld aan de hand van 
gewicht, ervaring en leeftijd. Aan het einde van 
de avond waren er de volgende prijswinnaars;

4/5 jaar, 21/22 kg
1e Sinne van Loenen
2e Douwe Faber
3e Idwer Hoornveld en Xaja Paans
 
6 jaar, 22/25 kg
1e Rimmer Hoornveld
2e Savannah van der Heiden
3e Shayenna Lijklema en Duncan van der Heide
 
6 jaar, 30/35 kg
1e Anne van der Kooij
2e Martijn van der Valle
3e Amber Heijneker en Deborah Bisschop
 
7 jaar, -31 kg
1e Giel Dol
2e Haije Hoeksema
3e Rick Schoffelen en Eskander Paans
 
8/9 jaar, -42 kg
1e Damian Heijneker
2e Rutger van der Valle
 
8 jaar, 29/34 kg
1e Eva van der Kooij
2e Jan Bisschop

3e Freark de Lange en Manon Poelsma
 
10/11 jaar, 35/38 kg
1e Samir van der Wal
2e Senah van der Wal
3e Harmen Bisschop
 
10/11 jaar, +44 kg
1e Luke van Palmhoven
2e Leon Rinia
3e Nathanaël Hoekstra
 
+10 jaar, +50 kg
1e Rens van der Kooij
2e Djordy van der Wal
 
Aan het einde van de avond werden er nog drie 
wisselbekers vergeven. Tijdens het clubtoernooi 
wordt er gekeken wie de mooiste worp maakt. 
Deze keer maakte Eva van der Kooij een hele 
mooie heuptechniek waarmee zij de beker een jaar 
lang thuis mag laten staan. De aanmoedigings-
prijs is voor een judoka die wel enige steun kan 
gebruiken of juist een voorbeeld is voor de overige 
judoka's. Dit jaar is de beker naar Martin van der 
Kooi gegaan. Deze vader van de Van der Kooij 
kinderen heeft de judosport ontdekt en wel met 
heel veel enthousiastme. Natuurlijk hopen we 
dat dit voor andere ouders een stimulans is om 
ook aan judo te gaan doen. Tot slot was er de 
toernooi-beker. Tijdens de verschilende toernooien 
kunnen de judoka's punten verdienen. Aan het 
einde van de periode worden de punten opgeteld. 
Met 25 punten was Luke van Palmhoven als 
derde geëindigd in het klassement. Samir van der 
Wal had 33 punten bij elkaar gejudoöt. Als winnaar 
met 45 punten maakte Rens van der Kooij het 
bekerfeest voor de Fam. van der Kooij compleet.

Geslaagd clubtoernooi bij Judo Witmarsum

eigen fotoeigen foto

Rens van der Kooij wint brons op internationaal judo toernooi
Afgelopen zaterdag was er in Hoogezand een 
internationaal judotoernooi. Van Judo Witmarsum 
namen er twee judoka's deel aan dit pittige toer-
nooi. Rens van der Kooij (10 jaar, -55 kg) zat in 
een pittige poule. De eerste partij ging tegen de 
latere kampioen. Rens begon aanvallend maar 
liep tegen een schoudertechniek op waardoor hij 
de partij verloor. De tweede poule partij begon 
goed maar een moment van onoplettendheid was 
dat ook deze partij verloren ging. Rens liet zich 
echter niet kennen en herstelde zich heel goed. 
De derde partij ging heel sterk van start. Rens 
wist een keurige heuptechniek te maken wat hem 

een technisch ippon opleverde. Ook de vierde 
partij was een sterke partij. Rens liet heel goed 
aanvallend judo zien. Met een heuptechniek 
kwamen de judoka's op de grond terecht waar 
Rens een houdgreep wist te maken en deze 25 
seconden vast te houden. Zo wist Rens een hele 
mooie derde prijs mee naar Makkum te nemen.

Samir van der Wal (11 jaar, -36 kg) kwam helaas 
zijn poule partijen niet voorbij. Wel wist hij 
nog een mooie overname Tani Otoshi te maken 
maar helaas een winst partij te weinig om door 
te kunnen dringen tot de finale.

Makkumer volleybaldames 
pakken punt van Snekers
Makkum - Dames 1 van Volleybal Vereniging 
Makkum heeft afgelopen vrijdag 3-1 verloren 
van OKS Het Plein uit Sneek. Duidelijk is dat het 
harde werken tijdens de trainingen nog omgezet 
moet worden naar de wedstrijden. Vrijdag kon 
wederom niet over de gehele selectie beschikt 
worden. Marrit van Dijk is geblesseerd en 
Susanne Hellendoorn zat voor nood op de bank 
na zes weken uit de roulatie te zijn geweest.  Met 
een basisopstelling van Els Vermaning, Anke 
Kleiterp, Francis Koornstra, Eva Lantinga, 
Andrea Kroes en Ylja van der Ent maakte 
Makkum het de Snekers vanaf het begin af aan 
echter niet al te moeilijk. De wil was er wel, 
maar de pit zat er niet voldoende in. De dames 
kwamen daardoor niet lekker in het spel. De 
eerste set ging met 18-25 verloren. 

In de tweede set veranderde er weinig aan het 
spel van beiden. Sneek maakte de meeste punten 
en speelde het spelletje slimmer. Ondanks een 
goede serie opslagen van Makkumer zijde, 
profiteerde Sneek van een veel te langdurige dip 
aan Makkumer zijde en maakten de speelsters de 
set af met 11-25.

In de derde set wilden de Makkumer dames er 
weer volop tegenaan gaan, maar het kwam er 
niet uit. Door een aantal goede aanvallen en 
opslagbeurten van OKS Het Plein, zakte 
Makkum steeds verder weg. Coach Johan 
Folmer wisselde Ylja van der Ent voor Susanne 
Hellendoorn en hoopte dat de ommekeer nog 
zou komen. De spirit kwam langzamerhand 
weer terug in het team en na een goede opslag-
reeks van Els Yntema geloofden de dames dat ze 
nog een of twee puntjes konden pakken. Het 
Plein kreeg het nog even moeilijk, maar de 
inhaalrace bleek te laat ingezet: het werd 17-25.

In de vierde set was Makkum extra gemotiveerd. 
Van dit team uit Sneek hoefde niet met 0-4 ver-
loren te worden. En dat bleek. Ylja van der Ent 
kwam er in voor midspeelster Anke Kleiterp en 
Makkum vocht voor elk punt. Verdedigend, pas-
send én aanvallend bleek Makkum in de vierde 
set sterker te zijn dan de tegenstander. Met 25-12 
werd de wedstrijd toch nog met een redelijk 
goed gevoel afgesloten. 

Volgende week speelt Makkum om 17.00 uur in 
Leeuwarden. De eerstvolgende thuiswedstrijd is 
vrijdagavond 9 december om 20.30 uur tegen De 
Roeken uit Holwerd.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Deze week bij Restaurant Zurich:

3 tak orchidee 
voor  6,95!

Overigens serveren wij nog steeds 
de lekkerste gerechten... óók met de kerstdagen!

Thermo-ondergoed
voor heren en dames

Ruime zege voor Makkum tegen NOK
Veelal zijn wedstrijden die in oktober en november 
worden gespeeld voor de toeschouwers niet de 
meest plezierige van het seizoen. Na het intreden 
van de herfst is het vaak koud, nat en winderig 
op de amateurvelden. Zo niet dit seizoen. Vrijwel 
wekelijks is sprake van prima weersomstandig-
heden en ook afgelopen zaterdag waren de 
omstandigheden weer vrijwel perfect. Op een 
windstil sportpark De Braak ontving Makkum 
oude bekende NOK dat na de degradatie naar de 
vierde klas in 2010 binnen een seizoen, via de 
nacompetitie, terugkeerde in de derde klas. De 
laatste ontmoeting tussen beide clubs was op 13 
maart 2010. Makkum won destijds op ‘De Braak’ 
met 4-1 door doelpunten van Jelle Hiemstra 
(tweemaal), Feike Melchers en Jesse Adema. 
Toeval of niet, ook afgelopen zaterdag kwamen 
alle drie tot scoren. Langzaam maar zeker loopt 
de ziekenboeg van Makkum weer leeg. Althans, 
voor wat betreft het middenveld en de voorhoede. 
Zaterdag had trainer Hylke Schrale zelfs voor het 
eerst dit seizoen de beschikking over een vrijwel 
complete middenlinie en aanval. Alleen Curaçao-
ganger Jan Hiemstra is tot de winterstop niet 
beschikbaar. Jesse Adema zat na een vervelende 
blessure voor het eerst sinds 10 september weer 
bij de selectie, begon op de bank maar zou na 
rust nadrukkelijk van zich doen spreken. Waar 
Makkum aanvallend weer bijna op sterkte is 
geldt dat zeker niet voor de verdediging. Trainer 
Schrale kon zaterdag niet beschikken over 5 van 
de 8 verdedigers in zijn selectie. 

De wedstrijd begon zoals de wedstrijd tegen 
QVC een week eerder eindigde. Met rommelig 
voetbal van beide kanten. Gelukkig voor de 
supporters van de thuisclub duurde die periode 
maar een minuut of 10. Langzaam maar zeker 
kwam er daarna lijn in het spel van de thuisclub 
wat naarmate de wedstrijd vorderde zou resulteren 
in eenrichtingsverkeer richting de goal van de 
gasten. NOK kwam in de beginfase een keer 
dreigend door maar zou gedurende de rest van 
de eerste helft geen echte kansen meer afdwingen. 
Aan de andere kant was Makkum na het stroeve 
begin wel continu dreigend al duurde het tot de 
30e minuut totdat de thuisclub de score opende. 
Toen was het Menno Bijlsma die in het straf-
schopgebied keeper Postma van NOK omspeelde, 
voorgaf op Jelle Hiemstra die simpel kon afronden. 
Enkele minuten later was het al 2-0. En niet voor 
het eerst dit seizoen via de ingestudeerde stan-
daardsituatie die Makkum al lange tijd hanteert. 
De verre ingooi was zoals altijd van Feike 
Melchers, het doorkoppen van Menno Bijlsma 
en de afronding van Daniël Kleiterp. 

Het eerste kwartier na rust creëerde Makkum via 

soms heel aardig aanvalsspel kans op kans. Tot 
ontzetting van trainer Schrale vergat de thuis-
ploeg in die fase echter een vrij belangrijk aspect 
in het voetbal: de trekker overhalen. Toch kwam 
het na zo’n 20 minuten spelen op 3-0. Niet via 
een mooi uitgespeelde aanval maar andermaal 
via de specialiteit van het huis. En weer was het 
Kleiterp die na de ingooi van Melchers en de 
derde assist van de middag van Bijlsma doel-
treffend was: 3-0. De derde treffer van Makkum 
was hét sein voor NOK om met 3 spitsen te gaan 
spelen in een poging toch nog iets van de wed-
strijd te maken. De omzetting resulteerde inder-
daad voor meer dreiging van de gasten waarbij 
keeper Hyltsje Bosma enkele malen handelend 
moest optreden. NOK had echter de pech dat, 
net op het moment dat het wat beter in de wed-
strijd kwam, Jesse Adema werd inbracht die na 
z’n lange absentie enorm gretig was en tien 
minuten na z’n rentree zou zorgen voor het 
hoogtepunt van de middag door eerst zijn directe 
tegenstander uit te kappen om de bal vervolgens 
snoeihard in de verre kruising te schieten. Niet 
veel later was er dan toch nog een flinke smet voor 
Makkum op de verder zo smetteloos verlopen 
middag. Bij een dieptepass van de bezoekers tikte 
Jelle van der Velde zijn in de diepte sprintende 
tegenstander licht aan. Hoewel de overtreding 
op zich onschuldig was, was de rode kaart die 
Van der Velde van de goed leidende scheidsrechter 
Visser voorgeschoteld kreeg volgens de letter 
van de wet terecht. Gezien de personele problemen 
in de defensie komt de schorsing voor Van der 
Velde die ongetwijfeld zal volgen erg slecht uit. 
De ondertalsituatie deerde Makkum overigens 
niet. Sterker, het strooide nog wat extra zout in 
de toch al diepe wonden van de bezoekers door 
via wederom Adema en Feike Melchers de eind-
stand uiteindelijk te bepalen op 6-0. Overigens 
beëindigde Makkum de wedstrijd met 9 spelers. 
Nadat trainer Schrale driemaal had gewisseld 
(onder andere A-junior Koen Speerstra maakte zijn 
debuut) viel aanvoerder Daniël Kleiterp gebles-
seerd uit waardoor Makkum de laatste 5 minuten 
met twee spelers minder op het veld stond. 

Door de ruime overwinning is Makkum geklom-
men naar de vierde plaats op de ranglijst. Hoewel 
het liefst zesmaal scoorde was er zaterdag één 
ploeg in de derde klas die het net nog vaker deed 
bollen. In Delfstrahuizen won Ens met liefst 1-7 
van de plaatselijke trots. En laat de op de derde 
plaats staande polderploeg die vorige week ook 
al te sterk was voor Waterpoort Boys nu net de 
volgende tegenstander zijn van Makkum. Op 
sportpark “De Seidelhorst” in Ens wordt, na een 
weekje rust in verband met bekervoetbal, op 3 
december afgetrapt om 14.30 uur. 

Ook wat leuks te melden?
Plaats het in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Zaterdag 26 november
Leeuwarder\zwal 5 - Makkum 4        14.30
EBC/Delfstrahuizen B1 - Makkum B1 10:00
JV Bolsward B2 - Makkum B2 14:30
Makkum C2 - Workum C2 9:00
Workum D2 - Makkum D2 9:00
Tzum D1 - Makkum D3 10:00
Heerenveen E4G - Makkum E1 9:00
DWP E1G - Makkum E2 8:30
OudegaHJSC E4 - Makkum E3 8:55
Makkum F1 - IJVC F1 10:15
Makkum F2 - JV Bolsward F4 9:15
Makkum F3 - EBC/Delfstrahuizen F4G 9:00
Makkum DA1 - Berlikum SC DA1 14:30
Makkum MC1 - NOK MC1 10:30

Zaterdag 19 november
Makkum 1 - NOK 1 6 - 0
Minnertsga 2 - Makkum 2 0 - 1
Makkum A1 - Olde Veste'54 A2 3 - 0
Scharnegoutum'70 B1 - Makkum B1 0 - 12
Makkum B2 - Arum B2 4 - 2
Balk C1 - Makkum C1 9 - 0
Makkum D1 - Frisia D2 0 - 4
Makkum D2 - Nijland D1 2 - 1
Makkum E1 - LSC 1890 E3 2 - 6
Makkum E2 - Renado/VVI E3 5 - 6
Workum F1 - Makkum F1 10 - 0
QVC F2 - Makkum F2 1 - 0
Workum F6 - Makkum F3 6 - 3
Makkum MC1 - Tzummarum MC1 11 - 0

Voetbalprogramma

Voetbaluitslagen

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

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

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

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

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

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

Colofon

OPROEP VOOR 
DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Op vrijdag 25 november a.s. 
zal de algemene ledenvergadering worden 
gehouden in de voetbalkantine. Alle leden 
zijn hierbij uitgenodigd en van harte welkom. 
Aanvang vergadering: 20.00 uur.
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Herenfiets, Gazelle Tourmalet met 7 versnellingen. 
Bordeauxrood. In goede staat. 125 Euro. Damesfiets, 
Batavus Traffic. In goede staat. 125 Euro. Tel. 
0515-232059
  
VOERWORTELS gewassen 25 kg in een zak a E 5,00 
Telf ; 06-20934356
 
Wasmachine merk Indesit 3 maanden oud wegens 
verhuis. voor info bel:0641078086
 
Trilplaat voor afvallen instelbaar voor hartslag en 
snelheid met instructie boekje. Koopje 20- euro. 
Petroleum kachel voor werkhok koopje 25- euro in 
een koop 40- euro. TEL 0517-531324.
 
Dubbel konijnen / cavia hok op poten. Ca 1.80 hoog. 
10 euro. tel. 0515- 232534 
 
2x kaartje voor 45 euro fryske music night in fec 
leeuwarden op 26 nov"11 06-34411739
 
Nagelstyliste voor kindernagelfeestjes. 06-12435181

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

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

Condensdrogers 
alles zo goed als nieuw !!

Tel: 0619876628

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 SINTWILLEDEI  -  26 november 2011

Vanaf 13.30 - 15.30 uur is er voor alle kinderen van alles te doen in 
het centrum van Makkum! Zoals het Pietenspel!!

Een deelname formulier voor dit levend ganzenbord spel kan opgehaald 
worden bij Speelsgoed (Markt 12). Al dobbelend kom je dan langs 
verschillende winkels in het centrum van Makkum, waar opdrachten 
gedaan moeten worden. De finish is in café restaurant De Zwaan. Maar 
kijk uit,…. voor je ’t weet beland je in de gevangenis! Heb je de finish 
bereikt, dan mag je je formulier inleveren bij de aanwezige Pieten en…. 
krijg je een verrassing!

• Als je wilt, kun je geschminkt worden of een kleurtje in je haar laten zetten, onderweg.
• Bij de bibliotheek kun je een letterspel doen.
• Ook is er warme chocolademelk.
• Het treintje van Jeroen Kelderhuis rijdt en bij de haltes kun je in en uit stappen!

En natuurlijk kun je Sinterklaas en een paar Pieten onderweg tegen komen….
Voor de muzikale omlijsting wordt gezorgd door de drumband!!! 

Dit wil je toch niet missen, jij komt toch ook 
26 november naar het centrum van Makkum??!

Tussen 15.30 - 16.00 uur worden Sinterklaas en zijn Pieten verwacht in Verzorgingstehuis Avondrust,
ook daar kunnen vast wat Sinterklaasliedjes geoefend worden!!


