
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Turfmarkt 71

Vraagprijs 
€ 169.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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25 Snoeken tijdens het dagje trollen in Makkum

Op 25 oktober was het dan zover. Het dagje 
trollen voor de jeugd tussen de 9 en de 16 
jaar. Bij het dagje trollen stellen diverse vrij-
willigers en Zuidwaard Watersport/Boot-
verhuur hun boten beschikbaar om samen 
met de kinderen, al trollend te vissen op 
roofvis, zoals snoek, snoekbaars en baars. 
Ze leren hoe ze moeten vissen op roofvis 
vanuit de boot en hoe de vis te onthaken. 
Natuurlijk is deze dag ook bedoeld om er 
gewoon even lekker met de boot erop uit te 
gaan en te genieten. 

Met 8 boten was er ruimte voor 14 kinderen 
en de inschrijving was dan ook snel vol! Het 
was fantastisch weer, zeker in vergelijking 
met de voorgaande dagen. Half 10 werd er 
verzameld in de winkel van Idzenga Hengel-
sport en Dierenspeciaal en werd er een kort 
woordje gedaan door de jeugdcommissie. 
Om 9.45 uur vertrok iedereen naar de water-
kant. Er werd gevist van 10.00 uur tot 15.00 
uur in Makkum en omgeving. De vangsten 

vielen de eerste uren wat tegen door het 
mooie weer, maar later werd het bewolkt en 
werden de vangsten beter. Er werden helaas 
geen mega grote snoeken gevangen, maar 
met 25 snoeken en 3 baarzen in totaal, was 
het een mooie visdag te noemen.

Tijdens het vissen kwam schipper Jacob, met 
de vissertjes Damian en Ruben, een gans 
tegen met een gebroken vleugel en hebben 
deze vervolgens gered. Top gedaan jongens, 
zo hoort het! Om 15.00 uur was het dagje 
trollen helaas alweer afgelopen en vertrokken 
alle vissertjes naar de hengelsportzaak voor 
een kleinigheidje als dank voor hun deelname, 
waaronder o.a een informatief boek over 
‘Snoeken doe je zo’.

Hierbij willen we alle vrijwilligers, Idzenga 
Hengelsport en Zuidwaard Makkum bedanken 
voor hun inzet. Ook alle kinderen bedankt 
voor jullie deelname. Het was weer een 
gezellige en leuke visdag! Tot volgend jaar!
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Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Zaterdag 1 november
MONEY DARTS

Inschrijven tot 20.00 uur

Inleg  5,00

VERKOCHT O.V.

vriend(in) van de belboei
Steun de Makkumer Belboei en wordt ook 
Vriend(in) van de Belboei 

Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, 
Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft 
of via belboei@makkum.nl.
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Familieberichten Agenda
Woensdag 29 oktober
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 30 oktober
Makkum - Avondrust, kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 31 oktober
Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 3 november
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 4 november
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Shantykoor "aan lager wal", 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum - Bazar Vrouwenvereniging Makkum
In 't Anker. aanvang: 15.00 uur. 
's avonds Rad van Avontuur

Woensdag 5 november
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Kerkdiensten
Vrijdag 31 oktober
Makkum – Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Zondag 2 november
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
m.m.v. Geloofshelden, René Ruitenberg

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Allerzielen. Parochievoorganger

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Allerzielen. Voorganger: Pastor N. ten Wolde

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren
16.00 uur: Johannes de Heer zangdienst

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H.M. van den Bosch

Zurich – Kerk Zurich, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Witmarsum – Aylva-state, 14.30 uur
Voorganger: Ds. R. Praamsma

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. Nijendijk

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 
Trombosedienst: 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 Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- 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

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

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

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-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 25 oktober 2014 is overleden 
onze bewoner

Mevr. T. Bouwhuijsen - Faber
Wij wensen haar kinderen en verdere familie 
veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Verslagen zijn wij door het overlijden van

Anna Petronella
Bakker-van Popta

Anneke

Schoonmoeder van ons bestuurslid.
Wij wensen Janette, Siep, kinderen en klein-
kinderen veel warmte en sterkte toe om dit 
grote verlies te dragen.

Bestuur IJsvereniging "Makkum"

It gemis sil bliuwe,
Mar de moaie oantinkens ek.

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens hawwe 
ús freonen ôfskie nimme moatten fan harren 
mem, skoanmem en beppe

Anna Bakker - van Popta
Wy winskje Janette & Siep, bern en famylje 
in soad sterkte ta mei dit ferlies.

Minne & Nelleke Siepie & Silvia
Durk & Lolkje Jelle
Rein & Heleen Wiesje
Cees & Joke Johan & Wietske
Jacob & Margriet Jan & Douwina
Carel & Jolanda Meile & Alie
Jacob & Elisabeth

Hoera, hoera, het is echt waar…
31 oktober wordt deze lieve opa 

65 jaar!!!
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Fysiotherapie
• NIEUW: Dry-Needling!!

• Afspraken mogelijk in het Sûnhûs-Gezondheidscentrum

• Uiteraard welkom bij ons aan Langezand 2c 
  (kleine piramide)

• Tevens  Kinderfysiotherapie (tot 18 jaar vergoed)

• Afspraken zelfs te maken op avond tot 21.30 uur!!!

• Twijfel niet te lang en bel met: 0515-231551

Beach Resort Lyfestyle Makkum
Langezand 2c, info@lifestyle-makkum.nl

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 2 november
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

BAZAR
vrouwenvereniging Makkum

dinsdag 4 november
aanvang: 15.00 uur

in 't Anker te Makkum
Vanaf 19.00 uur Rad van Avontuur

Komt allen!

In de serie vrijwilligerswerk vandaag de collec-
tanten. Zij die geld inzamelen voor een ander. 
Zonder tegenprestatie. Vrijwilliger kan het niet. 
In Makkum moest ik direct denken aan mevrouw 
Kunst. Een dame die al jaren langs de deuren 
gaat om voor diverse goede doelen. Wat drijft 
zo iemand en hoe ziet de wereld van de collecte 
er uit? Zaterdagochtend een bezoek aan de 
Tjalkstraat geeft daar uitsluitsel over. Familie 
Kunst, met name mevrouw Nini Kunst, geeft 
uitleg over de diverse doelen en de inzet van 
vrijwilligers hierbij. 

Direct na de oorlog is het collectevirus gegroeid 
bij mevrouw Kunst. Een greep uit de vele goede 
doelen: het Astma fonds, de Reclassering, 
de ANDO: Algemeen Nederlandse drankbe-
strijding organisatie, de Kanker bestrijding, 
de Simavi, Dierenbescherming, Amnesty inter-
national, Nierstichting en de Hartstichting. 
Illustere namen als de Reclassering en de 
ANDO, doelen die er nu niet meer zijn. Volgens 
mevrouw Kunst was de ANDO vroeger een 
belangrijk goed doel omdat het verdrinken 
van het maandloon een groot probleem was 
voor veel arme gezinnen. Door haar 65 jarige 
ervaring(!) met collecteren is het duidelijk dat 
in goede tijden de gaven hoger zijn dan in 
mindere tijden. De verslagen van de opbrengs-
ten wijzen dit uit. ‘Die wurde allegearre útknipt 
en bewarre!’ Man Lammert mengt zich ook in 
het gesprek. ‘Lyk as de minsken dy’t net thús 
binne, wurd ek opskreaun en letter op 'e nij 
besocht’. Structureel en gedegen dus. Vroeger 
waren de bedragen uiteraard lager maar werd 
er over het algemeen goed gedoneerd. Tegen-
woordig is in Makkum de bereidheid nog 
steeds hoog. Zo werd in deze regio vorig jaar 

voor de MS collecte nog het hoogste bedrag 
opgehaald. Doelen die dicht bij komen als het 
Kankerfonds, de Hartstichting en de Dieren-
bescherming doen het traditioneel beter als bij-
voorbeeld Simavi en Amnesty. Bij deze doelen 
is uitleg en een folder om mee te geven vaak 
nodig. Ook dat doet mevrouw Kunst graag. 

Nee zeggen is niet haar sterkste punt, allicht 
een kenmerk van iedere vrijwilliger. Of het nu 
collecteren is of iedere andere inzet, vaak zijn 
vrijwilligers op meerdere vlakken actief. Collec-
teren is een handmatige actie. Tegenwoordig 
wordt ook steeds meer digitaal overgemaakt 
naar goede doelen. Vaak gekoppeld aan een 
grote landelijke actie. Leuke anekdotes uit 65 
jaar collecteren: bezoek aan een groot Rode 
Kruis-schip in de haven waarbij de kapitein als 
eerste en later het voltallige personeel een gift 
in de bus deed, of giften van vreemde munten. 
‘Die brocht ik dan mar nei de bank om it oer te 
setten nei Hollansk jild’. Het aantal collectanten 
in Makkum vergrijst wel sterk. Voor jongeren is 
collecteren nog een vrij onbekende wereld, ofwel 
het aantal jongeren dat collecteert is laag. Uit 
eigen ervaring kan ik vertellen dat het een goed 
gevoel geeft om te collecteren, zeker als het een 
aansprekend doel is. Daarnaast is het contact 
met de mensen een heel aardig bijkomend 
aspect. Je hoort nog eens wat! Nieuwe collec-
tanten kunnen zich melden bij de coördinatoren 
in Makkum. Om dat in dit artikel uit te werken 
lukt niet. Op internet door te zoeken op 
collectant komen alle doelen met contact-
personen voorbij. Gemakkelijker is het een 
collectant te vragen naar de coördinator in 
Makkum. Net als de goede doelen kunnen de 
collectanten iedere steun goed gebruiken!  

Vrijwilligerswerk deel 3: Collectanten    door Jetze Genee

TEN CATE 
4 HALEN / 3 BETALEN

Vorig jaar is door de Makkumer band the Streak 
Easer Machine een avond georganiseerd met 
twee bandjes en een DJ. Voor ieder wat wils 
en een gezellige avond in de Prins in Makkum. 
Een opleving in het wat rustigere winterseizoen 
in Makkum. Hoewel rustig, het was nog lastig 
om een geschikte avond in de Prins te vinden. 
Vorig jaar is de naam Rock at the Docks 
bedacht en hiermee kreeg het wat de bands 
betreft een jaarlijks terugkerend karakter. Dit 
jaar weer dus en wel op vrijdagavond 28 
november opnieuw in de Prins aan de havens 
(Dock’s, vandaar de naam).

Dit jaar en uitgebreider programma met zowel 
in de bovenzaal als beneden meerdere bands 
en ook dit jaar weer een DJ. Later mee over 
het programma in deze krant. Dit jaar is het 
niet enkel muziek maar zal ook theater zijn 
opwachting maken. Hoe het vorm gaat krijgen 
is en blijft tot aanvang een verrassing. De 
bezoekers zullen hoe dan ook een verrast 
worden tijdens de avond. De entree is gratis 
en daarmee rekent de organisatie op een 
gezellige drukte net als vorig jaar. Houdt uw 
agenda alvast vrij voor de 28e november. 
Later meer nieuws hierover.

Tweede Rock at the Docks in Makkum    door Jetze Genee

eigen fotoeigen foto
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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                  

De Bestevaer 66ST Anabel, het zogenaamde 
‘helikopter’ jacht is bij KM Yachtbuilders in 
Makkum van de werf gerold. In de schaduw 
van de grotere jachten van Feadship die de 
afgelopen week Makkum binnenkwamen en 
verlieten liet ook een andere werf van zich 
spreken door een mooi, custom-built-zeiljacht 
op te leveren. Het ruim 20 meter lange jacht 
was tijdens de Hiswa te Water in Amsterdam 
één van de meest bezochte schepen. 

Waarom ‘helikopter’ jacht? De eigenaar van 
de ‘Anabel’ vliegt graag in een helikopter en 
dat is terug te zien aan boord van het jacht. 
Op de brug of in dit geval het ‘pilot house’ 
staat één grote lederen stuurstoel. Het dash-

board met zijn vele metertjes, displays, knoppen 
en waarschuwingslampjes lijkt net een cockpit 
van een vliegtuig. Beneden in de salon staat het 
‘master panel’ waarop alle functies in het schip 
af te lezen, te besturen of te monitoren zijn. 
Alles naar de wens van de eigenaar, laat Eeuwe 
Kooi, eigenaar van KM Yachtbuilders weten. 
”Anabel is ontworpen en gebouwd voor haar 
eigenaar en voor niemand anders. Dat is het 
mooie van custom built bouwen. Als de eige-
naar maar blij is, dan zijn wij dat ook en is onze 
missie geslaagd!” 
De Bestevaer 66ST ‘Anabel’ is na de Hiswa 
opgeleverd en vertrokken naar Zuid-Europa. 
De eigenaar zal daarna de oversteek naar de 
Caribean maken.

‘Helikopterjacht’ rolt van werf Makkum  door Jetze Genee (bron BN) 

Volwassenen met een verstandelijke beperking 
die gek zijn op muziek kunnen bij Kunsten-
centrum Atrium in Sneek een speciale cursus 
volgen. Tijdens de lessen van Muziekexpressie 
wordt samen muziek gemaakt onder leiding 
van docente Linda de Glee. De lessen zijn 
tweewekelijks op donderdagavond. De afge-
lopen jaren zijn de mogelijkheden om muziek 
te maken bij de dagbesteding voor mensen met 
een verstandelijke beperking steeds verder 
afgenomen. Bij veel organisaties in de gehan-
dicaptenzorg zijn de muziekactiviteiten zelfs 
verdwenen.

De cursus Muziekexpressie van Kunstencentrum 
Atrium bestaat uit 15 lessen van 1 uur, in groepen 
van maximaal 8 personen. De lessen richten 
zich op de diversiteit in de groep en zijn laag-
drempelig. Het doel is om samen plezier te 
beleven bij het maken van muziek. “Iedereen 
mag zichzelf, op zijn eigen unieke wijze, laten 
horen”, aldus docente Linda de Glee. “Deel-
nemers mogen al hun expressie gebruiken en 
hun gevoelens en eigen persoonlijkheid uit-

drukken door klank, ritme, melodie en beweging. 
Ze mogen ook hun eigen instrumenten mee-
nemen.” In de lessen wordt gezongen en er 
worden eenvoudige instrumenten bespeeld. 
Ook worden muzikale spellen gedaan. De 
muziek varieert, van Nederlandstalige hits tot 
bekende kinderliedjes. Regelmatig wordt ook 
geïmproviseerd. Daarbij is de inbreng van de 
deelnemers het startpunt. Uiteraard is er ook 
veel ruimte voor verzoeken. Naast de lessen 
Muziekexpressie is het voor mensen met een 
verstandelijke beperking ook mogelijk om bij 
Kunstencentrum Atrium individuele keyboard-
lessen te volgen. Kijk voor tarieven en inschrijven 
op: www.atriumsneek.nl. 

Locatie
Kunstencentrum Atrium, 
Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek

Datum
Donderdag 19.15 – 20.15 uur (18+)
Donderdag 20.15 – 21.15 uur (18+)

Kunstencentrum Atrium biedt muzieklessen aan 
voor mensen met verstandelijke beperking

eigen fotoeigen foto
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Eartiids siet it altyd fol yn'e skearwinkel fan 
Jentsje Hoeksema. Knipklanten, toeristen en 
minsken die samar eefkes del kamen foar in 
praatsje. Ien fan die praatsjesmakkers wie 

Jabik Westendorp. In âld frijgesel, in echte 
Makkumer. Hy koe it altyd moai fertelle! Op in 
dei siet hy wer by Jentsje, de fuotten hielendal 
yninoar draait op'e stoel nêst de doar. Dat wie 
syn plakje....... Hy seach troch it rút en dielde 
de oare minsken mei dat hy twa wyte ka's 
seach. Alle klanten fan Jentsje tsiene foar it rút 
en seagen op de dakken en op'e strjitte, dêr 
wine wol swarte ka's mar gjin wyte. De mannen 
wurden al lilk op Westendorp want die hâlde 
mar fol, dat hy echt twa wyten seach. Doe die 
bliken dat der op it rút skreaun stie hoeKsema 
Kapper yn wyte letters. -Twa wyte ka's- 
Westendorp hie dochs gelyk!

No nei sa'n 50 jier, binne der wer twa wyte ka' 
s yn'e Tsjerkestrjitte. Dit is regele troch Geartsje 
Haijtema fan Fiksdesign. Hoeksema Kapper 
stiet wer mei wyte letters op it etalaazjerút. En 
wat no sa nijsgjirrich is, se binne skreaun yn it 
lettertype Marlboro. Op it plak wêr VanNuyen 
har huodden hat, wie eartiids de sigarewinkel 
wêr Zus, de frou fan Jentsje, yn stie. Sy ferkocht 
fansels ek Marlboro sigaretten. De eigner fan 
Fiksdesign, earder in fanatyk Marlborosmookster, 
wa oft de letters wer op it rút plakt hat, reagearre 
ferbjustere op it lettertype. "Do bist ek in moaie", 
sei se laitsjend tsjin Durkje. "Bin ik krekt stopt 
mei roken en no hast my alwer oan de 
Marlboro.........."

Fiksdesign soarget wer foar twa wyte ka's yn'e Tsjerkestjitte

eigen fotoeigen foto

Oud papier
Makkum - Zaterdag 1 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 
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de 
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en 
het kaatsveld.

Zing mee in Makkum....
Op zondagavond 2 november is er weer een 
"Zing Mee-avond" in restaurant "Waerdsicht" 
van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. 
Er worden bekende geestelijke liederen ge-
zongen, o.a. uit de Joh. de Heer-bundel. De 
orgelbegeleiding wordt verzorgd door Dhr. A. 
Couperus. De toegang is vrij en de aanvang is 
om 19.30 uur. U bent van harte welkom! Info: 
A.Otter tel. 542126 of D.Tamminga tel. 231618.

Bazar van de 
vrouwenvereniging Makkum
Op dinsdag 4 november is er weer een ver-
koopmiddag in 't Anker te Makkum. Ook kunt 
u weer raden op mooie artikelen. We starten 
om 15.00 uur en pauze is er van 18.00 tot 
19.00 uur. Daarna is er ook weer het bekende 
Rad van Avontuur. Na afloop de uitslag van de 
verloting. Komt u ook even meedoen? U bent 
van harte welkom.

4 november Politiek café 
in Sneek
Ouders die hulp nodig hebben bij de zorg 
voor hun kinderen moeten per 2015 bij de 
gemeente zijn. De gemeente coördineert dan 
alle onderdelen van de jeugdzorg. Zo kan er 
beter ingespeeld worden op de behoeften van 
kinderen en jongeren. Er wordt gezocht naar 
oplossingen dichtbij het kind, samen met de 
organisaties die hier expertise in opgebouwd 
hebben. 

Dit is het idee, maar werkt het? Komt alles wel 
klaar en goed voor januari 2015? Wat denkt 
de politiek? Waar staat de gemeente? Hoe 
zien zorgaanbieders het, en overzien ouders/
verzorgers het nog? Deze vragen staan cen-
traal in het 6e politieke café dat D66 op dins-
dag 4 november organiseert, wederom in de 
bovenzaal van restaurant 'Onder de Linden' in 
Sneek. Het start om 8 uur.
 
Voor dit café zullen wethouder Gea Akkerman 
(portefeuille jeugdzorg), Arielle Verheul (gemeen-
telijk projectleider gebiedsgericht-werken) en 
Aukje van der Heide van Aukje’s Zorgaanbod 
een bijdrage leveren aan de discussie. Zoals 
vaste bezoekers van het politiek café al 
gewend zijn, is er veel ruimte voor discussie, 
ook met alle bezoekers.

Zaterdag 1 november start de landelijke lees-
campagne Nederland Leest. Bibliotheekleden 
kunnen vanaf die dag, of de eerstvolgende 
openingsdag van hun bibliotheek, het boek 
Een vlucht regenwulpen gratis ophalen. De 
bedoeling van deze leescampagne, die de 
hele maand november duurt, is om na het 
lezen van het boek met elkaar in discussie te 
gaan over het boek. De bibliotheek biedt daar-
toe gelegenheid. Op zaterdag 22 november 
leidt Klaas Jansma, auteur en bekend van 
Omrop Fryslân, in Bibliotheek Sneek de dis-
cussie over Een vlucht regenwulpen. 
Aansluitend kan er volop nagepraat worden 
aan een heerlijke Literaire Dis.

Nederland Leest is de grootste nationale lees-

campagne en wordt dit jaar voor de negende 
keer georganiseerd door de stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek (CPNB). Een vlucht regenwulpen (1978) 
van Maarten ‘t Hart is het boek dat dit jaar 
centraal staat. Het gaat over een door afkomst 
en opvoeding tot isolement gedoemd kind, 
wiens angsten verzacht worden door een 
grote opmerkingsgave en een diepe liefde 
voor de natuur. Een vlucht regenwulpen is een 
onvergetelijk verhaal uit een tijd toen 
Nederland nog een universum was, en een 
dorpje de hele wereld.

Meer informatie of aanmelden voor de Literaire 
Dis kan op www.bibliothekenmarenfean.nl, 
kies bij bibliotheken Sneek

Nederland Leest start 1 november

Heb je altijd al wat met muziek willen doen, 
maar nooit die stap kunnen of durven zetten? 
Kunstencentrum Atrium in Sneek start in de 
eerste week van november weer met de basis-
cursus muziek voor volwassenen. De lessen 
zijn een goede mogelijkheid om kennis te maken 
met de belangrijkste muziektheorie. De deel-
nemers leren ook de grondbeginselen van het 
bespelen van de sopraanfluit. De cursus wordt 
wekelijks op de donderdagavond of vrijdag-
ochtend gegeven. In totaal zijn er twintig lessen. 
Theo Wiersma is de docent.

Tijdens de lessen wordt ingegaan op aspecten 
als ritme, melodie en tempo. Door te spelen, 
luisteren naar en praten over muziek ontstaat 
meer inzicht. De cursus vormt zo een ideale 

opstap naar het leren bespelen van een blaas- 
of snaarinstrument. De eerste lessen vinden 
plaats op donderdag 6 november en vrijdag 7 
november. De cursus gaat alleen door bij vol-
doende belangstelling. 

Locatie
Kunstencentrum Atrium
Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek
Datum
Donderdag 19.30 – 21.30 uur
Vrijdag 9.00 – 11.00 uur

Kijk voor tarieven en inschrijven op: 
www.atriumsneek.nl/basiscursus-muziek. 
Of neem contact op met docent Theo Wiersma: 
0515 – 42 25 27. 

Basiscursus muziek voor volwassenen bij Kunstencentrum Atrium
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Avia tankstation Horjus 
Per 1 November 2014 is ons tankstation op zaterdag om 18:00 uur gesloten

U kunt altijd gebruik maken van onze buitenpaal 24 uur per dag 7 dagen in de week

Natuurlijk altijd met de vertrouwde service die u van ons gewend bent.
En uiteraard kunt u nog steeds sparen voor mooie cadeau’s

Tot ziens bij Avia tankstation Horjus.

Tryater spilet In leafde 
yn Makkum
Op sneon 1 novimber om 20:00 oere spilet 
Tryater de foarstelling In leafde, The Bridges 
of Madison County mei Joke Tjalsma, Nynke 
Heeg en Eelco Venema yn MFC Maggenheim 
yn Makkum. Kaarten binne te keap fia 
06-12229896 of by Kantoorboekhandel Coufreur. 
De foarstelling is û.o. ek te sjen op 20 novimber 
yn Boalsert. NRC Handelsblad skreau oer In 
leafde: ‘prachtig acterende Tjalsma’.

Nei de legindaryske ferfilming mei Clint East-
wood en Meryl Streep en de resinte musical-
ferzje op Broadway spilet Tryater no de aller-
earste toanielferzje fan R.J. Waller’s roman The 
Bridges of Madison County. Nynke Laverman 
sette de tekst oer nei it Frysk, Jos van Kan 
regissearret it stik. In Leafde is in ultym leafdesf-
erhaal. Joke Tjalsma is yn In Leafde foar it earst 
te sjen is by Tryater.

Werom yn it hûs fan harren jeugd op it platte-
lân ûntdekke broer en sus in ûngewoan leafdes-
ferhaal. Oan de âlde keukentafel, djip yn de 
nacht, reitsje Michael en Carolyn hieltyd fierder 
ferdjippe yn it libben fan harren mem. Har 
grutte geheim, in romantyske leafdesrelaasje 
yn har houlik, komt boppe tafel. Natuerfotograaf 
Robert Kincaid, ‘de lêste cowboy’, reizget nei 
it plattelân om de oerkape brêgen te fotogra-
fearjen dy’t de provinsje Madison sa ferneamd 
meitsje. Hy moetet Francesca Johnson. Man 
en bern binne in midwike fuort en se is allinne 
thús. Fan dat momint ôf bloeit der in leafde op 
dy’t sterker is as sy beide oait foar mooglik 
hâlden hiene. 

Michael en Carolyn wurde konfrontearre mei 
de pynlike fraach oft wy de minsken dy’t ús nei 
stean eins wol echt kenne. Beide bern raffelje 
in leafde dy't alles te boppe giet út inoar en 
jouwe it in plak yn de rasjonele wrâld fan 
hjoed-de-dei dêr’t minsken net maklik mear 
leauwe yn magy. Want Francesca hat har 
grutte leafde úteinlik ûnbeantwurde litten en 
hat it koestere, wêrtroch de leafde net stikken 
gean koe, mar trochlibbe yn har ferbylding en 
fantasy. Dat fotograaf Robert Kincaid har 
sjoen en wurdearre hat, jout har genôch om 
troch te gean mei har houlik. In Leafde is in 
ferhaal oer langstme, dreamen en romantyk, 
en realiteit en opoffering. 

informeer naar de mogelijkheden:
advertentie@makkumerbelboei.nl

Adverteer 
in de 
Makkumer 
Belboei
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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

Ter gelegenheid van de geboorte van het 
dochtertje van huisarts Bale Steenhuizen te 
Makkum, ik meen in 1992 of 1993, trakteerde 
de dokter alle griepprikslachtoffers van diezelfde 
dag op een Poppeslokje: een echte Sonnema 
Berenburg. 'Ook een extra voorzorg misschien?', 
fluisterden sommige mensen.  'Ja, dat neem ik 
thuis ook elke avond', antwoordde een ander. 
't Helpt fantastisch in combinatie met een 
griepcocktail'. Elk jaar daarna stond de Beren-
burg klaar. Vergezeld van cola en andere 
zaken en werd er geproost op de verjaardag 
van het dochtertje. De geruchten deden de 
ronde dat veel patiënten van dokter Jansen 
stiekem verschenen in de rij bij dokter Steen-
huizen. Ook als je geen prik nam kon je vlak 
voor de prikruimte linksaf slaan, net doen of je 
je jas weer aantrok en een BB-tje nemen.

Dokter Steenhuizen heeft deze originele tra-
ditie volgehouden tot hij afscheid nam in 2010. 
't Is leuk dat huisarts Pepie Huisman uit 
Bolsward onze Makkumer traditie sinds een 
paar jaar voortzet. Maar, deze week is er weer 
griep prikken en nog elk jaar gonst het door 
de praktijk: 'Nee, dokter Dierick doet het niet hè. 
Nee, jammer, weet je nog wel van Steenhuizen? 
Bere-gezellig. Jammer dat Dierick deze traditie 
niet in ere houdt.' 
Maar, wie weet gebeurt het nog eens, dat dokter 
Dierick, nu hij door dit schrijven weet wat er 
onder zijn patiënten leeft, toch nog onze origi-
nele Makkumer traditie: het Poppeslokje van 
Bale, gaat voortzetten onder de naam Diericks 
Drankje......

Tineke Fahner

Ingezonden

Het Makkumer Poppeslokje

Bolsward - De Voedselbank Bolsward, actief 
in de gemeente Littenseradiel en de voormalige 
gemeenten Bolsward en Wûnseradiel, houdt 
op zaterdag 8 november een inzamelingsactie 
bij de supermarkt Jumbo Kooistra te Bolsward.    
Van 9.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers van de 
Voedselbank Bolsward in de supermarkt aan-
wezig  om  het winkelend publiek te informeren 
over de actie.

In de supermarkt staat een presentatie van 
artikelen en producten, met een iets langere 
houdbaarheidsdatum, welke gekocht kunnen 
worden voor de Voedselbank Bolsward. Na 
het afrekenen kunnen de gekochte goederen 
afgegeven worden aan de vrijwilligers van de 
Voedselbank Bolsward. Vanzelfsprekend hoopt 
de Voedselbank Bolsward op royale mede-
werking van het winkelend publiek.

Supermarktactie Voedselbank in Bolsward

eigen fotoeigen foto

archieffotoarchieffoto
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Hoe overleeft een bos 
de Elfstedentocht?
In Gaasterland nabij het dorp Rijs ligt het 
Rysterbosk; een prachtig oud wandelbos met 
statige lanen. It Fryske Gea nodigt belangstel-
lenden uit voor een winterse wandeling op 
zondag 9 november, gevolgd door warme choco-
lademelk om weer op te warmen. De excursie 
start om 9.30 uur en duurt ongeveer tot 11.30 
uur. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 7 
november 12.30 uur via www.itfryskegea.nl en 
het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 
381448. Deelname is voor leden van It Fryske 
Gea gratis op vertoon van de ledenpas, 
niet-leden betalen  4,- en kinderen tot 12 jaar 
 2,- per persoon.

Het Rysterbosk is een gevarieerd loofbos met 
oude eiken en beuken die in de 17e eeuw is 
aangelegd. Het bos heeft statige lanen en met 
daarop liggende dwarslanen. Daarnaast staan 
in het bos verschillende holle bomen waarin 
vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en 
dassen voelen zich in dit bos thuis, evenals 
vele vogelsoorten. Deze wandelexcursie legt 
extra aandacht op de manieren waarop zowel 
de bomen als de inwoners van het bos de 
winter doorkomen.

Rijke geschiedenis
Er is veel over de historie te vertellen van het 
Rysterbosk. In 1849 is er een steenkist gevon-
den die stamt uit de jonge steentijd. Dit geeft 
aan dat in de jonge steentijd hier al mensen 
hebben geleefd. De steenkist zelf is er niet 
meer, een plaquette geeft nu deze plaats aan. 
In het bos staat verder een vredestempeltje 
dat opgericht is in de tijd van Napoleon.

Eilandexcursie naar de 
Makkumernoardwaard
Het is een prachtig eiland: de Makkumer-
noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. 
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraal-
grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op 
woensdag 12 november houdt It Fryske Gea 
een wandelexcursie door dit normaal niet vrij 
toegankelijke gebied. De wandeling begint 
om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uren. 
Laarzen en een verrekijker worden aangeraden. 

Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 
11 november 12.30 uur via het kantoor van 
It Fryske Gea, tel. (0512) 381448 of via 
www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de 
ledenpas, niet-leden betalen  4,- en kinderen 
tot en met 12 jaar  2,- per persoon.

Vogelrijkdom
De laatste jaren zijn meer dan 220 verschil-
lende vogelsoorten gesignaleerd, waaronder 
moerasvogels als roerdomp, snor, baard-
mannetje en grote karekiet, maar ook typische 
bosvogels als grote bonte specht en havik. 
Een wandeling op dit unieke eiland is zeker de 
moeite waard!
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Margreet Mulder, op 17 september j.l. gekozen 
is als lijsttrekker voor de Provinciale Staten-
verkiezingen van 18 maart 2015, neemt de 
voorzittershamer over van Klaas Hettinga in 
de D66 Statenfractie. Hettinga heeft er bewust 
voor gekozen om zich niet te kandideren als 
lijsttrekker. Hij wil zich concentreren op zijn 
favoriete beleidsterreinen, zoals milieu, natuur 
& landbouw en het provinciale energiebeleid. 

Op dit moment komt D66 Fryslân met twee 
gezichten naar buiten, Hettinga als fractievoor-
zitter in de Staten en Mulder als lijsttrekker tijdens 

de campagne voor de Statenverkiezingen. 
Dat is vooral in verkiezingstijd verwarrend. D66 
wil de verkiezingen in gaan met een heldere 
boodschap in klare taal en een herkenbaar 
profiel. Het draagt aan de herkenbaarheid bij 
als lijsttrekker en fractievoorzitter één zijn. 
Daarom heeft Hettinga besloten om de voor-
zittershamer over te dragen aan Mulder. Zij 
roemt Hettinga om het feit dat hij een man is 
die het partijbelang boven zijn eigenbelang 
laat gaan. Vorig jaar nam Hettinga de hamer 
over van Marieke van de Ree en nu geeft hij 
hem dus door aan Mulder.  

Het goede voornemen van de VVD Súdwest-
Fryslân is om in deze bestuursperiode onnodige 
regels af te schaffen of te vereenvoudigen. 
Dit levert een grote administratieve lastenbe-
sparing op en zal de samenleving meer lucht 
geven. Lucht om te leven en te ondernemen. 
Minder regels betekent ook dat de regels die 
er zijn beter nageleefd en gehandhaafd kunnen 
worden. Denkt u hierbij vooral aan regels over 
vergunningen. 

VVD Súdwest-Fryslân heeft een motie ingediend 
waarin het college van burgemeester en wet-
houders wordt gevraagd om de huidige regel-
geving tegen het licht te houden en om voor 1 
februari 2015 met voorstellen te komen ter 
vereenvoudiging van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV). De VVD denkt dat het 
mogelijk is om meer dan 25 regels te schrappen 
of te vereenvoudigen. Met het afschaffen en 
versimpeling van de regels wordt beoogd de 
besluitvorming in de gemeente Súdwest 
Fryslân te stroomlijnen en de omvang van de 
gemeentelijke overheid te beperken. De VVD 
wil voorkomen dat de gemeente dichtslibt. 
Daarom moet nieuwe regelgeving getoetst 
worden aan een aantal principes. Zo moet regel-
geving alleen het uiterste middel zijn, moet 
deze zo eenvoudig mogelijk zijn, moeten we 
geen papieren schijnzekerheid creëren en 
moeten we stoppen om uitzonderingen op 
uitzonderingen te regelen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met: Hylke Bandstra, 06-51 26 77 86

Wisseling van de wacht bij D66 Fryslân

VVD wil regels schrappen

De laatste weken neemt het aantal ganzen in 
Zuidwest Fryslân weer snel toe. De meeste 
soorten zijn terug uit hun broedgebied in het 
hoge noorden en komen hier de winterperiode 
doorbrengen. Het is nu de tijd om eens te kijken 
naar deze groepen ganzen en te horen over 
waarom ze hier komen, hoe het met ze gaat 
en hoe het komt dat er ‘s zomers steeds meer 
ganzen zijn. 

Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen 
rondom de ganzen, dan bent u van harte welkom 
op zaterdag 1 november om 09.00 uur bij het 
Bezoekerscentrum Mar en Klif op de Brink in 

Oudemirdum. Daar start Marten Wesselius, 
ganzenexpert van IVN Súdwesthoeke, een 2-3 
uur durende ganzenexcursie. We trekken met 
eigen auto’s Zuidwest Fryslân in om de ganzen 
op te zoeken en te bekijken. Een verrekijker is 
aan te bevelen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid. IVN werkt aan een duurzame 
samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we 
door mensen zelf in aanraking te brengen met 
de natuur, zij zich pas écht bewust worden 
van de waarde ervan. Daarom laten wij jong 
en oud de natuur van dichtbij beleven.

IVN-excursie Op zoek naar de ganzen

Sopraan Sabine Weber 
in Podium Pingjum
De Zwitserse sopraan Sabine Weber komt op 
zondag 2 november naar Podium Pingjum.  
Ditmaal in een verrassende combinatie met 
de Friese akkordeonist Herman Peenstra.

Zij zullen voor u een mooie combinatie van 
weemoedige en onstuimige Strauss liederen en 
fragmenten uit Schubert’s beroemde Winter-
reise liedcyclus brengen. Zij vangen hiermee 
prachtig de melancholiek van de late herfst en 
het verlangen naar het voorjaar. Voor een uit-
dagende verrassing zullen eigen composities 
van Herman Peenstra op gedichten van Edgar 
Allan Poe en William Butler Yeats zorgen.

Kaarten via de website van Podium Pingjum.
Aanvang van het concert is 15.00 uur.

Jaarlijkse Open Atelier 
Gerrit Wijngaarden
Op 9, 16 en 23 november houdt de kunstschilder 
Gerrit Wijngaarden weer zijn jaarlijkse Open 
Atelier, te zien zijn zo'n 35 werken in olieverf, 
voornamelijk stillevens en landschappen.
Het atelier in Tjerkwerd op de Waltaweg 25 is 
geopend van 14.00 tot 17.30 uur, eventueel 
ook geopend op afspraak, tel: 0515-579323 
www.gerritwijngaarden.nl

In Witmarsum hing de afgelopen dagen een 
geur van wat op het branden van houtkachels 
leek maar deze geur kwam van de paling-
rokers van de jeu de boulesvereniging De 
Mouneboulers. Zij (Johannes Adema en Bauke 
Keuning) waren bezig om het jaarlijkse paling-
toernooi weer tot een succes te maken. 

Bijna 40 leden hadden zich opgegeven om 
aan dit toernooi deel te nemen en dus moest 
er vele palingen gerookt worden want niet 
alleen de prijswinnaars gingen met paling 
naar huis maar iedere deelnemer kreeg paling 
mee naar huis. Na de drie gespeelde ronde's 

bleek geen van de deelnemers zijn drie 
gespeelde partijen te hebben kunnen winnen, 
dus moest er behoorlijk gerekend worden om 
de winnaars bekend te kunnen maken.

De uitslag:
1e prijs  Siep Roorda
2e prijs Lolke Huizenga
3e prijs Immie Leijendekker
4e prijs Truida de Jong
5e prijs Bert van Meggelen
6e prijs Ko v.d. Meij
7e prijs Corrie Bouma
8e prijs Gerard Hovener

Jeu de boulesvereniging De Mouneboulers

Arjan Hut jout workshop 
poëzy yn Tresoar
Tresoar organisearret dizze hjerst trije losse 
workshops poëzy foar begjinnende dichters. 
Trije betûfte Fryske dichters helpe sa oaren op 
streek. Arjan Hut is op 4 novimber de twadde 
yn de rige mei de workshop ‘De taalsintra 
werskikke’. Hut set syn kursisten oan it wurk, 
lit har de holle leechmeitsje en set it tinken stil. 
Sa kinne je de taalsintra wer-skikke en de 
poëzije út de wurden sels helje. De fraach 
‘Hoe kinne je in gedicht in oare jas oandwaan?’ 
komt ek oan ba, en ek it ûnderdiel ‘Plezier mei 
plagiaat’, alles wat net mei mar wol moai wurk is.

De tredde workshop wurdt jûn troch Elske 
Kampen op 18 novimber. De workshops steane 
apart fan elkoar. Elk kin sels kieze wêr’t er hinne 
wol. Meidwaan oan mear as ien kin uteraard ek. 
Elmar Kuiper joech op 21 oktober lêstlyn de 
earste workshop oan in groep fan sân entûsjas-
telingen op poëzijgebiet. Hy sette de dielnim-
mers oan it wurk mei allerhanne oefeningen 
en liet sjen hoe’t by him in gedicht út de taal 
sels weikomme kin. Yn de workshop die bliken 
dat soks by oaren ek kin.

Oanmelding foar de workshop fan Arjan Hut is 
needsaaklik! Dat kin oant uterlik 2 novimber 
op emailadres ynfo@tresoar.nl. of telefoanysk 
by Petra Bierma of Marja de Graaf, resp. 058-
7890740 of 058-7890792. Fermeld namme, 
adres, telefoannûmer. Datum: 4 novimber fan 
19:30 – 21:30 oere. Kosten:  15,–.
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Herfstwandeling 
Warkumerwaard
De Warkumerwaard is een natuurgebied aan 
de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied 
staat bekend om de vele vogels die hier 
komen om te broeden, voedsel te zoeken, te 
rusten en te overwinteren. Op zaterdag 15 
november kunnen belangstellenden onder 
leiding van een gids van It Fryske Gea de 
Warkumerwaard verkennen tijdens een mooie 
herfstwandeling. Een unieke gelegenheid om 
dit gebied, dat niet vrij toegankelijk is, te 
bezoeken. De excursie start om 9.30 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Laarzen en een ver-
rekijker zijn aan te bevelen. 

Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 14 
november 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of 
het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 
381448. Deelname is voor leden van It Fryske 
Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-
leden betalen  4,- en kinderen tot en met 12 
jaar  2,- per persoon.

Mysterieuze eendenkooi 
en vogels spotten
De Friese IJsselmeerkust en Buismans 
Einekoai bij Piaam zijn bijzondere plekken in 
het zuidwesten van Friesland. Op woensdag 
26 november kunnen belangstellenden onder 
leiding van een gids van It Fryske Gea een 
rondleiding krijgen in de eendenkooi en een 
bezoek brengen aan de vogelkijkhut in de 
Koaiwaard. De excursie duurt van 14.00 tot 
16.00 uur. 

Opgave voor deze excursie kan tot dinsdag 
25 november, 12:30 uur via het kantoor van 
It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is 
voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden 
betalen  4,- en kinderen tot 12 jaar  2,- per 
persoon.

Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans 
Einekoai Piaam. De eeuwenoude eendenkooi 
is een interessant element in ons landschap. 
De bosjes in het verder vlakke landschap 
wekken de nieuwsgierigheid. Een eendenkooi 
bestaat uit een waterplas met vangpijpen om-
ringd door bos. De kooiker kon zich ongezien 
door de kooi bewegen en met behulp van het 
kooikerhondje z’n vangwerk verrichten. 

Vervolgens gaat de excursie naar de IJssel-
meerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. 
De Friese IJsselmeerkust is van zeer grote 
waarde voor veel vogels en daarom heeft een 
groot deel van deze kust een beschermde 
status. Hier is een grote verscheidenheid aan 
vogels waar te nemen. Ganzen, lepelaars, ver-
schillende soorten eenden en baardmannetjes 
komen hier voor. Zelfs de zeldzame blauw-
borst laat zich hier zien. 
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 31 oktober
Vergadering club van honderd 20.30 
in de voetbalkantine

Zaterdag 1 november
Oudehaske 1 - Makkum 1 14:30
Zeerobben 2 - Makkum 2 12:15
Makkum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 4 14:30
Makkum 4 - SC Bolsward 3 12:30
Makkum A1 - SDS A1 15:00
Makkum B1 - Blauw Wit '34 B2 12:30
Makkum B2 - Blauw Wit '34 B3 10:50
Makkum C1 - fc Harlingen C1 10:45
SWZ Boso Sneek C4 - Makkum C2 12:15
Annaparochie St. D1 - Makkum D1 11:30
Joure SC D7 - Makkum D2 10:30
Makkum E1 - Mulier E1 9:00
Makkum E2 - Arum E1 9:00
Scharnegoutum'70 E2 - Makkum E3 9:00
Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F1 9:30
SJO Oudega/HJSC F3G - Makkum F2 9:00
Zeerobben F5 - Makkum F3 9:50
  
Kantinedienst
Yme de Jong/ Aukje IJntema 8.15-12.00
Djoke Altena en Frank 12.00-15.00
Roy Linnebank/  15.00-19.00
Sharona Vrooman/ Jesse Adema 15.00-19.00

Vrijdag 31 oktober
19:00  HeVoC '89 MA 1 - Makkum MA 1
20:15  Makkum DS 3 - Top en Twel DS 2
20:15  Makkum XC 1 - S.V.W. MC 2
20:30  Makkum DS 1 - VC/Zeus2K DS 1
20:30  vc Bolsward DS 3 - Makkum DS 2
21:30  Makkum HS 1 - vc Bolsward HS 2 

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Uitslagen VV Makkum
Makkum 1 - Arum 1 3 - 1
Makkum 2 - SC Bolsward 2 2 - 0
Workum 3 - Makkum 3 2 - 3
Blauw Wit '34 6 - Makkum 4 2 - 4
MKV'29 A1 - Makkum A1 0 - 2
Sparta'59 B1 - Makkum B1 5 - 3
LSC 1890 B3 - Makkum B2 2 - 1
ST IJVC-Blauwhuis C1 - Makkum C1 4 - 1
Makkum C2 - Oeverzwaluwen C2 1 - 27
Makkum D1 - GAVC D1 1 - 2
Makkum D2 - Workum D2 0 - 2
RES E2 - Makkum E1 1 - 8
QVC E1 - Makkum E2 15 - 0
Makkum E3 - LSC 1890 E11 7 - 2
Walde De F1 - Makkum F1 1 - 4
Makkum F2 - Balk F3 0 - 8
Makkum F3 - Tzum F1 0 - 5

De Protestantse Gemeente te Witmarsum 
werd medio oktober blij verrast met een royale 
gift van  4.000,-- van de Stichting tot Nut 
voor het onderhoud van het "tsjerkestek" rond 
het kerkhof van de monumentale Koepelkerk 
in Witmarsum.

Geschiedenis:
Het tsjerkestek bestaat uit een oud gedeelte 
dat in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, 
na diverse acties, in ere is hersteld door middel 
van een project van sociale zaken van de 
gemeente Wunseradiel en werkgemeenschap 
‘Waghenbrugge’ te Sneek. De ernstig afge-
takelde en deels vergane westelijke kerkhof-
muur en het zwaar door roest aangetaste 
ijzeren hek werden toen geheel in oude histo-
rische stijl hersteld. De palen werden, na een 
opknapbeurt, weer opnieuw gebruikt. De hek-
ken werden allemaal door nieuwe vervangen. 
Veel ornamenten en hekpunten zijn opnieuw 
gebruikt, ca. 45% was verdwenen of verroest 
en moest worden nagemaakt. Het ‘stek’ aan 

de voorkant (Kerkplein) is eenvoudiger van 
vorm en constructie. Hierop aansluitend is in 
2004 een nieuw identiek hekwerk aangebracht 
op een nieuwe muur langs de oostgrens 
(Pingjumerstraat). De nieuwe muur werd in 
het kader van een leerlingenproject van het  
Marnecollege te Bolsward gemetseld en voor 
de rest met vrijwilligers gemaakt. Het nieuwe 
hekwerk werd gemaakt door Van Kalsbeek te 
Gaast. 

Om het hekwerk in goede conditie te houden 
heeft de Protestantse Gemeente sinds de 
grote opknapbeurt een onderhoudscontract 
met Empatec. In 2014 heeft het tsjerkestek 
een extra grote schoonmaak- en schilderbeurt 
gehad. Eerder al was de muur opnieuw 
gevoegd en zijn de oude bomen gesnoeid. 
Het geheel staat er nu weer pico bello bij en is 
daarmee ook een visitekaartje voor het hele 
dorp. We bedanken de Stichting tot Nut voor 
deze royale bijdrage ten behoeve van het 
onderhoud van het tsjerkestek. 

Gift Stichting tot Nut voor hek rondom Koepelkerk Witmarsum

Misschien is het een beetje vreemd om van de 
begrafenisvereniging een verheugend bericht 
te lezen. Maar in dit geval is het wel degelijk zo.
Bij velen van u die dit lezen, is het misschien 
bekend dat er in Makkum sinds enige jaren, 
geen opbaargelegenheid is, wanneer thuis 
opbaren niet mogelijk of wenselijk is om wat 
voor reden dan ook. De laatste jaren moest er 
uitgeweken worden naar een opbaargelegen-
heid in de buurt en de meest dichtbij zijnde 
optie is verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward.
Mooi dat het kan, maar het is niet in het eigen 
dorp en dat is erg jammer. Per 1 november a.s  
komt hierin verandering. 

Vanaf die datum stelt zorgcentrum" Avondrust" 
een gemeubileerd appartement op de begane 
grond beschikbaar, wat als opbaar- en afscheids-
kamer gebruikt kan worden en waarover men 
in de dagen tussen overlijden en uitvaart met 
een eigen sleutel kan beschikken. Tevens is het 
vanaf de genoemde datum ook mogelijk, om in 
overleg, het restaurant op de eerste verdieping, 
met het prachtige uitzicht over het IJsselmeer 
en de Noordwaard, af te huren voor ontmoeting 
en/of condoleance na afloop van de begrafenis. 
Bestuur en bode van de  begrafenisvereniging 
zijn content met de uitbreiding van mogelijk-
heden welke worden geboden.

Nieuws van begrafenisvereniging Makkum

Barsingerhorn 18 oktober
Juliën Beersma kwam met Waldfride fan Ryp-
Ein uit in de klasse Z1. Hij ging naar huis met 
de 2e prijs met 227 punten.Deze wedstrijd telt 
mee voor de indoorcompetitie van het KFPS.

Oenkerk 24 oktober
Ook hier kwam Juliën Beersma met Waldfride 

fan Ryp-Ein uit voor de indoorcompetitie van het 
KFPS. Hier nam hij de 4e prijs mee naar huis.

Hippolytushoef 26 oktober
Yvonne Philipse kwam met Baltimore PS aan 
de start in de klasse L1. In beide proeven won 
zij de 1e prijs met 199 en 196 punten samen 
goed voor 4 winstpunten.

Uitslagen PSV de Halsbânruters

Wist u dat...
In de week van 3 t/m 6 november is er weer 
kledinginzameling voor het Leger des Heils 
door OBS It Iepen Stee. Kleding kan gedurende 
die week op school gebracht worden.
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Meisjesfiets 20 inch. Merk Batavus Koala.
Vraagprijs  25.- Tel: 06-30730630

Bureau, eiken rustiek, 80 x 50 cm met ruimte 
voor printer (uitschuifbaar) voor  19.- 
Tel: 06-24285675

Encyclopedie Spectrum, 26 delen  35,- 
Opvouwbaar campingbedje met matras  20.- 
Ouderwetse typemachine  10.- 
Tel: 0515-231705

1 Persoons grenen bed z.g.a.n. met lattenbodem 
en matras.  250,00 Tel: 06-42192399

Nette man zoekt woonruimte. Tel: 06-10302436

Heren- en dames fietsen. kinder fietsen ook 
erg welkom. Ook onderdelen van fietsen. 
Tel: 06-46767747

Makkum, Panwerk: Zwarte poes met witte neus-
brug, zwarte neuspunt, wit vlindersnorretje. Witte 
bef en borst. Witte tenen voor, kousjes achter.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

Makkum, Ds Touwenlaan: Twee cypersrood-
witte katertjes, 5 maanden oud.
Schraard, Oosterlaan: Cypersrood katertje, 7 
weken oud.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 

niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 

kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

GEZOCHT

VERMIST

GEVONDEN

Gezien in Makkum

In het kader van “de Nacht van de nacht” vertrekt Rene van der Bles voor een vaartocht naar 
de Cornwerder molen. Daar kon dit gezelschap onder leiding van de Sterrenwacht de sterren 
gaan bekijken. Het is volgens Rene een succes geworden.

Op de Holle Poarte wordt er niet gerekend dat er voetgangers gaan komen. Zoja dan wordt 
het een ware jungletocht. Aldus gespot door Martin de Jong.

Met de feestdagen voor de deur begint 
voor velen de zoektocht naar een leuk 
cadeau, surprise en anekdote. Voor een 
mooi gezicht natuurlijk vertaald in een leuk 
gedicht. Nog meer dan met Valentijn wordt 
de Nederlander met Sinterklaas en Kerst 
op de proef gesteld om te dichten op rijm. 
Nu beschikken wij over een getalenteerde 
redactie en die staat klaar voor de nodige 
rijmacties. Net als ieder jaar begint voor u 
het zweten en het stinnen. Zoeken naar 
woorden om maar geforceerd te dichten, 
waar moet u nu eens mee beginnen.

Wij bieden u dit jaar een oplossing! Meldt u 
aan via redactie@belboei.nl en geef in 4 
steek-woorden aan wat zeker in het gedicht 
verwerkt moet worden. Geef daarbij aan 

voor wie het is (naam, en eigenaardigheid) 
en geef aan welk cadeau u wilt geven. Alle 
informatie wordt uiter-aard vertrouwelijk 
behandeld. U als opdracht-gever bepaalt 
na het ontvangen wat het gedicht u waard 
is. Wij zullen u vragen daarvoor een bedrag 
beschikbaar te stellen wat geheel ten 
goede komt aan de exploitatie van de 
Makkumer Belboei. De krant die nog steeds, 
alle financiële hulp erg goed kan gebruiken.  
De dichters staan open voor alle suggesties. 
Zij leveren u binnen een werkweek een op 
maat gesneden gedicht. Houdt u wel rekening 
met de datum om uw wens aan ons door te 
geven? Haast geeft druk en wij krijgen het 
ongetwijfeld druk. Uiterste datum is daar-
om voor Sinterklaas: 30 november en voor 
de kerst 19 december.  

De redactie gedichtenactie   door de redactie

foto: Martin de Jongfoto: Martin de Jong

informeer naar de mogelijkheden:
advertentie@makkumerbelboei.nl

Adverteer 
in de 
Makkumer 
Belboei


