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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Body Balance Anneloes      Door Judith van Lavieren

Makkum - Shiatsu is in Makkum inmiddels 
geen onbekend fenomeen meer. Veel mensen 
hebben deze drukpuntmassage al eens ervaren 
of er in ieder geval over gehoord. Wat niet bij 
iedereen bekend is dat ook Anneloes Velda-
Fijma een shiatsu- en massagepraktijk aan huis 
heeft en wel op It Ferset 27 in Makkum. Hoog 
tijd voor Anneloes om zichzelf wat bekender 
te maken.

Anneloes Velda-Fijma woont sinds een paar 
jaar in Makkum. In 2009 besloot ze van haar 
passie en interesse voor massage haar werk te 
maken. De aanleiding was heel persoonlijk. 
“Ik had gezondheidsklachten waar ik binnen 
de reguliere gezondheidszorg geen oplossing 
voor vond, shiatsu hielp me wel. In mijn mas-
sagepraktijk kan ik mijn eigen positieve erva-
ringen doorgeven aan anderen.” Anneloes 
bekwaamde zich tot therapeut: ze behaalde een 
indrukwekkend aantal diploma’s, sloot zich aan 
bij de NVST (Nederlandse Vereniging van 
Soma Therapeuten) en SRBAG (Stichting 
Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende 
Gezondheidszorg) en richtte thuis een ruimte 
in. ”Ik heb gekozen voor een praktijk aan huis 
omdat ik hou van een persoonlijk tintje en een 
huiselijke sfeer. De massages worden gegeven 
op een massagestoel, een massagetafel of op 
een shiatsu-mat. De tafel is verstelbaar zodat 
het voor iedereen gemakkelijk is om er op te 
gaan liggen.”

De massagetafel en de mat combineert Anneloes 
met een Body Cushion. Het is door zijn vorm 
heel geschikt voor mensen die moeite hebben 
met een buikligging en voor zwangere vrouwen. 
Ook het hoofd en de nek liggen mooi recht. 
Het is comfortabel voor de patiënt en biedt als 
extra voordeel ook veel bewegingsvrijheid bij 
het masseren voor Anneloes. Shiatsu is heerlijk 
om te ontspannen maar biedt ook verlichting 
bij pijnklachten. Voorbeelden van klachten waar-
bij shiatsu kan helpen zijn nek- en rugklachten, 
ischias, tennisarm en spijsverteringsklachten, 
maar ook stress. Het gaat uiteindelijk allemaal 
om de kracht van het aanraken. Dat is dan ook 
het motto van Anneloes. 

Bij een bedrijf in Flevoland is ze de vaste 
masseuse: alle werknemers ontvangen van haar 
geregeld een stoelmassage. Daarnaast heeft ze 
een aantal vaste klanten die bij haar thuis komen. 
Kunt u moeilijk naar de praktijk komen of wilt 
u misschien liever thuis gemasseerd worden 
dan is dat geen probleem. Anneloes beschikt 
ook over een inklapbare stoel en massagetafel 
en komt dan graag naar u toe. Behandelingen 
vinden alleen plaats op afspraak. 

Body Balance Anneloes is te bereiken via 
www.bodybalanceanneloes.nl of telefoon: 
06-11054874
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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 om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Van Asperen Tandheelkunde, Praktijk 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk 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. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 1 november:
Makkum – Avondrust, Sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 2 november:
Makkum – The Eighties Disco in De Prins
Aanvang: 21.00 uur

Zondag 3 november:
Makkum – Het Anker 16.30 uur 
het jubileumconcert van Zanggroep Forte

Makkum – Zing Mee met ¨It Koar¨
Aanvang: 19.30 uur 
in restaurant van Zorgcentrum Avondrust

Dinsdag 5 november: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 6 november: 
Makkum – Avondrust, Shantykoor "Aan lager wal", 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 1 november:
Minniste Mienskip Makkum en Omstreken,  
19.00 uur Voorganger: Br. L Durksz

Zondag 3 november
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Wons – Protestante kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Woensdag 6 november:
Makkum – K.C. Het Anker, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Wons – Protestante kerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het 
medeleven na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa
      

H.B.M. Bossinade

Erika Bossinade-Lemke

kinderen en
kleinkinderen 

Makkum, oktober 2013

Oud papier 
Makkum - Zaterdag2 november wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Plaats uw 
familiebericht in de 
Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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Slagerij Neidhöfer nieuws
90% van onze vleeswaren en worstsoorten worden in onze eigen worstmakerij 
in Den-Oever gemaakt. En onderscheiden zich op uitzonderlijke manier van de 
standaard fabriek smaak. Doordat wij zelf onze specerijen nog mengen, weten 
we ook exact wat er in zit. En zijn er veel worstsoorten van ons assortiment 
glutenvrij, en zonder het bekende E nummer 621. Zo doen onze worstmakers 
John en Arno ook nog geregeld cursussen om zich nog beter te kunnen onder-
scheiden en hebben beide de cursus meester worstmaker behaald met zeer 
hoge punten. Ook zit ons bedrijf in Den-Oever aangesloten bij het 
Worstmakersgilde. 

Onze vleeswaren en worstsoorten hebben ook al verschillende prijzen op 
diverse vakwedstrijden behaald. Zo hebben we afgelopen september nog mee 
gedaan aan de nationale slagersvakwedstrijden te Amsterdam. En hebben we 
op diverse worstsoorten en vleeswaren GOUD behaald. (Leverworst, gekookte 
worst, pepermetworst, achterham en rookworst). Komt u gezellig langs in onze 
mooie winkel en ervaart u deze smaak zelf ?? 

U kunt ook op ons stemmen op ons voor Ondernemer van het jaar via:
http://vvb-makkum.nl/nominatieintro.php.

RECLAMES van de WEEK

100 gram grillham  € 1,99
 
100 gram Makkumer Rookworst
(gevuld met zuurkool en omwikkeld 
met spek en marinade)  € 1,30
 
4 Boerensnitsels  € 5,95
 
Gekookte worst  p.st € 5,50
(ja die met Goud bekroonde)  
 
4 indische schijven  € 5,50
 
SPECIAL van de WEEK 

HERFSTROLLETJE 
(runderrolletje gevuld met kruidenboter, 
sla, pijnboompitjes en ouwe kaas)

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 3 november
m.m.v. ¨It Koar¨ uit Sneek
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur
Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Enige weken geleden heeft een dorpsgenoot zijn 
zorgen geuit met betrekking tot de problematiek 
rondom onze leugenbolle. Volkomen terecht 
meent Plaatselijk Belang Makkum. Al jaren is 
deze markante ontmoetingsplek doelwit van mensen 
die denken dat het een openbaar toilet is of een 
oefenplaats voor het aanbrengen van graffiti en 
het ontsteken van vreugdevuren. Dit laatste heeft 
in het verleden al eens geleid tot een gevaarlijke 
situatie. Het ene jaar is de overlast erger dan het 
andere jaar, er is sprake van een “golfbeweging”. 
Dit laatste neemt niet weg dat er naar een oplos-
sing gezocht moet worden. De leugenbolle is 
belangrijk voor bepaalde groepen senioren van 
ons dorp en draagt mede bij aan het positieve 
“Makkumergevoel”. Hoeveel honderden mensen 
mogen zich sinds augustus een trotse Makkumer 
noemen omdat ze door het gat van de leugen-
bolle zijn gekropen....?

Plaatselijk Belang Makkum kan zich overigens 
niet vinden in de kritische noot dat de inwoners 
van Makkum en Plaatselijk Belang niets aan de 
situatie zouden willen doen. Even ter herinne-
ring, de vereniging heeft in het recente verleden 
er voor gezorgd dat de leugenbolle van binnen is 
schoongemaakt nadat vandalen het zo nodig 
vonden om hakenkruizen aan te brengen in “ons 
monument”. Daarnaast (en dat mag heel Makkum 
best weten) is een bestuurslid van de vereniging 
persoonlijk bedreigt toen hij enkele jongeren uit 
jawel Makkum aansprak op enkele gedragingen 
die op dat moment plaatsvonden in de leugen-

bolle. “we weten waar je woont en welke auto 
van jou is” kreeg deze te horen. Leuk hé vrijwil-
ligerswerk?

Toch proberen wij als vereniging de zaken altijd 
positief te benaderen. Samen met de inwoners 
van ons dorp willen we kijken naar oplossingen. 
Plaatselijk Belang zoekt ook nu weer de verbin-
ding met de mensen uit ons dorp. Net zoals we 
in het recente verleden zij aan zij met inwoners 
hebben gestreden voor het open blijven van onze 
bibliotheek. 

Wij denken dat er een belangrijke taak is weg-
gelegd voor de ouders van opgroeiende jongeren. 
Wijs hen er op dat hun pake in de ochtenduren 
ook graag weer grote verhalen wil vertellen op 
een schone bank in de leugenbolle.....Overigens 
is het overgrote deel van de jongelui in Makkum 
prima aanspreekbaar en zich wel bewust hoe om 
te gaan met publieke bezittingen. Het gaat waar-
schijnlijk maar om een betrekkelijk kleine groep, 
aangevuld met zo nu en dan jongeren van de 
bruine vloot.

Makkumers, denk met ons mee. Draag ideeën en 
belangrijker nog initiatieven aan om dit pro-
bleem gezamenlijk op te lossen. Plaatselijk 
Belang Makkum kan dit logischerwijs niet 
alleen. Stuur uw reactie of oplossing naar info@
pbmakkum.nl of naar deze krant. 

Namens het bestuur van PBM alvast bedankt! 

Leugenbolle
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Krystwilledei verandert in 
‘Verrassend veelzijdig Statum Winterfair’

Makkum – De Krystwilledeicommissie van de 
Ondernemers Vereniging Makkum (O.V.M.) 
besloot de veertiende Krystwilledei dit jaar 
anders in te vullen. Het heet nu Statum Winterfair 
en wordt in plaats van aan het einde van de 
maand, op 7 december georganiseerd. De com-
missie merkte dat het publiek in de laatste weken 
van december geen belang meer had bij kerstar-
tikelen. Daarom wordt de Statum Winterfair 
eerder in de decembermaand gehouden en staat 
het –de naam zegt het al- meer in het teken van 
de winter dan van Kerstmis. Dit jaar is er een 
nog veelzijdiger programma. Dat komt onder 
andere door samenwerking met Tourist Info 
Makkum. Uiteraard zijn de bekende onderdelen 
als het ‘Culinaire Plein’ met verschillende proe-
verijen, de traditionele visbakkers, Stichting Ald 
Makkum, muziek en de marktkramen met een 
diversiteit in aanbod, weer aanwezig. Met behulp 
van Tourist Info Makkum breidt de commissie 
het programma uit met een vijftal chartersche-
pen die aan de Noordsteiger of aan de Voorstraat 
zullen liggen. In elk van deze schepen zijn er 
activiteiten voor kinderen. Zo is er een verhalen-
verteller, geven leerlingen van een circusschool 
een acrobatiekvoorstelling, laat een goochelaar 
spannende trucs zien en gaat de Vogelwacht 
Makkum actief met kinderen aan de slag. Ook is 
er een spannende wedstrijd: ‘Vind de vertrek-
kende Zwarte Pieten’. Alle voorstellingen zijn 
gratis toegankelijk. Verder wordt er gekeken om 
in samenwerking met de Makkumer basis-
scholen een Serious Request-plein te maken. De 
opbrengst kan dan door de scholen naar het 
Glazen Huis van 3FM in Leeuwarden gebracht 
worden. 

De route van de “Verrassend Veelzijdige” Statum 
Winterfair loopt dit jaar van de Markt, het Plein, 
via het Achterdijkje naar de Noordsteiger, langs 
de Sluis naar de Voorstraat en vervolgens via de 
Waagsteeg weer naar de Markt. De dag wordt 
traditiegetrouw afgesloten met vuurwerk, dat 
vanaf de Noordsteiger en het Achterdijkje goed 
zal te zien zijn. Om het evenement mogelijk te 
maken, ontving Tourist Info Makkum een 

gemeentelijke subsidie. Om de activiteiten op de 
boten verder te bekostigen, wordt er gezocht 
naar bedrijven die een voorstelling op één van de 
schepen willen sponsoren. Daarnaast zal O.V.M. 
de bekende kleurplaat in de Makkumer Belboei 
plaatsen. Bedrijven kunnen tegen betaling hun 
naam op die kleurplaat laten vermelden, meer 
informatie hierover volgt nog. Op die manieren 
kunnen we gezamenlijk zorgen voor een verras-
sende en veelzijdige winterfair voor Makkumers 
en omwonenden. 

Heeft u meer ideeën, wilt u graag deelnemen of 
wenst u meer informatie? Neem dan contact op 
met de Statum Winterfair-commissie:
- Marlies Koornstra
 Kerkstraat 6 - Makkum
 Tel: 06 55570456
 E-mail: driesenlies@ziggo.nl
- Greetje Twijnstra
 Slotmakerstraat 5 - Makkum
 Tel: 0515 231243
 E-mail: greetjetwijnstra@live.nl
- Hennie de Vries
 Plein 10 - Makkum 
 Tel: 0515 – 232 921 / 06 51507937
 E-mail: henniefanricht@makkum.nl 
- Theo Adema
  De Voorn 16 - Makkum
 Tel: 0515 231401 / 06 53542243 
 E-mail: adema.horeca@makkum.nl 
- Arnold Walinga
  Voorstraat 13 - Makkum
 Tel. 0515 233664 (w) / 0515 233591 (pr), 
 E-mail: info@tipmakkum.nl

Geïnteresseerd in een stand of kraam? 
Het huren van één marktkraam kost 30,00 euro. 
Neemt u uw eigen kraam mee, dan kost een plek 
5,00 euro. per meter. Neem voor meer informa-
tie contact op met de marktmeester:
Janny Zeeman, De Greide 5, 8757 JP Gaast - Tel. 
0515 - 54 34 60 / 06 - 123 027 95

Alvast hartelijk dank 
namens de Statum Winterfair-commissie
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Makkum - Ter gelegenheid van haar veertig-
jarige bestaan geeft Groep FORTE op zondag 3 
november een jubileumconcert in KC ‘t Anker, 
Buren 17 in Makkum. FORTE staat onder leiding 
van dirigente Anna Bonnema en wordt op dit 
concert begeleid door Gert Jan Hoekstra op 
piano. Ook het koor KImswerd Delight verleent 
zijn medewerking. Vanaf 15.30 uur is iedereen 
welkom. Men wordt ontvangen met koffie, thee 
en gebak. Er is dan ook gelegenheid om een 
kleine “FORTE-Expositie” te bekijken. Zo was 
het traditie dat men bij geboortes een tegeltje 
kreeg van koorlid Cor en al die tegeltjes zijn 
voor deze gelegenheid verzameld en uitgestald. 
Ook de elpee die Forte maakte en een verzameling 
foto’s zullen vast veel herinneringen bovenhalen. 
Om 16.30 uur begint het concert. De toegang is 
gratis.

FORTE bestaat tegenwoordig uit 15 leden, waar-
onder 4 mannen. In het verleden zijn er nog 
leeftijdsgrenzen geweest. Je mocht toen alleen 
bij FORTE wanneer je tussen de 16 en 25 jaar was. 
Het koor heeft tijden gekend dat men wel 30 
leden had en er ledenstops werden afgekondigd. 
”Maar nooit voor mannen!”, lachen bestuursleden 
Froukje Schippers en Barbara de Jong. Al die 
voorwaarden zijn er niet meer. Iedereen die ple-
zier heeft in zingen is welkom. FORTE is een 
hechte groep, vertellen Barbara en Froukje. 

Natuurlijk zijn er altijd wisselingen maar veel 
leden, waaronder zij zelf, zijn al heel wat jaartjes 
lid. Ineke Hiemstra is al vanaf 1980 lid en daar-
mee de recordhouder. Haar dochter Esther is het 
jongste lid. Vroeger is er sprake geweest van 
heuse combo’s die FORTE begeleidden, tegen-
woordig begeleid dirigente Anna Bonnema het 
koor op piano. Voor het jubileumconcert is 
gekozen voor een gastpianist. Nieuwe zangers 
en zangeressen en ook begeleidende muzikanten 
zijn van harte welkom. FORTE repeteert op 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
restaurant Waardsicht in Avondrust

De geschiedenis van FORTE zal tijdens het 
concert sprekend en zingend aan u gepresenteerd 
worden. Er wordt dus verteld over de afgelopen 
veertig jaar maar ook de liederen uit het reper-
toire van weleer zullen klinken. Saai is de 
geschiedenis van FORTE in ieder geval niet: ze 
werkten mee aan kerkdiensten, organiseerden 
kerstconcerten en themadiensten, zongen mee 
tijdens Proms in Makkum en Harlingen, traden 
op in verzorgingshuizen, tijdens de Visserijdagen 
en met Leugenbollepop. Naast de kerkelijke lie-
deren en gospels bestaat het repertoire tegen-
woordig ook uit populaire liedjes, bijvoorbeeld 
liedjes uit musicals, en wordt er vierstemmig 
gezongen.

Veertigjarig bestaan Groep FORTE wordt gevierd 
met een jubileumconcert    Door Judith van Lavieren
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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

Gemeente Súdwest-Fryslân plaatst Hondentoiletten

Subsidiemogelijkheden evenementen 2014

Vogelwacht Nieuws

In en rondom Makkum zijn de afgelopen tijd 
diverse hondentoiletten geplaatst. Dit zijn mooie 
roestvaststalenbakken te herkennen aan het 
hondenlogo in het bovenframe. Zo is er onder 
andere aan de Touwenlaan nabij de afslag 
Cynthia Lenigastraat een geplaatst, maar bij-
voorbeeld ook aan de rondweg tegenover de 
Rinkelwinkel. De bedoeling van deze bakken is 
dat de hondenuitwerpselen die door de meeste 
baasjes netjes in een zakje worden opgeraapt, 

worden weggegooid. Makkum is een plaats met 
relatief veel hondenbaasjes en de gemeente zorgt 
op deze manier voor faciliteiten om de overlast 
van uitwerpselen maximaal in te dammen. Bent 
u een baasje en ziet u collega’s die het gebruik 
van het hondentoilet nog niet “onder de knie” 
hebben dan kunt u hen allicht helpen met een 
korte uitleg. Samen kunnen we wandelen in 
Makkum tot een aangenaam tijdverdrijf maken!

In de gemeente Súdwest-Fryslân geldt de Subsidie-
regeling Toeristische Evenementen. Hiermee 
kunnen organisatoren een éénmalige geldelijke 
bijdrage aanvragen voor het organiseren van een 
bovenlokaal toeristische evenement, gericht op 
de promotie van het dorp, de stad of de gemeente. 
Voor evenementen die plaatsvinden in de eerste 
helft van 2014 kan tot uiterlijk 15 november 
2013 een subsidieaanvraag gedaan worden. Voor 
evenementen in de tweede helft van 2014 geldt 
een uiterste indientermijn van 15 mei 2014. 
Deze subsidie kan aanvraag worden bij de toeris-
tische organisaties (TIP / VVV) die aangesloten 

zijn bij de Vereniging Toeristen Promotie 
Súdwest-Fryslân. In Makkum is dat:
TIP Makkum / Tourist Info
Kerkstraat 2f, 8754 CS Makkum, 
info@tipmakkum.nl  

Andere aangesloten organisaties in de buurt zijn:  
Tourist Info Bolsward 
’t Gysbert Japicxhûs, Wipstjitte 6, 
8701 HZ Bolsward, info@gysbertjapicx.nl    
Tourist Info Workum, 
Merk 4, 8711 CL  Workum, 
info@toeristeninformatieworkum.nl

Vogelwacht Makkum heeft het afgelopen jaar 
een flinke slag gemaakt op bestuurlijk vlak. Het 
bestuur heeft een personele verversing onder-
gaan. Na het geslaagde jubileum in 2012 is een 
professionalisering de wacht actief opgepakt. 
Zo hebben wij er voor gekozen om de vogel-
wacht vast te leggen bij de KvK en notaris als 
vereniging. Eigen statuten en een eigen rekening 
waarmee de wacht automatische incassobetaling 
mogelijk maakt. Wij streven naar een contributie 
betaling door middel van automatische incasso. 
Voor u én ons een ontzorging.

Groei en ambitie
Het ledental van de wacht is gegroeid naar meer 
dan 200. De weidevogelzorg voeren wij uit op 
een recordomvang van ca. 3.400 ha. De boeren 
en de nazorgers kunnen nu via een website digi-
taal vastleggen waar en hoeveel weidevogels er 
broeden en opgroeien grofweg tussen Zurich en 
Ferwoude. Dit jaar zijn door onze vrijwilligers 
bijna 1.300 nesten geregistreerd. 

Jeugd
Vogelwacht Makkum e.o. werkt sinds 2008 
actief aan jeugdactiviteiten. Ieder jaar weten we 
die uit te breiden. Wij werken samen met de 
basisschool, geven we excursies in voorjaar en 
herfst, hebben we een nestkastproject gestart en 
bezoeken we provinciale dagen en het natuur-
museum. 

Activiteiten 2013-2014
Presentatie Grutto onderzoek Súdwest-Fryslân
Vrijdag 8 november organiseren wij een avond 
waarbij Theunis Piersma met collega’s het grutto 
onderzoek (http://volg.keningfanegreide.nl/) gaat 
presenteren. Daarnaast komt Klaas Sietse Spoelstra 
de doelstelling van het integrale project Kening 
fan ‘e Greide toelichten. De toekomst van ons 
landschap met een doorkijk naar de rol van 
natuur, cultuur en economie samen tussen 
bloemrijke weiden. Vrijdagavond 8 november 
van 19:30 uur tot 22:30 uur, gratis toegang, 
Hotel de Prins Makkum. 

Winterfair deelname
Zaterdag 7 december tijdens de Winterfair zijn 
wij te vinden in een van de schepen in het Vallaat 
waar wij beneden dek’s samen de jeugd en hun 
ouders wintervoeding gaan maken. Daarnaast 
presenteert Henry Spruyt prachtige foto’s en 
film van zijn opnames van de Makkumer waard. 
Wij zien u graag langskomen tijdens deze gezel-
lige wintermarkt in Makkum. 

Verder kunt u alvast noteren:
19 februari 2014, woensdagavond, jaarvergadering 
Prins te Makkum.
4 april 2014, vrijdagavond, nazorgvergadering 
Prins te Makkum.

Graag tot ziens bij een van de activiteiten en een 
mooi en vogelrijk najaar!

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Wist u dat...
Er in de oproep Reünie ” AVONDRUST  2014”
Periode 1963-1973 een foutje is geslopen het 
emailadres stond er niet goed in.
Hierbij de juiste adres. Opgave en eventueel 
foto`s  bij Aukje v.d. Meer-Kamstra, tel 0515 
232549, Schoolbuurt 2  8754 CV  te Makkum of 
E mail  aukjevdmeer.001@hetnet.nl 
 
Het Makkumer Rode Kruis naarstig op zoek is 
naar vrijwilligers voor Serious Request. Om mee 
te denken en het opzetten van een geweldige 
oliebollenactie. Informatie en aanmelden bij:
Aly Wijbenga, de Voorn 1 Makkum
tel. 0515-232623. Dat de oliebollen fantastisch 
smaken! “Lets clean this shit up” het gekozen 
onderwerp van 3FM is om zoveel mogelijk geld 
op te halen tijdens het verblijf in het GLAZEN 
HUIS te Leeuwarden.

Gymnastiekvereniging DES zaterdag 9 novem-
ber een uitvoering heeft?
Hier gymnasten van alle leeftijden aan meedoen?
De uitvoering om 18.30 uur begint?
Er ook een leuke loterij is?
Het een kleurrijke avond wordt?

Zing mee in Makkum
Makkum - Aanstaande zondag, 3 november, is 
er weer een Zing Mee-avond in restaurant 
"Waerdsicht" van verzorgingshuis "Avondrust", 
Kerkeburen 66. Aan deze avond wordt mee-
gewerkt door "It Koar" van de Chr. Geref. Kerk 
uit Sneek. Dit koor zal een 6-tal liederen zingen 
en er is veel samenzang , op het orgel begeleid 
door dhr. W.Kuipers, tevens koorlid. De toegang 
is vrij en het begint om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom.

De volgende Zing Mee-avond is op DV. 8 december. 
Dat wordt een Jubileum-avond, n.l. de 25e 
Kerst-Zing-Mee wordt dan gehouden, in MFC/
Sporthal "Maggenheim", met medewerking van 
o.a. het Lemster Mannenkoor, Aukje v.d.Meer, 
sopraan en de brassband "Looft de Heer" uit 
Beetgumermolen. Noteert u deze datum alvast in 
uw agenda. 

Voor meer info: A.Otter tel.542126 
D.Tamminga tel.231618

Bazar 
Vrouwenver. Makkum
Ook dit jaar organiseert de Voruwenver. Makkum 
hun jaarlijkse Bazar op dinsdag 5 november in 
¨Het Anker¨ vanaf 15.00 uur. We pauzeren van 
18.00 uur tot 19.00 uur. Daarna ook het rad van 
avontuur. Voor de feestdagen zin er leuke dingen 
te koop. Komt U ook nog langs om mee te doen?

Blij met het continurooster    Door Judith van Lavieren

Makkum - Het is een landelijke trend dat steeds 
meer scholen les gaan geven volgens een continu-
rooster. De leerlingen gaan tussen de middag niet 
meer naar huis om te eten, maar eten gezamenlijk 
op school en krijgen elke dag tot een uur of twee 
les. In Makkum is openbare basisschool It Iepen 
Stee tot nu toe de enige school die dit rooster 
heeft ingevoerd. De ervaringen zijn zo positief 
dat men de Makkumer Belboei benaderde om 
erover te vertellen.

“Je stapt niet zomaar even over op een continu-
rooster”, vertelt directeur Mirjam Holwerda. 
”Er gaat heel wat voorbereiding aan vooraf.” 
Toen directeur Holwerda vorig cursusjaar begon 
op It Iepen Stee waren er al vragen geweest van 
ouders over de mogelijkheid om de schooltijden 
te veranderen. In het afgelopen schooljaar zijn 
allerlei mogelijkheden in de MR besproken. De 
informatie werd met de ouders gedeeld door 
middel van nieuwsbrieven. Men hield een enquête 
onder alle ouders. Wanneer je de schooltijden 
wilt veranderen is dit verplicht. In die enquête is 
de ouders onder andere gevraagd of men de vrije 
woensdagmiddag wilde behouden of liever vijf 
keer een gelijke lesdag had. Een meerderheid gaf 
aan dat men de vrije woensdagmiddag niet kwijt 
wilde. Het continurooster ziet er op It Iepen Stee 
dus zo uit: maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 8.15 uur tot 14.15 uur naar school en 
woensdag van 8.15 uur tot 12 uur. De kleuters 
zijn op vrijdag vrij en groep 3 en 4 hebben vrij-
dagmiddag vrij.

“Van tevoren hadden we afgesproken dat we 
tenminste een jaar voor de overstap uit zouden 
trekken. Ouders hebben immers ook tijd nodig 
om zich aan de nieuwe tijden aan te passen. Ook 
voor de leerkrachten betekende het natuurlijk 
een hele nieuwe dagindeling. Niet meer samen 
met je collega’s een broodje eten, maar naast het 
lesgeven ook eten met je leerlingen.”

De ervaringen zijn overwegend positief. Een 
enkeling had moeite met de vroegere aanvangs-
tijd, maar de tevredenheid overheerst. Omdat 
tijdens de enquête al bleek dat de meerderheid 
van de ouders voor de invoering van een continu-
rooster was, is alles eigenlijk heel soepel en 
betrekkelijk snel verlopen. Voor veel ouders is 
het continurooster makkelijk(er ) te combineren 
met hun eigen werktijden en de leerkrachten 
zien voordelen voor de concentratie en het leren. 
Doordat de kinderen niet meer naar huis gaan, 
stappen ze na het eten makkelijk weer in 
het leerproces. De middag wordt zo eigenlijk 
effectiever gebruikt dan in het oude rooster. 
De kinderen nemen hun lunch zelf mee naar 
school. Er zijn regels opgesteld over wat er wel 
en niet op school gegeten mag worden. En zien 
eten doet eten: het blijkt dat al veel kleuters 
korstjes hebben leren eten ….. De leerkrachten 
zorgen er naast een rustige, gezellige sfeer tijdens 
het eten ook voor dat de kinderen nog even 
kunnen spelen en bewegen voor ze weer aan het 
werk gaan.
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RONALD SMINK - 2013 heden 
Solo voorstelling - BONANZA

Elke samenleving kent wel een goedaardige gek. 
Eén die dagelijkse gebruiken totaal ontwricht, 
verzeild raakt in de vreemdste situaties en pro-
blemen op knullige wijze oplost. Zo ook Ronald 
Smink. Na het winnen van het Groninger 
Studenten Cabaret Festival in 2007 startte hij in 
2009 met Bor Knok, een absurde voorstelling 
vol gebaren en Fries geblaat. De humor van de 
uit het Friese Joure afkomstige cabaretier werd 
hierna door Het Parool al in het rijtje van Bert 
Visscher en Jochem Myjer geplaatst. In zijn 
nieuwe voorstelling Bonanza gaat de volume-
knop nog een stukje omhoog. Ronald is sneller 
en energieker, maar ook teder en gevoeliger 
geworden. Hij laat in Bonanza zijn gedachtes de 
vrije loop. Reken dus wederom op een absurde 
voorstelling 

Datum: 9 november, Locatie: Doopsgezinde kerk 
– Makkum, Aanvang: 20.00 uur Entree: NUT-
leden € 10,00. Niet leden € 12,00 voorverkoop: 
vanaf 28 oktober. Kantoorboekhandel  Coufreur  

Schilderclub wooncentrum 
Avondrust exposeert in de 
bibliotheek van Makkum
Makkum - Bij de schilderclub,  die sinds 2010 
bestaat, is gebleken dat er veel schildertalent in 
en buiten Avondrust  woont.  De club, die bestaat 
uit bewoners uit Avondrust en mensen uit 
Makkum, werkt  iedere maandagmiddag  aan de 
kunstwerken.  Dit doen ze in de Túnkeamer van 
Avondrust  o.l.v. Thea Vertommen.  In Avondrust 
zijn de schilderijen al in verschillende ruimtes te 
bewonderen. Maar nu wordt de droom van de 
schilderclub werkelijkheid:  een expositie in de 
bibliotheek van Makkum. Een initiatief van de 
bibliotheek van Makkum en Thea Vertommen. 
Op maandag  28 oktober opent een 100-jarige 
deelnemer van de schilderclub om 15.00 uur de 
expositie.  De expositie is te zien van 28 oktober 
t/m  20 december. 

Oud Makkumer Jan Tijmstra, wonende te Franeker, 
vangt snoekbaars van 83 cm in Witmarsumer vaart.

eigen fotoeigen foto
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Aangesloten bij 

Na een maand proefdraaien Na een maand proefdraaien 
is op vrijdag 1 november is op vrijdag 1 november 

de officiële openingde officiële opening
Iedereen is van 16.00 tot 21.00 uur edereen is van 16.00 tot 21.00 uur 

van harte uitgenodigd van harte uitgenodigd 

voor een hapje en drankje, voor een hapje en drankje, 

om de sfeer te proeven, om de sfeer te proeven, 

en kennis te maken met Elma,en kennis te maken met Elma, 

bij Elma!bij Elma!

Elmama Buren 1
8754 CX Makkum
Tel. 0515 - 781657
bijelma@gmail.com

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes

KICI kledinginzameling

50 jaar Bibliotheek Makkum

In de week van 6 tot en met 12 oktober collec-
teerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrij-
willigers voor de Nederlandse Brandwonden 
Stichting. Ook in MAKKUM gingen de collec-
tanten langs de deuren. En met succes! 
Gezamenlijk werd een bedrag van € 890,01 
opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt 
de Brandwonden Stichting in staat om haar werk 
voor mensen met brandwonden voort te zetten
Al 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet 

zij op drie fronten: het voorkomen van brand-
wonden, het verbeteren van de behandeling 
(door onderzoek) en het bevorderen van de psy-
chosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de 
collecte kan de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens 
de plaatselijke collecteorganisator dankt de 
Brandwonden Stichting alle collectanten en 
gulle gevers in MAKKUM voor hun bijdrage 
aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Heeft u nog oude, gebruikte kleding en schoe-
nen? Gooi deze dan niet weg, maar lever ze in 
bij de groene KICI-container (MFC Lieuwkema-
straat). Uw oude textiel inleveren is niet alleen 
goed voor het milieu. U steunt ook daarmee het 
Nederlandse Rode Kruis! Herdraagbare kleding 
wordt gedoneerd aan voedselbanken. Niet her-
draagbare kleding met gaten, wordt niet wegge-
gooid, maar gerecycled tot bijvoorbeeld: nood-
dekens of zelfs nieuwe kleding

Gooit u a.u.b. geen
* vloerbedekking en tapijt
* dekbedden en kussens

* verontreinigde kleding en textiel
* Natte kleding in de bak
Doe uw kleding altijd in een plastic zak

Let op:
De klep kan beperkt open en te volle plastic zak-
ken veroorzaken een opstopping! Het lijkt dan al 
gauw dat de bak vol is. Het tegendeel is waar en 
het is beslist geen fraai gezicht voor omwonen-
den. Het is positief dat u deze bak weet te vin-
den. We zijn u zeer erkentelijk voor uw steun!

Afdeling SWF Rode Kruis. 
Blijf HELPEN

Hoera, de Bibliotheek Makkum bestaat (al meer 
dan) 50 jaar! In het jaar 1961 opende de Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek Makkum officieel haar 
deuren. De bibliotheek startte met een kleine 
collectie boeken, voornamelijk ingebracht door 
de Nutsbibliotheek en de Hervormde Uitleen-
bibliotheek. De leeszaal werd ondergebracht in 
twee lokalen van de oude openbare lagere school, 
die in dat jaar een nieuw onderkomen had 
gekregen. In de jaren die volgden, ontwikkelde 
deze leeszaal zich tot een volwaardige moderne 
bibliotheek die meeging met de ontwikkelingen 
van de tijd. Kaartenbakken werden computers, 
stempels werden bonnenprinters en video’s werden 
dvd’s. Aan dit 50-jarig jubileum willen we graag 
van 11 tot en met 17 november aandacht besteden. 
Twee jaar terug zat onze bibliotheek in een grote 
reorganisatie en vorig jaar was alle aandacht en 
tijd nodig voor de nieuwe bibliotheek. 

De feestelijke jubileumactiviteiten zijn:
• Op dinsdagavond 12 november organiseren 
wij de voorleeskampioenschappen voor jongens 
en meisjes van groep 7 en 8 van de Makkumer 
basisscholen. 

• Op woensdagochtend 13 november houden we 
voor de eerste keer een Mama café. Hier kunnen 
jonge ouders elkaar ontmoeten in een ontspan-
nen sfeer. 

• De woensdagmiddag wordt een feestelijke 
middag met o.a. om 15 uur voor de peutertjes de 
theatervoorstelling ‘De Hutselfrutsel’.

• Op donderdagavond 14 november verzorgt 
Otto Gielstra van Stichting Ald Makkum een 
lezing met beeldmateriaal over de geschiedenis 
van de scholen in Makkum

• Zondagmiddag 17 november komt Mel Wallis 
de Vries. Zij groeide op in Makkum en is de suc-
cesvolste jeugdthrillerauteur van dit moment.

Extra! Word in deze week lid en u ontvangt 10 
euro korting of neem voor 3 maanden een gratis 
proefabonnement. 

Kom gerust langs. Iedereen is van harte welkom. 
De koffie/thee met iets lekkers erbij staat voor u 
klaar!
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OP 31 DECEMBER A.S. SLUIT ZILT DE DEUREN.
DIE DATUM NADERT SNEL EN DAAROM BEGINNEN WE OP 

VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 NOVEMBER A.S. 
MET ONZE

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
MET:

• EEN OUTLET VAN RW EN PENN & INK
• 2 HALEN = 1 BETALEN 

OP DE WINTERCOLLECTIE VAN KYRA & KO, MAT DE MISAINE, PENN & INK
EN DE LAATSTE TASSEN VAN FRED DE LA BRETONIERE

• NU 30% KORTING OP DE BASISCOLLECTIE VAN RW EN DE CABANS VAN DALMARD
• EN VERDER SÚPERKORTINGEN OP ONZE ZOMERCOLLECTIE !!

ALLES MOET WEG EN OP = OOK ECHT HELEMAAL OP DUS KOM SNEL LANGS BIJ ZILT 

ZILT  -   MARKT 19  -  MAKKUM  -  0515-233688  -  WWW.ZILTONLINE.NL

Goede vangsten tijdens “Dagje Trollen” in Makkum

Op 19 oktober 2013 is weer het jaarlijkse “Dagje 
Trollen” in Makkum gehouden. Het evenement 
wordt georganiseerd door Hengelsport vereniging 
“Ons genoegen “ Makkum e.o. in samenwerking 
met Idzenga hengelsport en Zuidwaard boten-
verhuur. De 15 deelnemers verdeeld over 8 boten 
begonnen om 10,00 uur aan een vistocht van vijf 
uur over de binnenwateren in en rond Makkum. 
Op deze dag is het de bedoeling dat er onder 
begeleiding van een ervaren visser met kunstaas 
op roofvis wordt gevist waarbij de deelnemers 
uitleg krijgen over het juiste gebruik van het 

materiaal en het onthaken van de vangsten. Onder 
een lekker zonnetje afgewisseld met een klein 
buitje regen werden in totaal 25 snoeken en 1 
baars gevangen. Twee van de snoeken waren 
meer dan 1 meter, één van 1,02 en één van 1,05 
meter. De vissen zijn na de gebruikelijke foto’s 
in gezonde staat weer vrij gelaten. Met dank aan 
de vrijwilligers met hun bootjes, Zuidwaard 
voor het beschikbaar stellen van twee boten en 
Idzenga voor het benodigde materiaal kijken we 
al weer uit naar volgend jaar. 

Speelgoedbank Friesland

Na maanden van intensieve voorbereiding gaat 
Speelgoedbank Friesland op zaterdag 26 oktober 
officieel van start. Om 10 uur gaan de deuren van 
het nieuwe onderkomen aan de Top 2ain Sneek 
open. Speelgoedbank Sneek zamelt speelgoed in 
en stelt dit beschikbaar aan gezinnen die daar zelf 
geen financiële ruimte voor hebben. Met de ope-
ning van het uitgifte- en innamepunt bereikt de 
speelgoedbank een mijlpaal. De afgelopen maan-
den is veel speelgoed ingezameld, maar er was 
nog geen mogelijkheid om het beschikbaar te 
stellen. Nu dat wel kan, verwacht Speelgoedbank 
Friesland talrijke kinderen uit gezinnen met wei-
nig financiële middelen blij te kunnen maken. 
Speelgoedbank Friesland houdt rekening met een 
toenemende vraag en zoekt daarom vrijwilligers 
die kunnen helpen bij het sorteren en uitgeven van 
het speelgoed. Ook is het mogelijk als donateur 
het initiatief te ondersteunen. Op 30 november en 
op 20 december is de speelgoedbank ook open. 
Informatie: www.speelgoedbankfriesland.nl

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

eigen fotoeigen foto
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Botterstraat 9, Makkum
Gezinswoning gelegen op fraaie 

woonlocatie aan het begin van de 
Botterstraat. Deels kunststofkozijnen, 

ruime schuur en achtertuin op het westen. 

Vraagprijs: € 134.000,- k.k.

TE KOOP Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Zaterdag 2 november
Tollebeek 1 - Makkum 1 14:30
Wykels Hallum 2 - Makkum 2  14:30
Heeg 2 - Makkum 3  14:30
Makkum A1 - Annaparochie St. A1 15:00
IJVC A1 - Makkum A2  10:45
Makkum B1 - Workum B1  12:30
Nijland C1 - Makkum C1  10:30
Makkum C2 - Scharnegoutum'70 C2  9:00
Heerenveense Boys D1 - Makkum D1  10:15
Makkum D2 - ONS Boso Sneek D4  9:00
IJVC E1 - Makkum E1  10:55
Makkum E2 - Oosterlittens E2  11:15
ONS Boso Sneek E4 - Makkum E3  10:15
Bolsward F2 - Makkum F1  12:10
Workum F5 - Makkum F2  11:00
Makkum F3 - Scharnegoutum'70 F3 10:25
SDO HEEG/IJVC VR1 - Makkum VR1 14:30
Makkum MB1 - Franeker SC MB2  12:15

Kantinedienst zaterdag 2 november
Elisabeth v/d Weerdt/Titia Rinia  8.15-12.00
Grietje Amels/ Elma de Vries  12.00-15.00
Huite Genee/Gerlof Smit/ 15.00-19.00
Hayo Attema 15.00-19.00

Makkum 1 - Arum 1  3 - 1
Makkum 2 - Zwaagwesteinde 2  1 - 2
Makkum 3 - Woudsend 2  0 - 4
Franeker SC A1 - Makkum A1  5 - 0
Veenwouden SC B1 - Makkum B1  2 - 2
Makkum C1 - RES C1  1 - 7
Balk C3 - Makkum C2  2 - 3
Makkum D1 - SJO RVC D1  1 - 4
Makkum E1 - LSC 1890 E4  11 - 2
Mulier E1 - Makkum E2  5 - 2
Makkum E3 - SWZ E6  4 - 0
Makkum F1 - SWZ F2  7 - 0
Makkum F2 - TOP'63 F1  1 - 1
Heeg F2 - Makkum F3 10 - 0
Makkum VR1 - Mulier VR1  2 - 6

Colofon
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 verspreidingsgebied is 
Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-adver-
tenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen 
enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: 
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

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

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Tweedehands tuinvijver plus zeil afm. 202/160  
voor in de tuin. E 75,00 Info; 06-20934356 of 
0517-641675 na 18.00 uur.

Partij blitsende schoenen maat 39/40 o.a pumps 
laarzen enkellaarsjes. felle kleuren of panter/
poema print. Misschien is het ook wel wat voor 
toneelstukken. Bijna tot niet gedragen € 2.50p/
paar en 9 paar voor€20.00 tel. 0610468275

Hanglamp glazen bol met ijzeren frame! € 10.00, 
Doos vol jongenskleding m110.116.122 diverse 
t shirts. truien. lange broeken, korte broeken, 
blousses. € 7.50 tel: 0610468275

Vrolijk geel/blauw gekleurde elektrische mountain-
bike, met acculader nauwelijks gebruikt. z.g.a.n. 
€ 200.-- bel: 06 1888 2028

Poster van de  reflexzones van de voet, ingelijst. 
50x70 cm. 20 euro. schoollamp, Doorsnee 33cm, 
lengte 115, en nog uitschuifbaar. Er zijn er twee. 
50 euro per stuk. Tel 0515 579346.

uit "Ons Gebouw" koelkast, 4-pits gasstel, lange 
wand-kapstok met hangers, div. plafond-spots en 
lampen. tel 0515 859055

Een carpool-maatje voor het traject Makkum-
Sneek-Heerenveen gedurende 4 dagen in de week. 
06-33759595 of 0515-233655

Makkum, Klipperstraat, 27 oktober: Blauwgrijs 
met witte ex-kater. Veel wit op de kop, grijze 
vlek rechts boven de neus. Witte kin, keel, bef, 
voor- en onderkant. Wondjes aan linker oorpunt. 
Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West 
Friesland, tel. 088-0064692.

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GRATIS AF TE HALEN

VERMIST

GEZOCHT

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

Tijdens de storm van maandag j.l. stond het water op de steiger. 

Volleybalprogramma
Vrijdag 1 november
19:00  Staveren DS 3 -   Makkum DS 4
19:15  S.V.W. MC 2 -      Makkum XC 1
20:15  Makkum MB 1 -  DBS MB 1
20:15  Makkum XA 1 -   S.V.W. MA 1
20:30  DBS DS 2 -            Makkum DS 1
21:30  Makkum DS 2 -   Punt Ut DS 1
21:30  VC/Zeus DS 3 -    Makkum DS 3
21:30  Makkum HS 1 -   BOB Team HS1 

Geslaagd badmintontoernooi en instuif

Nieuwe Galerie in Bolsward

Afgelopen vrijdagavond organiseerde de Badmin-
tonvereniging Makkum haar jaarlijkse regiotoer-
nooi voor spelers uit Makkum en omstreken. 
Ditmaal hadden zich 24 spelers aangemeld die in 
4 partijen het beste van hun spel konden laten 
zien. De deelnemers werden opgedeeld in een 
A- en B-poule van elk 12 spelers die gelijktijdig 
hun wedstrijden konden spelen. In 2 maal 10 
minuten per partij werden maar liefst uitslagen 
tot 71 wedstrijdpunten gescoord. 

In de B-poule was het spannend met meerdere 
deelnemers met 6 punten. Harmen Haarsma 
pakte met 176 punten de derde plek, Gatze Smid 
legde met 197 punten beslag op de 2e plek. 
Reino Mulder had al haar partijen gewonnen en 
pakte de 1e prijs met 8 punten en 201 wedstrijd-
punten. In de A-poule was het niet minder span-

nend, Bauke Riselada won 3 wedstrijden en had 
235 wedstrijdpunten, goed voor de derde plek. 
Eise Tuinier had 2 wedstrijdpunten hetgeen goed 
was voor de 2e plek. Leendert Kooistra legde net 
als vorig jaar beslag op de eerste plek, hij won al 
zijn wedstrijden en scoorde 206 wedstrijdpunten. 

Eerder op de dag was er vanuit de gemeente een 
sport instuif georganiseerd. Naast de volleybal-, 
voetbal- en gymnastiekvereniging was ook de 
badmintonvereniging vertegenwoordigd. Vanaf 
groep 1 konden de kinderen kennis maken met de 
snelste racketsport ter wereld. ’s Middags werd er 
met de kleintjes nog niet veel gesmasht maar in 
totaal konden de 35 kinderen mooi op hun eigen 
niveau kennis maken met de sport. Zeker een tien-
tal echte talentjes werden gescout! Al met al een 
zeer geslaagde vrijdag vol badminton in Makkum.

Galerie Badweg 3 wil moderne kunst toegankelijk 
maken voor een breed publiek. Met dat idee 
openen Gerard Dijkstra en Marja Griede hun 
Galerie Badweg 3 te Bolsward. Galerie Badweg 
3 bevindt zich direct naast het zwembad aan de 
Badweg te Bolsward. Oorspronkelijk was het 
pand onderdeel van het zwembad en in gebruik 
als kleedruimte en kassa van het openlucht-
zwembad. Toen dat gesloten werd is het pand 
verbouwd tot studentensociëteit van de studen-
tenvereniging Reholitas van de school voor 
Levensmiddelen Technologie Bolsward (in de 
volksmond de Zuivelschool). Zo’n 10 jaar later 
verdween deze school uit Bolsward en is het 
pand aan gekocht door een kunstenaar die er zijn 
atelier en expositieruimte in heeft gemaakt. In 
2012 hebben Gerard Dijkstra en Marja Griede 
het pand gekocht. Ze wonen en werken hier met 
hun gezin. In het bevinden zich naast de woon-
ruimtes ondermeer een kantoor, atelier en galerie.

Vanaf zaterdag 2 november tot en met zondag 10 

november opent Galerie Badweg 3 haar deuren 
in verband met de Kunstweek 2013 met als thema 
“Kunst tilt je op”. De exposanten zijn Marja 
Griede en Durkje Hoeksema. Marja Griede haalt 
haar inspiratie uit de dingen die haar beroeren en 
bezig houden. Ze blijft daarbij dicht bij zichzelf.
Naast textiel gebruikt Marja heel veel verschil-
lende materialen. Geen materiaal is te gek om de 
oneindige wereld van het onbewuste, het absurde, 
de dromen, het gevoel en het verlangen in haar 
objecten vast te leggen. Durkje Hoeksema was 
als kind al gefascineerd door de hoed. In 2005 
oriënteerde zij zich bij een hoedenatelier, hoe het 
ontwerpen en het maken van hoeden in z'n werk 
ging. Sindsdien liet het Durkje niet meer los...

Galerie Badweg 3 is in het kader van deze expo-
sitie van 2 november tot en met 10 november 
dagelijks te bezoeken van 13.00 uur tot 17.00 
uur. Galerie Badweg 3, Badweg 3 te Bolsward. 
Voor meer informatie www.galeriebadweg3.nl 
of info@galeriebadweg3.nl

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei
mail naar belboei@makkum.nl


