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Grutsk op in geweldich seizoen

Makkum - Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en 
Klaas Pier Folkertsma wonnen op 13 juni 
het Jongens NK in Hommerts – Jutrijp en 
op 5 augustus de Freule in Wommels. Kim 
Dijkstra, Boukje Bosma en Lobke Vlasbloem 
wonnen op 1 augustus in Hitzum de Ald 
Meiers Partij. Kaatsvereniging Makkum hield 
vrijdagavond 4 september een feestelijke 
receptie voor hen. De prijswinnaars kwamen 
met hun coaches Yde Klaas Dijkstra, Geert 
Wijma en Siepie Attema naar de kantine op 
Keatslan De Seize en werden daar door de 
talrijke aanwezigen enthousiast begroet 
met een daverend applaus. Een prachtige 
entree: de jeugd behangen met hun kran-
sen, de coaches met de Sulveren Pong
(de prijs van de Ald Meiers Partij) en de 
Villa van de Freule in hun handen.

Het was een avond van vele toespraken, 
waarin de partijen nog eens uitgebreid 
nabeschouwd werden en er heerlijk na-
genoten werd van dit zeer succesvolle 
seizoen. Voorzitter Warren van der Veen 
beet het spits af met een welkomstwoord 
en een terugblik op dit jaar met zoveel 

prijzen maar ook de oogblessure van Jurre 
Rinia waaraan hij blijvend letsel overhield. 
De jongens kregen van de vereniging een 
ketting met een zilveren kaatsklauw. 
 
Tijdens de Ald Meierspartij was de vaste 
coach van de meisjes, Peter van der Logt, op 
vakantie. Kim Dijkstra vroeg of pake mee ging 
en zo maakte Warren deze partij mee als 
coach. Van start gegaan met de bedoeling er 
een mooie kaatsdag van te maken maar uit-
eindelijk winnen. Een onvergetelijke dag met 
in tuut van Jelle B en een rondrit in de cabrio 
van Lena Wybenga door Makkum. De meisjes 
kregen van de vereniging een ketting met 
daaraan een zilveren “pong”.

Klaas Reitsma (coach van de Makkumer 
Freulewinnaars in 1977) vroeg in zijn toe-
spraak aandacht voor het bestuurswerk achter 
de schermen. Het bestuur verzette veel werk 
om het zogenaamde eenlingenbeleid te 
mogen toepassen. Hierdoor mocht Klaas Pier 
uit Wons voor Makkum kaatsen.

(Vervolg op pagina 5)
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Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

HINDELOOPEN 
Nieuwstad 6

Vraagprijs 
€ 249.500,- k.k.

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Winterberging binnen vanaf € 28,00 m2

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft
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Familieberichten

Kerkdiensten
Zaterdag 19 september
Workum - Nij Mariënacker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 20 september
Makkum - R.K. Kerk 9.30 uur
Voorganger: Oudste L. Durksz

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Oudste L. Durksz

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. H. ten Cate

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. L. Veerman-van Dijk

Zaterdag 26 september
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 27 september
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.F. Mol

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Wattèl

Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Doopdienst. Voorganger: Dhr. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. J. Wessels-Nijzink

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

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: 
19 en 20 september:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
29 en 27 september:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

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 twee 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
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 3 september is overleden onze bewoner

Mevr. F. Katstra-Deinum
Wij wensen haar kinderen en verdere familie 
veel sterkte met dit verlies.

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

Lieve mensen,

Bedankt voor alle bezoek, kaarten, bloemen 
en andere attenties die ik mocht ontvangen

tijdens mijn herstelperiode in Avondrust.

Het was geweldig!

Gerrie Alkema – Jenema

Met groot verdriet en diepe verslagenheid, 
hebben wij kennisgenomen dat onze collega

Peter Adema
is overleden.

Wij zullen zijn vriendelijkheid, bevlogenheid 
en enthousiasme missen. Wij wensen 
Corry, de kinderen en verdere familie heel 
veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Collega’s van de afdeling Voeding
Woonzorgcentrum Avondrust 
van Zorggroep Tellens.

Makkum september 2015

Het bericht dat onze kok 

Peter Adema
 

is overleden, heeft ons diep geraakt.

Wij hebben Peter leren kennen als een 
vriendelijk, zorgzaam en prettig persoon.
Corry, kinderen en verdere familie veel 
sterkte toegewenst met dit verlies.

Medewerkers, cliënten en vrijwilligers
van Woonzorgcentrum Avondrust 
van Zorggroep Tellens.

Makkum september 2015
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Agenda
Donderdag 17 september
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre *

Makkum - Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 18 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Zaterdag 19 september
Piaam - ambachtelijke en creatieve nazomer-
fair. van 11.00 tot 16.00 uur.

Maandag 21 september
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht *

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 22 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 23 septembera
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 24 september
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre *

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

Makkum - Avondrust, voorlichtingsavond over 
het onderwerp " Alzheimer ", 
aanvang: 19.00 uur in het restaurant *

Vrijdag 25 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - KC het Anker, Plusdienst
aanvang: 19.00 uur

Zaterdag 26 september
Makkum - Avondrust, Burendag van 9.30 - 
14.00 uur, iedereen welkom!

Maandag 28 september
Makkum - Avondrust, schilderclub, 14.30 uur 
in Dyksicht *

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 29 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 30 september
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, bewegen op muziek, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Ook wij doen mee met 
Hollands Beste Bloemstylist op SBS6 
door het boeket van de week.
Bij aankoop vanaf € 25.00 
krijgt u € 2.50 korting op uw volgende aankoop.

De herfst komt eraan dus nodigen wij iedereen 
uit op de fair in Piaam op zaterdag 19 septem-
ber van 11.00  tot 16.00 uur,  om nog even 
lekker te nazomeren. De deelnemers zijn 
ambachtslieden met eigenzinnige en zelfge-
maakte producten. Tijdens de fair kunt het 
Vogelmuseum in Piaam bezoeken of een 
wandeling maken over de zeedijk naar het 
vogeluitkijkpunt De Ral op de Sudwaard. 
Piaam is een plek om elkaar te ontmoeten. U 

kunt dat doen onder het genot van een hapje 
en een drankje op restaurant de Nynke pleats. 
De fair gaat zonder meer een dag vol goede 
sfeer worden met veel gezelligheid, leuke 
mensen, inspiratie, unieke en mooie spulle-
tjes, delicatessen en andere producten. 
Vanuit Makkum kunt u Piaam bereiken met 
het Praemke van Rene van der Bles. Vertrek 
van de Turfmarkt om 10.30 uur en later. Kosten 
5,= p.p. enkele reis.

Ambachtelijke en creatieve nazomerfair in Piaam

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                  

Minister Kamp heeft het plan voorgenomen 
om in het mooie IJsselmeer een groot Wind-
molenpark te gaan bouwen. Het park komt 
6km uit de kust voor Makkum, richting 
Hindeloopen, ter hoogte van Kornwerderzand 
naar Breezanddijk toe.
 
Wij vinden het onaanvaardbaar dat deze 
plannen toch worden doorgezet, door deze 
minister, ondanks dat er geen draagvlak onder 
de bevolking is. Volgens onderzoek is in het 
gebied rond Makkum en Hindeloopen meer 
dan 90% van de huishoudens tegen! Langs 
de hele kuststrook heeft bijna 2/3 zich uitge-
sproken tegen dit plan. Doorgang van deze 
plannen gaat met zekerheid een grote afname 
van het aantal (watersport)recreanten met zich 
meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan wind-
surfers, zeilers en natuurliefhebbers, uit binnen- 
en buitenland. Dit zal een economisch 
probleem met grote gevolgen met zich mee-
brengen, daar de middenstand van Makkum 

en omstreken zwaar leunt op dit toerisme.  
Deze plannen zullen dan ook waardevermin-
dering van veel vastgoed van Makkum tot 
Hindeloopen veroorzaken. Bovendien zullen 
de draaiende wieken, het geluid en de trillingen 
in het IJsselmeer een uniek stuk natuurgebied 
verstoren, met onomkeerbare schade voor 
landschap, vogels, vissen etc.
 
Wij zoeken steun voor deze protestactie bij 
een zo breed mogelijk publiek, dat doen wij 
door middel van de Facebookpagina:
IJsselmeer Windmolenvrij
 
Momenteel hebben we meerdere acties lopen 
naar zowel de Nederlands- als Duitse media 
om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan ons 
protest te geven! Wij vragen om ieders stem en 
steun om deze actie tot een succes te maken.
 
Hoogachtend,
Ijsselmeer Windmolenvrij

Geachte lezers van de Belboei,

Dierenartsenpraktijk it Griene Hert heeft een 
nieuwe praktijk aan de Tunen 1 in Witmarsum. 
Na een beestachtige verbouwing kunt u op 
deze nieuwe locatie – aan de doorgaande 
weg net buiten het dorp naast bouwbedrijf 
Heeringa - met uw dier terecht voor moderne 
zorg, service en behandeling.

Zo komt er aan een lange traditie een eind want 
we zijn gestopt met de spreekuren in Makkum. 
De locatie aan de Botterstraat voldeed niet 
meer aan onze eisen en wensen. We zijn niet 
naar de andere kant van de provincie verhuisd 
maar blijven dichtbij om u en uw dier zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. We zijn daarom ook 
met consulten op afspraak gestart zodat we 
beter aan uw wensen tegemoet kunnen komen.

Een nieuw pand betekent dus een aantal ver-
anderingen. We zetten ze voor u op een rij:
- Locatie Makkum is gesloten
- Ook de locatie aan de Spinnekop 6 
 in Witmarum is dicht 

- U kunt elke werkdag bij ons terecht 
 met uw dier 
- We werken alleen nog met 
 telefonische afspraken
- Voor spoedgevallen blijven we 24 uur per dag, 
 7 dagen per week bereikbaar op 
 0517-531274.

We verwelkomen u en uw huisdier graag op 
een van onze locaties. 
• Witmarsum - de Tunen 1, 
 8748 EG, 0517-531274 
• Harlingen – Groen van Prinstererstraat 1, 
 8862 AA, 0517-412238
• Wommels – de Langebaan 1, 
 8731DZ, 0515-331387

Op www.itgrienehert.nl vindt u uitgebreidere 
informatie over ons en de openingstijden.
Als u vragen heeft dan horen we het graag.

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens,
namens team dierenartsenpraktijk It Griene hert
Johanneke ten Cate & Floor Kleinjan

IJsselmeer Windmolenvrij

Dierenartsenpraktijk It Griene Hert is verhuisd!!
In Witmarsum, Wommels en Harlingen dichtbij, met hart voor uw dier

Waar ligt jouw waarde? Is dat gebaseerd op je 
inkomen, maatschappelijke positie of prestaties 
op school? We willen samen nadenken over 
wat Gods Woord hierover zegt en zullen ont-
dekken dat we ook hierin kunnen leren van 
kinderen. Weet wat je waard bent!

Henry Valk komt naar Makkum en zal spreken 
tijdens de plusdienst. Wie is Henry Valk? Hij is 
directeur van de stichting Family Care die oa 
het werk van Voorkom en Chris bundelt. Chris 
was voorheen onderdeel van De Hoop, en 
Voorkom was toen nog zelfstandig. Tot 2014 
was Henry Valk directielid van De Hoop. 

Family Care heeft als doel om mensen te hel-
pen bij het maken van de juiste keuzes. 

Waar? PKN Makkum, KC het Anker, Buren 15. 
Wanneer?  25-10-2015 om 19.00 uur. 
Voor wie? Plusdiensten zijn laagdrempelige 
diensten voor iedereen. 
Muziek? Ja we zingen vooral opwekkingslie-
deren, welke begeleid worden door een paar 
muzikanten uit onze gemeente. Voor wie nog 
even wil napraten, er is koffie/thee na afloop. 
Van harte welkom!

De Plusdienstcommissie PKN Makkum.

Je bent waardevol! 
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AktieAktie
In de maanden oktober en novemberIn de maanden oktober en november

op donderdag en vrijdagop donderdag en vrijdag
3 gangenmenu voor € 25,=3 gangenmenu voor € 25,=

Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur.

Hou onze facebookpagina in de gaten 
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

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

Jorn, Hyltje en Lennart, Freulewinnaars van 2004, 
gebruikten hun toespraak om de winnaars 
van 2015 aan te moedigen om hun kaats-
carrière voort te zetten. Coaches Geert en 
Siepie boden in hun toespraak op rijm een 
humoristisch kijkje achter de schermen. 
Onder andere over op tijd vertrekken, het 
omgaan met de pers en hoe de moeders de 
zenuwen in bedwang probeerden te houden 
tijdens spannende momenten: “Jeltsje en 
Japke rookten as in ketter, it wiene krekt 
Indianen die seinden: jonges it moat better”.
Hun eindconclusie: wy hawwe us as coaches 
prima fermakke en jim mei no jim kadootsjes 
utpakke. De jongens kregen een klok om het 
op tijd vertrekken makkelijker te maken.

Een mooi moment was ook dat Kim Dijkstra 
haar pake (voorzitter Van der Veen), beppe, 
heit en mem toesprak. ”Sunder het keatstalent 
dat ik fan myn heit meikrigen ha, it fûle fan 

mem, de ekstra trainingen fan pake en de 
leave wurden en ijsco’s fan beppe wie it net lukt. 
Ik hoop dat jim noch lang mei my mei gean”
De voorzitter van KV Ried benadrukte dat ook 
nog eens: Kaatsers kunnen niet zonder (groot)
ouders die achter ze staan. Natuurlijk spraken 
ook de voorzitters van de KNKB en de 
Federatie. In hun toespraken veel lovende 
woorden over het jeugdbeleid van kaats-
vereniging Makkum.

Warren van der Veen sloot de avond af. Na 
eerst natuurlijk wel de dames Janet , Stien en 
Greetje naar voren te roepen. Zonder het vele 
werk dat zij in de week voorafgaand aan de 
huldiging verzetten was het niet mogelijk 
geweest deze in eigen huis te houden. Grutsk 
op in geweldich seizoen en hopend op in 
moai 2016 kondigde hij aan dat het nu tijd was 
voor de neisit. En ook die woorden werden 
met applaus begroet. 

Grutsk op in geweldich seizoen   (vervolg pagina 1)

Afgelopen zaterdag deden twee teams van de 
gemeente Súdwest-Fryslân mee aan de Millen-
niumloop. De teams bestonden uit medewer-
kers, een directielid en een wethouder van de 
gemeente. De deelnemers hebben sponsoren 
gezocht en een bedrag van  1.305 bijeen-
gelopen voor The Hunger Project. Het college 
heeft vandaag besloten dit bedrag te verhogen 
met het prijzengeld van  2.000 dat zij heeft 
ontvangen als Meest Inspirerende Millennium-
gemeente 2014. Dit houdt in dat gemeente 

Súdwest-Fryslân  3.305 doneert aan The 
Hunger Project. “De Millenniumloop is een 
prachtig voorbeeld van samenwerking tussen 
maatschappelijke organisaties in onze gemeen-
te. Het college heeft daar veel waardering 
voor”, aldus wethouder Mirjam Bakker. 
“Natuurlijk vinden we het belangrijk om The 
Hunger Project te steunen en zo een eind te 
maken aan honger in de wereld, door het ont-
wikkelen van eigen kracht van mensen.” 

Mooie opbrengst Millenniumloop door Súdwest-Fryslân teams

Gemeente Súdwest-Fryslân vierde massaal 
Open Monumentendag. Inwoners en toeristen 
konden gratis een kijkje nemen in de monu-
menten in Bolsward, Sneek, Workum en 
Woudsend. Er waren ook allerlei leuke activi-
teiten voor jong en oud, zoals demonstraties 
pottenbakken, schat zoeken en een rondvaart 
door de binnenstad van Sneek.

In Sneek was het het drukst. Vooral de Ayasofya 
Moskee trok veel bezoekers. Er werkten daar 
tientallen vrijwilligers mee om de Turkse cul-
tuur te laten zien, horen… en proeven! De 
bezoekers konden de hele dag smullen van 
Turkse specialiteiten. Wethouder Bakker heeft 
meegeholpen om Turkse pannenkoekjes te 
maken. “Het is zo mooi om te zien dat het niet 
uitmaakt wie je bent en wat je bent: je doet 
gewoon leuke dingen met elkaar,” vertelt de 
enthousiaste Bakker. Zo’n dag kan natuurlijk 
niet zonder vrijwilligers. “It is alle jierren wer 
geweldich om te sjen hoe’t al dy frijwilligers 
har ynsette foar dizze dei!” vindt Aafke Feenstra 
van gemeente Súdwest-Fryslân.

Woudsend had met “Monumenten, Muziek en 
Meer” een extra uitgebreid programma. Be-
woners-initiatiefgroep “De KR8 van Woudsend” 
heeft het evenement georganiseerd. Wethouder 
Mirjam Bakker heeft onder begeleiding van de 
initiatiefgroep een tour door het dorp gemaakt. 
Ze mocht vanmiddag ook het project 
“Kinderkunst Woudsend” officieel openen. 
Vier jaar lang gaan 160 kinderen van de beide 
basisscholen uit Woudsend kunstwerken 
maken. Speciaal voor Open Monumentendag 
hebben ze kunstwerken gemaakt over hoe ze 
zich Woudsend later willen herinneren. Het 
Kinderkunstproject eindigt in 2018, als we 
Culturele Hoofdstad zijn. Het doel is dat er 
een mooi ‘monument voor de toekomst’ komt.

Open Monumentendag Súdwest-Fryslân drukker dan ooit

eigen fotoeigen foto
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Wegens omstandigheden 
zijn de openingstijden gewijzigd.

donderdag .......... van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag ................... van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag .............. van 10.00 tot 16.00 uur

D e  n i e u w e  c o l l e c t i e  i s  b i n n e n !
 

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

It Fryske Gea vraagt leden 
mening over rol van 
beschermer in de toekomst

Hoe moet de rol van It Fryske Gea als 
beschermer van natuur en landschap in de 
toekomst worden ingevuld? De provinciale 
vereniging voor natuurbescherming in Fryslân 
bestaat 85 jaar en vindt dit een mooie gele-
genheid voor bezinning. It Fryske Gea betrekt 
haar leden daar graag bij en vraagt ze daarom 
hun mening over een aantal aspecten van 
haar werk via een ledenraadpleging en een 
essaywedstrijd. 

Natuur en landschap zijn erg belangrijk voor 
mensen, planten en dieren. Natuur en land-
schap zijn ook het bestaansrecht van It Fryske 
Gea. De vereniging is in 1930 ontstaan uit 
zorg over het verdwijnen ervan. Inmiddels 
beschermt It Fryske Gea al 85 jaar natuurter-
reinen door aankoop en zorgvuldig beheer. 
Zo zijn gebieden blijven bestaan die rijk zijn 
aan natuur en waar te zien is hoe de natuur 
zich in wisselwerking met het menselijk 
gebruik heeft ontwikkeld.

Buiten de natuur gebieden zien we dat er 
steeds minder plek is voor planten en dieren 
en dat de kwaliteit van het landschap onder 
druk staat door intensiever gebruik en schaal-
vergroting. Het Friese landschap wordt op 
een toenemend aantal plaatsen gedomineerd 
door bedrijfsterreinen, grote stallen in strakke 
monotone weiden, autowegen en windmo-
lens. Deze en nog komende veranderingen 
vragen om een bezinning. Hoe moet de rol 
van It Fryske Gea als beschermer in de toe-
komst worden ingevuld?

De 85ste verjaardag van It Fryske Gea is een 
mooie gelegenheid voor deze bezinning. It 
Fryske Gea betrekt haar leden daar graag bij 
en vraagt ze daarom om hun mening over een 
aantal aspecten van haar werk via een leden-
raadpleging. Daarom wordt deze week aan 
duizenden leden een digitale enquête verzon-
den met vragen over een aantal aspecten die 
relevant zijn voor het werk van de vereniging.

Verder worden de leden opgeroepen een 
essay te schrijven. Het essay schetst een 
beeld hoe de natuur in Fryslân er over vijftien 
jaar uitziet en welke rol de dan honderdjarige 
vereniging It Fryske Gea als natuurbescher-
mingsorganisatie daarin heeft. Een deskundi-
ge jury beoordeelt de inzendingen waarna de 
beste tien essays worden gepubliceerd op de 
website en aan het winnende essay aandacht 
wordt besteed in het verenigingsmagazine. 
Meer informatie over de ledenraadpleging en 
het essay is te vinden op de website van de 
vereniging: www.itfryskegea.nl.

eigen fotoeigen foto
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Bakkerij Kluft 
zoekt een spontane vlotte meid 
om ons zaterdags team te versterken. 

Is dit iets voor jou? 
Bel. 0515-231407

Naar aanleiding van klachten van bewoners 
over grondwateroverlast in het noorden van 
Makkum, omgeving De Finne/It String heeft 
het bureau Wareco in opdracht van de 
gemeente een onderzoek  uitgevoerd.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
In natte perioden, meestal in de winter, zijn de 
grondwaterstanden in deze buurt erg hoog. 
Omdat deze natte periodes ieder jaar voor-
komen, is er sprake van een structurele hoge 
grondwaterstand. Een oorzaak hiervan is de 
aanwezige slecht doorlatende kleigrond.

De 5 geïnspecteerde kruipruimtes zijn dieper 
dan de gangbare diepte van 50 cm. Bij 3 van 
de woningen is water aangetroffen in de kruip-
ruimte en het betreft hier grondwater. Bij één 
woning komt er optrekkend vocht vanuit de 
kruipruimte naar het woongedeelte voor. Het is 
mogelijk dat dit later ook in andere woningen 
optreedt.         

Het rapport ‘Grondwateronderzoek Makkum 
Noord’ kunt u op de website van de gemeente 
downloaden: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ 
inwoners/leefomgeving

Wat zijn de aanbevelingen 
van het adviesbureau?
Om de ontwatering te verbeteren stelt het 
bureau voor om drainage aan te brengen in 
het openbare gebied. Door de slecht door-
latende kleigrond zal dit niet voldoende zijn 
om het grondwater genoeg te laten zakken. 
Om de grondwaterstand ter plaatse van de 
woningen verder te verlagen zijn op particulier 
terrein aanvullende maatregelen nodig, zoals: 
• Aanleg van drainage bij de woning en deze 
aansluiten op de gemeentelijke drainage. Als 
er (nog) geen gemeentelijke drainage is, 
wordt geadviseerd de drainage tijdelijk op de 

bestaande riolering aan te sluiten.
• Het ophogen van de bodem van de kruip-
ruimtes. In diepe kruipruimtes staat eerder 
grondwater en blijft het grondwater langer 
staan dan in ondiepere kruipruimtes.

Wat gaat de gemeente nu doen? 
Om de situatie te verbeteren zal de gemeente 
op eigen terrein drainage aanbrengen. Omdat 
de gevolgen van overlast beperkt zijn en er 
weinig schade aan wegen en openbaar groen 
is ontstaan, heeft het aanbrengen van een 
drainage in openbaar gebied geen spoed. We 
hebben het beleid om onderhoudswerk te 
combineren om kosten te besparen. Het aan-
brengen van de drainage gaan we pas doen, 
wanneer we dit kunnen combineren met 
andere werken aan de weg, het riool of groen. 
Op de korte termijn staan er in deze wijk geen 
werken gepland.

Wat kunt u zelf doen?
Als woningeigenaar kunt uzelf op eigen terrein 
de nodige maatregelen nemen:
• Opvullen van de (diepe) kruipruimte. 
Onderin met zand en daarop isolatiemateriaal, 
bijvoorbeeld thermochips of schelpen. Deze 
materialen werken vocht bestrijdend en isole-
rend.
• Aanbrengen van drainage  op eigen terrein. 
Grenst uw tuin aan open water, dan kunt u de 
drainage daarop afvoeren. In andere gevallen 
neemt u contact op met de gemeente over de 
mogelijkheid om aan te sluiten op de bestaan-
de riolering.
  
Heeft u nog vragen?
Zijn er nog vragen over het bovenstaande, 
dan kunt u contact opnemen met onze mede-
werker Roelof Grondsma, bereikbaar per tele-
foon op 14 0515 of per mail 
info@sudwestfryslan.nl

Resultaten Grondwateronderzoek Makkum

Gezien in Makkum

Bier en Fristi in de bekerhouder van een auto. Niet de ideale combinatie.
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Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

Op vrijdag 21 augustus kwamen ze vanuit het 
vishok van Makkum om 15.00 uur een lekker 
visje bakken voor de cliënten, onder het genot 
van vrolijke accordeonmuziek en een drankje. 
Dat was zeer geslaagd! Het terras bij de 
ingang van Avondrust was bijna te klein, waar-
door ook nog een aparte partytent was 
geplaatst waar men onder kon zitten. Ieder liet 
zich het visje lekker smaken! 

Op de zaterdags vertrok om 10.00 uur een groep 
van 10 cliënten en 8 begeleiding richting de 
haven van Makkum. Onderweg kwamen we 
de kinderoptocht, met de mooie versierde 
wagens al tegen, met de drumband voorop, 
prachtig om te zien! En zij liepen toen richting 
Avondrust, zodat alle cliënten daar er ook nog 
van konden genieten. Om 10.00 uur werden 

we verwacht in de tent, voor een kopje koffie 
en oranjekoek (dit kregen we allen van hen 
aangeboden). En de gezellige accordeon-
muziek van gisteren, bracht ook nu weer veel 
sfeer met zich mee. Om 11.00 uur liepen we 
het centrum in om naar de festiviteiten te gaan 
kijken. Inmiddels was iedereen zijn eigen weg 
gegaan. Toen iedereen de festiviteiten wel had 
gezien, vertrokken we weer richting Avondrust. 
Het was een gezellige ochtend, waarvan de 
cliënten hadden genoten!

Stichting Visserijdagen Makkum bedankt en 
ook de mannen van het vishok voor het vis 
bakken, want het was fantastisch! Vrijwilligers 
ook bedankt, want zonder jullie was dit ook 
niet mogelijk geweest!

Visserijdagen, 21 en 22 augustus Avondrust

eigen fotoeigen foto
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Sporten is op elke leeftijd gezond. Fitness voor 
ouderen is een toenemende sport activiteit in 
Nederland. Over welke leeftijd hebben we het 
eigenlijk als we het over ouderen hebben? 
Over het algemeen wordt er een leeftijd van 
65 jaar of ouder aangehouden. Waar het in 
werkelijkheid om gaat is natuurlijk niet de leef-
tijd op de kalender maar de biologische leef-
tijd. De vragen die u moet stellen zijn: hoe 
moet ik beginnen, welke sport past bij mij, een 
team sport of een individuele sport. Het lichaam 
veranderd  naar mate we ouder worden, er 
zijn verschillende lichamelijke veranderingen 
die gepaard gaan met ouder worden namelijk:
* Afname van spierkracht
*  Afname van snelheid en lenigheid
*  Langzamere stofwisseling
*  Verminderd  evenwicht
*  lager reactie vermogen
*  stijve spieren en gewrichten

Door op oudere leeftijd regelmatig te bewe-
gen en fitness oefeningen te doen, kunt u al 
deze nadelige gevolgen van het lichaam sterk 
vertragen en verbeteren. Fitness en bewegen 
brengen  daarnaast nog talloze voordelen met 
zich mee o.a.

*  Proces van ouder worden vertraagd

* Gelukkiger en gezond gevoel
*  Meer zelfvertrouwen en beter zelfbeeld
*  Minder stress en spanning
*  Sterkere spieren, gewrichten, 
 pezen en botten (minder botontkalking)
* Stabieler gewicht 
 (minder kans op overgewicht)
* verlaagd de bloeddruk
* Betere balans en wendbaarheid 
 (minder kans op vallen)
* Verhoogde weerstand tegen ziekten
* Verhoogde levens verwachting

Beach Resort Lifestyle start op Donderdag  8 
oktober  van 16:30 uur tot 17:30 uur speciaal 
voor ouderen een fitness programma. Dit pro-
gramma is voor iedereen toegankelijk die op 
een ontspannen en gezellige manier wil bewe-
gen.  De training is voor alle senioren die aan 
hun gezondheid willen werken,  onder profes-
sionele begeleiding. Het gaat om het plezier 
van samen sporten terwijl je je lichaam in 
vorm houdt. De kosten voor dit programma 
zijn  25,- per maand

Voor deelname of meer informatie kunt u bellen 
met Beach Resort Lifestyle
Tel: 0515-231551
Langezand 2c makkum

Fitness voor senioren Informatieavond Alzheimer 
Wooncentrum Avondrust
In Wooncentrum Avondrust wordt donderdag 
24 september een informatieve avond georga-
niseerd betreft het onderwerp ‘’Alzheimer‘’. 
Verzorgd door Alzheimer Nederland, afdeling 
Friesland. De avond begint om 19.00 uur en 
vindt plaats in restaurant “Waerdsicht“. U bent 
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze bijeenkomst. De entree is  2,-, dit is 
inclusief consumpties.

Graag willen we vooraf weten op hoeveel 
belangstelling we kunnen rekenen, zou u zich 
daarom vóór 20 september op willen geven 
via de receptie van Avondrust? Tel: 0515 – 
231655 / abar@zorggroeptellens.nl.
U bent van harte welkom!

Sport en Spel 
Wooncentrum Avondrust
Wij doen mee aan Burendag! Alles staat in het 
teken van Sport en Spel en wat is er nu beter 
om dit gezellig met elkaar in de buitenlucht te 
doen? Jong en oud samen, iedereen is van 
harte welkom! Oud Hollandse spelletjes en 
een springkussen voor de kleintjes. Natuurlijk 
is er ook muziek en kunt u zelf ook plaatjes 
aanvragen. Een hapje en een drankje zullen 
hierbij ook niet ontbreken en wat hoort er nu 
ook bij echt Hollands? Natuurlijk, patat! Hier 
maken wij tegen een kleine vergoeding een 
lekker menu van. Iedereen is van harte wel-
kom op zaterdag 26 september van 9.30 – 
14.00 uur (aanvang in het restaurant) in en om 
Wooncentrum Avondrust. Komt allen! Dan 
maken we er met elkaar een fantastische 
Burendag van!

Het Makkumer damesroeiteam de IJsselmeer-
minnen hebben zaterdag vormbehoud ge-
toond door de Zwarte Waterrace op hun naam 
te schrijven. De bijna 15 kilometer lange race 
voerde over het rustig bevaren, kalm en breed 
vaarwater van het Zwarte Water in de omge-
ving van Zwartsluis. De start vond plaats in het 
centrum van Zwartsluis. Direct na de start 
moest er door een sluis geroeid worden om 
daarna koers te zetten richting Genemuiden. 
Ondanks de rommelige start zat de snelheid 
er goed in en konden de dames de eerste 
sloepen al vlot inhalen.

De gehele wedstrijd werd er uitstekend geroeid. 
Via Zwartsluis roeiden de dames van de Pulp 
Fiction richting Hasselt, om vervolgens weer 

terug te keren richting het centrum van 
Zwartsluis. Af en toe moest er extra hard aan 
de riemen getrokken worden om een lang-
zamere sloep in te halen voor een sluis of brug.

Na 1:31:11 klonk het finishsignaal. Dit was ruim 
voldoende om de concurrenten van de Lytse 
Bear uit Joure en de Beluga uit Sneek voor te 
blijven in het klassement. Dit bleek ook uit het 
wattage. Deze was voor de dames uit Makkum 
met 69.88 nog nooit zo hoog geweest. Met dit 
wattage lieten ze zelfs een hoop herensloepen 
achter zich in de einduitslag. Dit geeft vertrou-
wen om volgende week tijdens de Veerse 
Meerrace in Kortgene goed te presteren. De 
Nederlandse titel zou dan door de IJssel-
meerminnen binnengehaald kunnen worden.

IJsselmeerminnen winnen Zwarte Waterrace

eigen fotoeigen foto

Coöperatie 
voor het platteland
It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland 
gaan per 5 oktober samenwerken in een coö-
peratie die zich richt op plattelandsontwikkeling. 
Als directeur van de nieuwe organisatie hebben 
de initiatiefnemers Roel de Jong uit Oranje-
woud benoemd. Bewoners en particuliere 
organisaties nemen steeds meer zelf het initi-
atief in de verbetering van de kwaliteit en in de 
ontwikkeling van hun leefomgeving. It Fryske 
Gea en Landschapsbeheer Friesland willen 
op deze ontwikkeling inspelen door het op-
richten van een coöperatie waarin de deskun-
digheid op dit gebied bij elkaar wordt gebracht 
en kan worden ingezet voor initiatieven die in 
de breedste zin van het woord bijdragen aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. Uitgangspunt 
is dat ook andere organisaties die invloed 
hebben op de leefomgeving zich zullen aan-
sluiten bij de coöperatie. De coöperatie wordt 
op maandag 5 oktober geïntroduceerd tijdens 
een speciale bijeenkomst in de Koperen Tuin 
te Leeuwarden. Dan worden ook de achter-
gronden en de werkwijze van de coöperatie 
meer in detail gepresenteerd. Roel de Jong 
zal zich als directeur de komende tijd richten 
op de verdere vormgeving van de nieuwe 
coöperatie.
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Tennisprogramma
Thuiswedstrijden TV Makkum 

Donderdag 17 september. DD 3e klasse
Makkum2 - TCW 1

Vrijdag 18 september. GD 3e klasse
10:00 uur: Makkum 1 – Damwald

Donderdag 24 september DD 1e klasse 
en DD 3e klasse
19:00 uur: Makkum 1 – Ten Woude
19:00 uur: Makkum 2 – De Horne

Donderdag 1 oktober. DD 3e klasse
19:00 uur: Makkum – Brocope 

Zaterdag 10 oktober. GD 3e klasse
10:00 uur: Makkum – Grou

Zondag 11 oktober. Heren 3e klasse
10:00 uur: Makkum – Nomi Sneek

Donderdag 15 oktober. DD 1e klasse
19:00 uur: Makkum – Bildtse TC

Zaterdag 17 oktober. GD 3e klasse
10:00 uur: Makkum – Metslawier

Zondag 18 oktober. Heren 3e klasse
10:00 uur: Makkum - Dokkum

Gratis kennismaken met 
Jeugdkarate bij F en F
 

Makkum - Op donderdag 24 september 
organiseert Sportclub F en F The Inner Way 
kennismakingslessen Kyokushin (jeugd)karate-
lessen in Makkum. De lessen vinden plaats in 
de sporthal van MFC Maggenhiem van 16.00-
17.00 uur (voor kinderen van 6 tot en met 12 
jaar). Naast de lessen in Makkum verzorgt 
Sportclub F en F al jaren Kyokushin Karate-
lessen in o.a. Bolsward, Workum, Heeg en 
Sneek. Jeugdkarate in Makkum is voor kinderen 
vanaf 6 jaar. De les bevat veel spelelementen, 
zodat de kinderen spelenderwijs bekend 
raken met de technieken en disciplines van 
het karate. Karate is bijzonder goed voor de 
motorische en mentale ontwikkeling van kin-
deren. Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd om op donderdag 24 september 
gratis te komen kennismaken. Meer informatie 
is verkrijgbaar op www.sportclubfenf.nl, of via 
het secretariaat van Sportclub F en F The 
Inner Way op t: 0515-432030.

eigen fotoeigen foto
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Zaterdag 19 september
Makkum 1 - Oudehaske 1 15:00
Makkum 2 - Workum 2 12:30
Heeg 2 - Makkum 3 12:15
Oeverzwaluwen 3 - Makkum 4 12:30
Blauw Wit '34 A3 - Makkum A1 17:00
AVC B1d - Makkum B1d 11:00
Makkum B2 - SC Bolsward B3 12:30
Makkum C1d - Zeerobben C2 10:45
Oudega/HJSC/Heeg C3 - Makkum C2 10:30
SJO Dronrijp/Foarut D2 - Makkum D1 12:00
Makkum D2 - ONS Boso Sneek D3 9:00
Makkum E1 - Workum E1 10:30
Delfstrahuizen E3 - Makkum E2 9:00
Bakhuizen E2 - Makkum E3 10:15
SC Bolsward F1 - Makkum F1 9:00
Makkum F2 - Balk F3 9:15
Balk F4 - Makkum F3 9:00
Makkum Vr1 - Oosterlittens Vr1 14.30

Kantinedienst:
Annelies Bootsma, Josina Zijlstra 8.15-12.00
Japke Smit, Greetje Hiemstra 12.00-15.00
Broer sj de Boer, Pecta Tassabajof 15.00-19.00
Wiebren vd Weerd 15.00-19.00

Zaterdag 26 september
DWP 1 - Makkum 1 14:30
Minnertsga 2 - Makkum 2 14:30
Makkum 3 - Joure SC 5 14:30
Makkum 4 - Balk 4 12:30
Makkum A1 - fc Harlingen A1 15:00
Makkum B1d - St.Annaparochie B1d 12:30
Leovardia B4 - Makkum B2 12:30
SDS C1 - Makkum C1d 8:45
Makkum C2 - Zeerobben C4 9:00
Makkum D1 - SDS D1 10:45
Walde De D1G - Makkum D2 9:00
Balk E1 - Makkum E1 9:00
Makkum E2 - Nijland E1 11:30
Makkum E3 - Blauwhuis E2 9:00
Makkum F1 - CVVO F1 10:30
IJVC F3 - Makkum F2 9:00
Makkum F3 - IJVC F4 9:00
Nicator VR1 - Makkum VR1 12:00
  
Kantinedienst:  
Annete Meina, Hanny Brandsma 8.15-12.00
Henk Bonthuis, Francis Koornstra 12.00-15.00
Sybe jan Koopmans,  15.00-19.00
Jelle Pieters, Hinke Lemstra 15.00-19.00

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 / 06-50837937

In Makkum werd zondag 30 aug.jl. de Café-
Petit Restaurant Beaufort Partij, een Vrije 
Formatie Partij voor 2-tallen, gehouden. Deze 
nieuwe partij kon eind mei  niet doorgaan. Op 
de wedstrijdagenda van de KVM was echter 
nog een plekje vrij en zodoende kon deze 
partij alsnog verkaatst worden. De Dames 
kaatsten in twee poules. Corine Veltman en 
Rina Nota (winnaars poule A) kaatsten de 
finale tegen Rommy en Hilde Lutgendorff 
(winnaars poule B). De parturen waren enorm 
aan elkaar gewaagd en het was een zeer 
spannende finale, waarbij de gezusters 
Lutgendorff uiteindelijk genoegen moesten 
nemen met de premie. De kransen gingen 
naar Corine en Rina met een stand van 5/4 – 
6/6. Bij hoge uitzondering werd ook nog een 
3e prijs beschikbaar gesteld. Deze was voor 
Wiepkje Fennema en Willy van de Velde, zij 

versloegen Gretha Huisman en Mieke Tilburgs 
met 5/3 – 6/2. De Heren kaatsten in een A- en 
een B-Klasse. Vandaag zagen we drie keer een 
stand van 5/5 – 6/6 aan de telegraaf hangen. 
De prijzen (dinerbonnen) werden aangeboden 
door: Café-Petit Restaurant Beaufort.

Prijswinnaars A-klasse:
1e Tjitte en Klaas Pier Folkertsma 
(finale gewonnen met 5/4 – 6/0)
2e Hayo Attema en Yde Klaas Dijkstra
3e Jan Ruurd Amels en Lars Onrust

Prijswinnaars B-klasse:
1e Jouke Vlasbloem en Geert Wijma 
(finale gewonnen met 5/2 – 6/0)
2e Jacob (P) v.d. Weerdt en Warren v.d. Veen
3e Harry v.d. Weerdt en Leo Nauta

Café-Petit Restaurant Beaufort Partij

In Makkum werd zondag 6 sept. jl. de laatste 
Ledenpartij van dit seizoen gehouden. Bij 
deze Bar-Café De Belboei  Partij stonden vier 
parturen op de lijst bij de Dames en negen 
parturen bij de Heren. De Dames kaatsten in 
één poule. Twee parturen wisten de eerste 
twee omlopen te winnen en begonnen ieder 
met 14 punten aan de ‘finale’. Dit waren het 
partuur van Wiepkje Fennema, Rina Nota en 
Rixt v.d. Bles en het partuur van Romine 
Jansen, Geertina Nota en Loes Attema. 
Romine cs. pakten al snel een 3/0 voorsprong. 
Toen begon het partuur van Wiepkje, Rina en 
Rixt op gang te komen. Uiteindelijk werd het 
5/5 en met 2/6 pakte deze laatsten de eerste 
prijs. Voor Rixt was het de eerste krans in haar 
nog jonge kaatscarrière. Bij de Heren werd 
met vuur gestreden en werden de prijzen als 
volgt verdeeld:

Uitslag winnaarsronde:
1e Siepie Attema, Lars Wijma 
 en Andries Smink 
 (finale gewonnen met 5/5 – 6/4)

2e Harry v.d. Weerdt, Leo Nauta 
 en Emiel Wijma
3e Jacob (P) v.d. Weerdt, Bauke Jan Feenstra 
 en Jan Ruurd Amels

Uitslag verliezersronde:
1e Henk Hellinga, Milan v.d. Velde 
 en Klaas Pier Folkertsma 
 (finale gewonnen met 5/3 – 6/2)
2e Hayo Attema, Sjoerd Gielstra 
 en Roelof Vellinga

De prijzen werden aangeboden door: Café-
Bar De Belboei en de kransen werden aange-
boden door SanCo Projects. Na de prijsuitrei-
king bleef het nog lang gezellig in de kantine, 
onder de luifel en in de tent. Leen Waterlander 
verzorgde de muziek en vanuit de keuken 
werden lekkere hapjes geserveerd. Dat tege-
lijkertijd het Nederlands Elftal in Turkije ver-
schrikkelijk op z’n.... ging, deed aan de feest-
vreugde op Keatslân De Seize niets af. Volgend 
seizoen lekker kaatsen i.p.v. voetballen!

Café-Bar De Belboei Partij en gezellige afsluiting kaatsseizoen

eigen fotoeigen foto

Voetbalprogramma
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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  

Met wie kan ik in de periode nov-feb dagelijks 
(ivm stage) meerijden van Makkum naar 
Jorwert/Mantgum? Tel: 06-10953329

Wie o wie, liefst nietrokend en met ervaring, 
wil onze herenblouses strijken?  1,25 per 
stuk. Circa  15,- per maand. Graag contact 
opnemen met 06 – 207 605 99.

Gratis dames en herenfietsen. Kinder fietsen 
en onderdelen van fietsen ook erg welkom.  
Bel: 06-46767747

Gedeelte kaploods, inrijhoogte 5 m. 
Vorstvrije opslagloods, inrijhoogte 5 m. 
Vraag vrijblijvend naar de tarieven. 
C. v/d Meer Tel: 0515-231460

ALGEMEEN

GEZOCHT

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

GEVRAAGD

TE HUUR

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

Musical Samuel 
in Witmarsum en Wons
Vrijdag 18 september wordt de (Friestalige) 
musical over Samuel opgevoerd. De musical 
over Samuel is geschreven en geregisseerd 
door Gerben Gerbrandy. De musical wordt 
opgevoerd in “De Hoekstien” aan de Van 
Aylvaweg te Witmarsum en één keer in de 
kerk te Wons. Vrijdag 18 september vinden er 
opvoeringen van de musical Samuel plaats 
om 20.00 uur voor iedereen die de musical 
graag wil zien. Er is geen entree of toegangs-
kaart nodig, maar aan het eind van de uitvoe-
ring wordt een collecte gehouden voor de 
gemaakte onkosten. Zondag 20 september 
om 11.00 uur wordt de musical voor en in de 
kerk van Wons opgevoerd.

Het verhaal is gebaseerd op 1 Samuel 1 - 7: 
Het verhaal over Samuel die als jongen door 
zijn moeder naar de tempel wordt gebracht 
om onder de hoede van priester Eli in dienst 
van God te leven. Eli is de priester die volgens 
Gods gebod leefde maar zijn zonen Chofni en 
Pinechas deden dit niet. Op de achtergrond 
speelt de strijd met de Filistijnen waarbij de 
Ark een belangrijke rol speelt. In de voor-
gaande jaren zijn er musicals opgevoerd over 
Esther, Simson (Samson), David, Mozes en 
Noach. De musical Esther is door Gerben 
Gerbrandy bewerkt tot een Friestalige musical 
en Simson, David, Mozes en Noach zijn door 
hem, ook in het Fries, geschreven. Deze musi-
cals zijn opgevoerd in Witmarsum, Pingjum, 
Wons, Nijland, Lollum en Schingen/Slappeterp.


