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Opening VanNuyen hoedenverhuur Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Ondernemen in tijden van bezuinigen en teruglopende uitgaven is als zwemmen tegen de stroom
in. Maar niet voor VanNuyen hoedenverhuur, die
met veel enthousiasme afgelopen zondagmiddag
haar winkel feestelijk heeft geopend. De winkel in
het pand naast kapsalon Hoeksema in de Kerkstraat
straalt een jaren ’50 sfeer uit door authenticiteit en
omvang. En de opening en de marketing is helemaal
2011! Voor een beetje winkel nodig je de gedeputeerde
van de Provinciale Staten uit, laat je een rode loper
van 60 meter voorrollen, is live muziek geregeld en
zorgt de aanliggende horeca, slagerij en het vishok
voor een hapje en een drankje.
Opening
Stipt 15.00 uur opende mevrouw Sietske Poepjes,
aankomend gedeputeerde voor de Provinciale Staten
van de provincie Fryslân, het pand. Dit pand heeft
van binnen en ook van buiten een prachtige aanblik
gekregen. Sietske memoreerde het feit dat in een
kleine plaats als Makkum altijd grote daden mogelijk
zijn. Met onder andere de portefeuille ‘Europa en
internationale contacten’ kan zij allicht voor een
positieve lobby zorgen voor de Makkumer Middenstand vanuit het buitenland!
Modeshow
Durkje Hoeksema liet hierna in samenwerking met
ladyspeaker Marijke Hollander van cadeauboetiek
het Pareltje de 12 mannequins in prachtig tenue de
ville over de lange rode loper schreiden. Onder hoog
poëtisch commentaar lieten de dames (jong en oud
en slechts één keer geoefend!) de prachtige creaties
van VanNuyen aan het vele publiek zien. Enkel minpunt was dat het commentaar niet goed te horen was
over de gehele lengte van de baan. De organisatie
had dan ook niet op zoveel publiek gerekend. Oftewel, een luxe overmacht situatie.
Naaldhakkenrace
Het meest spectaculaire onderdeel was de naaldhakkenrace georganiseerd door Moniek Mak en

daarbij geholpen door Durkje Hoeksema en Marijke
Hollander met aanhang. Deze race werd gehouden
over de lengte van de rode loper waar in 2008 het
Koninklijk gezelschap weliswaar op hoge hakken het
een stuk rustiger aan deed. Voor de race waren ruim
40 deelnemers in jeugd-, heren- en damesklasse.
De start lag voor de bibliotheek en de finish voor
bakkerij Kluft. Overall was Anne van der Geest, uit de
jongste klasse, de allersnelste in een tijd van 9.54
seconden. Mirjam Kadijk kwam met 10.21 seconde
heet dichtst bij. En dat op hakken! Pim Bergsma
deed het noodgedwongen rustiger aan doordat een
hak ontbrak bij de finish. Een verrassing was de
deelname en aanwezigheid van het duo Zeemeermin
en Neptunes die na de Visserijdagen Makkum vandaag Makkum alweer aandeden. Dat jong én oud
meedeed bleek uit de oudste deelnemer van 72 jaar
en ook uit de frappante oude dames die Makkum wel
vaker aandoen en een sterke link met de Kaatsvereniging hebben. De originaliteitprijs ging naar
Wietse Sligting, die pas na het afzetten van hoed en
bril echt een jongen bleek te zijn. De eveneens
verklede jongeman, Jasper Visser, won het bij de
heren met rollator.
Nieuwe winkel in Makkum
Afgelopen vrijdag was VanNuyen al op Omrop Fryslân
te horen, vandaag was ook de lokale omroep SWF
aanwezig om te filmen. Aandacht genoeg ook gezien
de hoge opkomst van het publiek. “Ik heb diverse
media uitgenodigd en daarnaast ook persoonlijk
mensen gevraagd. De stukjes in Makkumer Belboei
en de mond-tot-mond reclame doen blijkbaar de rest.”
Aldus Durkje Hoeksema, die in alle hectiek van de
modeshow, al zeer tevreden was over het verloop
van de dag. De muzikale omlijsting werd verzorgd
door het intieme duo ‘Sa’ op piano en zang. Met
muziek, een hapje en een drankje en de hartelijke
medewerking van diverse ondernemers uit de Kerkstraat is deze opening zeer bijzonder te noemen. En
wie weet is de Naaldhakkenrace er volgend jaar
wel weer. Zo’n origineel initiatief mag wel vaker!

U bent van
harte welkom!
Op 1 oktober a.s. van 11.00 uur tot 15.00 uur
deelsnemers op onze site en funda.nl
Ook wordt onze nieuwe woningkrant
volgende week weer verspreid

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).
Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk S.F Joubert, Bolsward
Telefoon: 0515572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Huisartsenlab./Trombosedienst
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden
budget) Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Familieberichten
Op zondag 18 september 2011 overleed op
ruim 92-jarige leeftijd

(rectificatie)
Na een zorgzaam leven is na een kort ziekbed,
rustig heengegaan onze lieve schoonzuster

Francy Marie van Son - Nahan

Elisabeth Koornstra-van der Woude

Sinds 18 oktober 1971
weduwe van Willem van Son.

In de leeftijd van 88 jaar.
Sinds 10 november 1992
weduwe van Hidde Koornstra.

Frank
Arthur
Michiel en Nathan
Robin en Lene

Correspondentieadres: T.F. van Son
Houtmolen 23
8754 GJ Makkum
De kerkdienst en uitvaartplechtigheid zullen
gehouden worden op zaterdag 24 september
2011 om 13.30 uur in de Van Doniakerk aan de
Kerkeburen 37 te Makkum.
Voorafgaand aan de kerkdienst is er vanaf
13.00 uur in de kerk gelegenheid tot condoleren.
Indien wij iemand vergeten zijn bij het versturen
van de rouwkaart, dan verzoeken wij u dit
familiebericht te beschouwen als kennisgeving.

Wat kinne wy sizze...
Wat in kaarten
Hiel Makkum hat oan ús tocht
Hiel Makkum en fier dêr bûten
Hieltyd komme der noch kaarten binnen
En krije wy in hân fan minsken
dy't oan Geartsje tinke
Persoanlik betankje is net te dwaan
Dêrom op dizze manear
Geweldich, tiige tank
Feddie en bêrn

Je hebt twee handjes,
geef ons allebei een.
Dan leiden wij je rond, totdat je zegt:
'Ik kan het wel alleen'.

Lieke
30 augustus 2011
Zij weegt 3160 gram en is 48 cm lang
Rocco en Marijke Laan
Schans 3, 8754 GA Makkum
Wilt u mijn oogjes zien twinkelen,
laat dan de telefoon even rinkelen.
0515-855729 / 06-12838788

Urk: F. van der Berg-Koornstra 
J. van der Berg 
Makkum: J. Koornstra 
K. Koornstra-van Kalsbeek 
Canada: R. Koornstra 
G. Koornstra-Hoogeveen 
Harlingen: K. Koornstra 
M.S. Koornstra-Vallenduuk
Harlingen: S. Koornstra
N. Koornstra-Nijburg 
Harlingen: E. Koornstra
R.R. Koornstra-Timmermans 
Makkum: H. Koornstra
M. Koornstra-de Groot
Harlingen: J. Koornstra
A. Koornstra-de Boer
Harlingen: J. Boonstra-Koornstra
S. Boonstra
Harlingen: B. Tjalsma-Koornstra
F. Tjalsma
Harlingen: J. Koornstra
M. Koornstra-van Rooijen
Neven en nichten
Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe.

Deze stoere hardloopster uit Skuzum
wordt 26 september a.s. 40 jaar,
vandaar dit attente gebaar!
Altijd ben je druk in de weer,
En sta je voor iedereen klear!!
Voor de allereerste keer,
loop je binnenkort op Terschelling de Bear…
21 km hardlopen is een enorm stuk,
Maar we weten zeker dat het je lukt!!!
Regelmatig ben je wat kwijt,
En je hebt een enorme hekel aan deze publiciteit!!
Soms ietwat warrig en verstrooid,
Zoals b.v. benzine die je in een dieseltank gooit!!
Ook heb je weleens moeite met de tijd,
Op tijd komen is en blijft voor jou een strijd!!
Maar het allerbelangrijkste feit,
Je bent een GEWELDIGE, ATTENTE, OPRECHTE,
ZORGZAME, CREATIEVE, SPORTIEVE,
maar vooral LIEVE MEID!!
Groeten van je vrienden
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Agenda
woensdag 21 september
Avondrust: Doedelzakspeler, 19.30 uur in het
restaurant. Entree: €2,50

Vrijdag 23 september
Avondrust: Sjoelen, 15.00 uur in het restaurant.

Dinsdag 27 september
Avondrust: Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum - K.C. Het Anker, 10.00 uur
Voorganger: Ds. van Olffen Organist: Dhr. Kalkman
Makkum - R.K. parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum - Baptistengem, 9.30 uur
br. H. Tieleman, Woudsend

Wist u dat...
de collecte voor het kwf kankerfonds heeft in
pingjum het recordbedrag van 439,63 euro opgeleverd. Alle gulle gevers en de collectantes heel
hartelijk dank!
De collecte t.b.v. de KWF Kankerbestrijding
heeft in Makkum / Piaam het mooie bedrag van
2246,09 euro opgebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt.
Op zaterdag 1 oktober as. houdt Chr. Muziekvereniging Hosanna uit Wons een rommelmarkt
in dorpshuis 'It Bynt' in Wons. De rommelmarkt
- die eens in de drie jaar gehouden t.b.v. nieuwe
instrumtenten - is van 09.30 tot 13.30 uur.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Yoghurt, 1 liter.................................1.29
Schouderham...................................nu met 25

cent korting
Wasa Knäckebröd Goudbruin.......................per pakje 89 cent
Bressot Kruidenkaas, 150 gram..........................................1.99
Hero Cassis, 1.25 liter............................................nu voor 1.19
Hal Sperziebonen, potje 370 ml...........................voor 69 cent
Hak Appelmoes Extra, potje 370 ml....................voor 69 cent
D.E. Select Koffie, 250 gram.................................3.29 nu 2.49
Zoekertje
Diegene die het hangslot (messing) van ons hek heeft
meegenomen, kan de sleutels afhalen bijn Gebr. de Boer.
Aanbiedingen geldig van do. 22/9 t.e.m. wo. 28/9

Ook zijn er diverse activiteiten, zoals spijkerslaan,
draaiend rad, etc. Tot ziens op zaterdag 1 oktober!

Maandag

Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen
Profiteer van 22 t/m 24 september
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag

Verse Worst, lekkere kwaliteit, lage prijs
Woensdag

Als vanouds....Gehaktdag
Donderdag t/m Zaterdag

Diverse aanbiedingen en lekkere aanbiedingen
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Twee nieuwe gezichten voor MFC Maggenheim
In september is bij Multifunctioneel Centrum
Maggenheim een nieuwe werknemer begonnen,
beheerder Nico Romkema. Hij stelt zichzelf kort
aan u voor.
Mijn naam is Nico Romkema en sinds 1 september
ben ik in dienst bij MFC Maggenheim als
beheerder. Mijn leeftijd is 49 en ik woon in
Workum. Ik ben al 20 jaar gelukkig getrouwd en
samen hebben wij een zoon van 18 en een dochter
van 15. Naast biljarten en tennis houd ik er in mijn
vrije tijd van om uit te gaan en de gezelligheid
op te zoeken. Na jarenlange ervaring in de horeca
ervaar ik het als een uitdaging om bij het MFC
aan de slag te gaan. Multifunctioneel Centrum
Maggenheim biedt veel mogelijkheden op het
gebied van sport, recreatie, culturele aktiviteiten
en zalenverhuur. Samen met de assistent-beheerders, het bestuur en uiteraard de gebruikers hopen
we er een geslaagd seizoen van te maken.
Ook de foyer krijgt een nieuw gezicht! Wat nog

wordt gemist is gezelligheid in de foyer. Door
het aanbrengen van onder andere meer kleur,
dimbaar licht, gezellige zitjes en aanpassing van
de bar vertrouwen wij er op dat dit gerealiseerd
wordt. Voor de kinderen komt er een gezellige speelhoek. Voor het resultaat er is moet er uiteraard
het nodige werk worden verzet. Om deze reden
vragen wij aan de Makkumer verenigingen en
dorpsgenoten om de handen uit de mouwen te
steken, en wél op zaterdag 8 oktober vanaf 8:00
uur. Werkzaamheden die moeten worden gedaan
zijn voornamelijk schilderen/sauzen, lampen ophangen en dimbaar maken, diverse dingen
ophangen. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren
aan deze werkzaamheden dan horen wij dit graag
uiterlijk 1 oktober via info@mfcmaggenheim.nl.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact
opnemen met Nico Romkema, Multifunctioneel
Centrum Maggenheim, Klipperstraat 21-A, 8754
AT Makkum, tel. 0515–231688/0621591530,
e-mail: info@mfcmaggenheim.nl

1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

Fancy Fair “It Krobbeguod”
Voor de Fancy Fair op zaterdag 8 oktober vragen
wij kinderspeelgoed en herfst/winter kinderkleding
t/m maat 176. Op deze dag zal de Peuterspeelzaal
“It Krobbeguod” van 10.00 u tot 13.00 u een
gezellige ochtend voor de kinderen organiseren.
Er zullen meerdere leuke activiteiten zijn voor
de kinderen o.a. een springkussen, spelletjes met
een dinerbon als hoofdprijs en schminken.
Terwijl de kinderen heerlijk aan het spelen zijn,
kunnen de ouders genieten van een heerlijk
kopje koffie met gebak/cake.

Zonder sponsors is deze dag niet mogelijk, wij
worden gesponsord door; JK attractie verhuur,
Printwurk-Iris, Nynke Pleats Piaam en Bergsma
Groothandel.
Heeft u nog kinderkleding en/of speelgoed voor
de verkoop, dan kunt u dit brengen op de peuterspeelzaal of bel met Angela Ruivenkamp
(232965). Komt allen!
Bestuur en leidsters
van Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

Presentatie Makkumer koopvaardij
Uitnodiging voor donateurs van Ald Makkum en
andere belangstellenden. Op vrijdag 23 september
organiseert de Werkgroep Maritiem Geschiedenis
van de Fryske Akademy een bijeenkomst in de
Openbare Bibliotheek Makkum. Van 14,.0016.00 uur, inloop v.a. 13.45 uur.
Programma: Presentatie van de werkgroep
Marhisdata (Maritiem-Historische Databank).

Het levend houden van de geschiedenis van de
zeegaande Nederlandse koopvaardij. Over het
digitaliseren van logboeken en kronieken van de
Nederlandse koopvaardij in de 19e eeuw, verzorgd door Marius Esman en Marien Lindenborn.

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

15.15 uur: Presentatie van Jelle Jan Koopmans
van zijn onderzoek naar de koopvaardij van
Makkum in de 17e en 18e eeuw.
* Fryslân * Team Iselmarkust

Gebed voor vrede
Woensdag 21 september, 19.00 uur, Doopgezinde Kerk (Bleekstraat)
Dat vrede niet zo maar komt, weten we allemaal.
Toch proberen we er allemaal aan bij te dragen,
omdat we verlangen naar vrede. In de 10 jaar
van 2001 tot 2011 hebben kerkgemeenschappen
wereldwijd zich ingezet voor vrede in allerlei
kleine en praktische projecten. Het werken aan

vrede houdt echter niet op. Om de vlam voor de
vrede brandende te houden, wordt nu gevraagd
om op 21 september overal -op de hele wereldgebedsdiensten te houden. Het gebed zal eenvoudig zijn maar krachtig als u ook komt. Wees
welkom!

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Onze kat nog steeds vermist!
(poes gesteriliseerd). Foto's op marktplaats.nl.
Ze is een 3-kleur (schildpadkleur met wit) Oftewel: zwart, geméleerd met rood. Rode neus/snoet,
bruine bles, wit snorretje, zwarte wangen, witte

bef, wit tussen voorpoten, witte teentjes voor,
laarsjes achter.
Heb je haar gezien/gevangen?
Neem aub contact met ons op 06-30095365.

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Wûnseradieltoernooi jeu de boules gewonnen door Leen Boersma

Foto: Lijkle Spijksma

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel
kleine als grote groepen
Geopend op: woensdag,
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur
zaterdag & zondag vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

Voor v.l.n.r. Leen Boersma, Klaas Kroontje, Klaas Haitsma, Wiebe Huisman, Akke Hager; Achter
v.l.n.r. D. Schotsman, Klaske Visser, Sjoerd Elgersma en Jappie de Boer.
Witmarsum - Jeu de boules vereniging ‘de
Mouneboulers’ uit Witmarsum organiseerde
zaterdagmiddag haar jaarlijks Wûnseradieltoernooi. Deze keer waren er 46 deelnemers uit
Witmarsum, Exmorra, Schettens, Schraard en
Bolsward. De Bolswarders zijn al jaren lid van
de vereniging en mochten daarom ook deelnemen
aan dit toernooi. Er werd wisselend in teamverband gespeeld, waardoor uiteindelijk toch iedereen individueel speelde. Regenbuien werden
vrijwel getrotseerd, maar de prijsuitreiking
moest toch plaatsvinden in de kantine van ‘de
Mouneboulers’.
1. Leen Boersma, Bolsward
(drie maal gewonnen + 29 punten)

2. Klaas Kroontje, Witmarsum
(drie maal gewonnen + 26 punten)
3. Klaas Haitsma, Witmarsum
(driemaal gewonnen + 25 punten)
4. Wiebe Huisman, Witmarsum
(driemaal gewonnen + 20 punten)
5. D. Scho tsman, Exmorra
(driemaal gewonnen + 17 punten)
6. Klaske Visser, Schraard
(tweemaal gewonnen + 17 punten)
7. Jappie de Boer, Witmarsum
(tweemaal gewonnen + 15 punten)
8. Akke Hager, Bolsward
(tweemaal gewonnen + 13 punten)
De poedelprijs ging met -22 punten naar Sjoerd
Elgersma, Witmarsum.

Uitnodiging gezellige koffie/thee drinkerij Schraard

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Ook dit jaar weer,
haal ik voor u de wespennesten neer!!

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

Vrouwenvereniging "Do" van Schraard organiseert
op zondag 25 september een gezellige koffie/
thee drinkerij met taart. Dit wordt na de kerkdienst gehouden om 10.30 uur in en nabij het
dorpshuis de Utwyk te Schraard. Voor kinderen
is er een hoekje waar ze kunnen kleuren en knutselen en een eigen taartje versieren. Een kopje
koffie of thee met een heerlijk stuk taart kost
slechts 2 euro. Kom en nodig familie en vrienden

uit om ook lekker te genieten! Kinderen kunnen
voor 1 euro een eigen gebakje maken. De taarten
zijn uniek, volgens eigen recept, allemaal verrassend lekker. Zijn er na afloop nog taarten over,
dan worden die bij opbod verkocht. De opbrengst
is bestemd voor de verbouw van het dorpshuis.
U bent van harte uitgenodigd. Informatie bij
Anneke v.d. Weide, Aline Euser, Elisabeth Douna.
Tot ziens op 25 september.

Het Stipepunt Bolsward is op zoek naar vrijwilligers
Verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward zoekt
vrijwilligers om met cliënten te fietsen op de
duofiets of de rolstoelfiets. Op de duofiets zitten
de cliënt en de vrijwilliger naast elkaar en de
cliënt trapt mee. Op de rolstoelfiets zit de cliënt
voorop in de eigen rolstoel; deze fiets heeft elektrische ondersteuning.
Stand-by Fryslân zoekt vrijwilligers, die gezelschap willen bieden aan mensen, die in de thuis-

situatie worden verzorgd. De mantelzorger
wordt op afgesproken tijden vervangen door de
vrijwilliger.
Het Stipepunt Bolsward zoekt een vrijwilliger,
die zich onder meer bezig gaat houden met
public relations ten behoeve van het Stipepunt.
Het Stipepunt Bolsward zoekt een vrijwilliger,
die tot taak krijgt ondersteuning te bieden aan
mantelzorgers.
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Biologiedag OBS De Opslach op Makkumer Noordwaard

Zwemschool

“de Dolfijn”
De zwemschool
met aandacht voor
het individu
Voor zwemles ABC,
aquasportief
Meer Bewegen
voor Ouderen

eigen foto

In de maand september worden er door het NME
(Natuur en Milieu Educatie) Mar en Klif, en
diverse natuurinstanties, zoals It Fryske Gea,
Natuurmomonumenten, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland, een reeks Biologiedagen
voor de bovenbouw van de basisschool georganiseerd. Deze vinden plaats op diverse locaties,
waaronder op de Makkumer Noordwaard en in
het Flietsterbos bij Witmarsum.
Op dinsdag 13 september ging de reeks Biologiedagen van start op de Makkumer Noordwaard;
een natuurgebied dat normaal gesproken gesloten
is voor publiek. De 26 enthousiaste kinderen van
OBS De Opslach uit Arum hadden de eer deel te
nemen aan de eerste Biologiedag van dit jaar. De
kinderen waren nog maar nauwelijks uit de boot
van “It Fryske Gea” (Beheerder van het gebied)
gestapt, of er werd door de kinderen al een ree
gespot. Nadat de ree haar tocht had vervolgd,
gingen de blikken richting de grond, want er
bleken op het ruige vochtige grasveld, waar de
groep aan land was gestapt, heel veel jonge padjes,
salamandertjes en kikkers rond te kruipen en te
hippen. Na deze eerste kennismaking met de
Makkumer Noordwaard volgde een rondleiding
door de boswachter van “It Fryske Gea”, die
vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het
gebied en het belang van deze vroegere zandbank/schelpenbank voor de meer dan 200 soorten
vogels, die hier ’s zomers en ’s winters op de
waard worden waargenomen. Door de aanleg
van kanaaltjes in de rietvelden is het aantal roerdompen de laatste jaren zelfs toegenomen.
Om dichtgroeien van de Makkumer Noordwaard

tegen te gaan wordt er regelmatig gesnoeid. Tijd
dus voor de kinderen om ook zelf de handen uit
de mouwen te steken op deze Biologiedag. De
ene helft van de groep startte met het uitvoeren
van allerhande natuuropdrachten o.l.v. Antsje
Tjalsma van het NME Mar en Klif. Zo werd er
o.a. riet onder een loep bekeken, kon er met een
zelfgemaakte rieten pen geschreven worden, werd
de windrichting bepaald a.h.v. een rietpluim en
werden er m.b.v. een zoekkaart namen van
schelpen opgezocht. Met een verrekijker kon
gespeurd worden naar vogels in de lucht en op
het water, maar door de harde wind hielden veel
vogels zich helaas schuil. Echter niet de af en toe
in het gebied rondvliegende visarend, die door
een tweetal begeleiders werd waargenomen. De
andere helft van de groep ging onder toezicht
van twee medewerkers van “Landschapsbeheer
Friesland” aan de slag met het snoeien van omhoog schietende wilgen op de schelpenbank. De
grotere exemplaren werden al zagend een kopje
kleiner gemaakt. De kinderen van De Opslach
voelden zich helemaal thuis in de opslag van
deze wilgen en er werd druk gezaagd en gesnoeid
met beugelzagen, pistoolzagen en takkenscharen.

Blanksma
Assurantiën

V E R Z E K E R E N M E T P ERS OONLI JKE S E RV I CE
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Na de lunchpauze wisselden de groepen van
activiteit en aan het eind van deze zeer geslaagde
Biologiedag werd de groep weer over het
“Makkumer Djip” gezet en kregen alle kinderen
van “Landschapsbeheer Friesland” nog een mooie
loep als aandenken en kan ook thuis het speuren
in en door de natuur worden voortgezet. De groten-deels zonnige en helemaal droge Biologiedag,
die mede mogelijk gemaakt is door de gemeente
Súdwest-Fryslân, zal daar zeker toe bijdragen.

Volleybaldames van start in Regiodivisie
Makkum – Het eerste damesteam van Volleybal
Vereniging Makkum speelt vrijdagavond om
half negen in sporthal Maggenheim haar eerste
wedstrijd van het seizoen. Er wordt gestreden
tegen het eerste team van Stânfries uit IJlst, die
nog wat goed te maken heeft tegen Makkum.
Vorig seizoen viel de ontknoping in de laatste
wedstijd van de competitie in een ‘IJlster heksenketel’. De Makkumer dames werden kampioen,
waardoor de meiden uit IJlst het nakijken hadden
en tweede werden. Het eerste team van Stânfries

voor info:
www.zwembijdedolfijn.nl

degradeerde echter, waarna vele speelsters stopten.
Vrijdagavond staat dames 1 daarom nagenoeg
tegen hetzelfde team als vorig jaar in de hal. Nu
dus alleen in de Regiodivisie (de voormalige
Derde Divisie).
Makkum 1 is dit jaar met een nieuwe trainer –
Johan Folmer uit Koudum – begonnen. Helaas
hebben twee krachten van vorig jaar afscheid
van het team genomen: Martine Roorda en
Vollie Oostenveld. Dit seizoen trainen echter wel
een aantal jeugdleden met het team mee.
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Septemberpop: niet te missen
vroege zaterdagmorgen dus – komt er een einde
aan het feest. De entree is 15 euro aan de tent en
13 euro bij de voorverkoopadressen. Die laatste
zijn: sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak Van
der Velde aan het Noard in Workum, Miedema’s
lunchroom in Bolsward en VIP records in Sneek.

eigen foto

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

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

nd

oet
m
s
er

Het is hier al veel vaker geschreven: Septemberpop
is niet meer weg te denken van de uitgaanskalender
in Workum en zijn zeer wijde omgeving. Aanstaande vrijdag en zaterdag, 23 en 24 september,
staat alweer de vierentwintigste aflevering geprogrammeerd. Auke Pier Buma, de man die ook
dit jaar met zijn enthousiaste ploeg vrijwilligers
voor de organisatie tekent en die ook aan de wieg
stond van het eerste Septemberpop in 1988, kan
dat ‘zeer wijde omgeving’ nog wel wat nader
nuanceren: “It is in hiel begryp wurden yn in hiel
grut part fan Fryslân en ek fier dêr bûten. Sa
binne dit jier de earste fjirtich kaarten al nei Breda
gien. Dy minsken leine hjir ferline jier mei de
boat en se fûnen it sa moai dat se Septemberpop
wer meimeitsje wolle. En út Tiel komme al sa’n
fiif, seis jier in man as acht. Septemberpop is
gewoan in hiel leuk feest om mei te meitsjen en
in pracht feest om te organisearjen. Der is altyd
in hiel konstante ploech om te helpen en dat seit
fansels wat fan it feest en miskien ek wol wat fan
mysels.”
Hier is Auke Pier toch wat te bescheiden, want hij
is met al zijn daadkracht – hoezeer hij natuurlijk
niet buiten de vrijwilligers kan, vrijwilligers die
altijd even enthousiast zijn – niets meer of minder
dan de ‘geestelijke vader’ van Septemberpop en
hij ziet zijn ‘kindje’ dit jaar dus al vierentwintig
worden. “It ferrint altyd hiel goed en dêr bin ik
fansels tige wiis mei,” zo zegt hij terugkijkend
op de voorgaande drieëntwintig afleveringen van
het festival dat – inderdaad – zo’n rotsvaste
plaats op de kalender heeft verworven. Ook voor
aanstaande vrijdag- en zaterdagavond staat er in
de grote feesttent op de Stedspôle in Workum
weer een keur aan bands en artiesten geprogrammeerd. Het is een programma waartegen de
liefhebber ‘u’ kan zeggen en dat ook dit jaar –
traditiegetrouw – ongetwijfeld weer een welluidend startschot zal zijn van en voor de Workumer
feestweek.
Vrijdagavond is weer de ‘Hollandse’ avond. Het
dweilorkest de Hegemer Dekdweilers, Jolanda
Zoomers, Django Wagner, Tim Douwsma, het
duo Jan Keizer en Annie Schilder en Frans
Duijts treden op en dat zal voor de liefhebbers
van het Nederlandse lied ongetwijfeld aanleiding
genoeg zijn om de steven richting Stedspôle te
wenden. De presentatie is deze avond als vanouds weer in handen van ‘onze eigen’ dj Taeke
(Wouda). Ook dit jaar zijn op de vrijdagavond
voor in de tent langs de zijkanten weer tribunes
geplaatst waarop men een mooi plaatsje kan
vinden. Een tribuneplaats is kosteloos, maar
daarvoor moet je wel op tijd komen, want er zijn
ongeveer 150 zitplaatsen; in de tent is trouwens
plaats voor 1750 bezoekers. Vrijdagavond gaat de
tent om 20.00 uur open en de artiesten beginnen
een half uur later. Om 01.00 uur – in de heel

Zaterdagavond is de entree aan de tent ook 15
euro en op de genoemde voorverkoopadressen
10 euro. Die avond gaat de tent om 21.00 uur
open. De zaterdagavond is toch – heel generaliserend gezegd – wat meer voor de jongeren, wat
je daar dan ook onder kunt verstaan. Enfin, het
zal wel duidelijk zijn wat hier bedoeld wordt.
Deze avond treden de top 40 band Slamm en The
Scooter Experience op. Slamm komt uit
Enschede en is in de feesttenten in Twente en de
Achterhoek echt een begrip. “It is werris wat
oars as in band hjirre út de buert,” aldus Auke
Pier Buma die met al zijn enthousiasme niet
schroomt nieuwe paden in te slaan. The Scooter
Experience brengt een geweldige show met
onder veel meer prachtige lasereffecten en danseressen. Zaterdagavond is er geen tribune, maar
wel een buitenpodium waarop Jelle B. uit Dokkum
– wie kent hem niet in Friesland? – zijn opwachting maakt. Ook deze avond is het trouwens van
belang om op tijd te komen, zo benadrukt Auke
Pier. Vol is nu eenmaal vol en de belangstelling
voor Septemberpop – ook op de zaterdagavond
– is altijd enorm.
Ook dit jaar wordt de garderobe weer ‘bemensd’
door leden van de voetbalvereniging Workum
die op deze manier een leuke cent voor hun club
in het laatje kunnen brengen. De kosten bedragen
één muntje per jas en het is dus wel zaak eerst
muntjes te kopen en pas dan de jas bij de garderobe aan te bieden. Iedere bezoeker vanaf 16 jaar
krijgt weer een polsbandje in verband met het
alcoholbeleid van de laatste jaren, een beleid
waaraan Septemberpop zich niet alleen moet
maar ook graag wil houden. Ben je dus 16 jaar,
denk dan om je id kaart, zo bindt Auke Pier de
jongere jeugd op het hart. En ja, geen polsbandje
betekent geen alcohol. De conclusie zal dus duidelijk zijn. De bekende dames van de even bekende
fotocrew zijn weer present om de leukste plaatjes
van het feest te maken. En omdat regeren vooruit
zien is, geeft Auke Pier ook al vast belangrijke
data voor volgend jaar door: op 25 februari 2012
staat Septemberpop goes après-ski weer op de
rol, op 2 juni Septemberpop dance on tour en het
aanstaande weekend over precies een jaar de
jubileumeditie – want dan vijfentwintig jaar –
van het ‘gewone’ Septemberpop.
Maar dat ligt allemaal nog ver in het verschiet en
valt allemaal onder de noemer ‘bij leven en welzijn’. Wat telt is het feit dat dit weekeinde weer
van Septemberpop genoten kan worden. In relatie
daarmee kan ook nog verwezen worden naar
www.septemberpop.nl en info@septemberpop.
nl. Het festival is trouwens ook aanwezig op
twitter. Wie aanklikt op de website vindt de weg
wel, zo verzekert Auke Pier. Een tenslotte:
Septemberpop is al vierentwintig afleveringen niet
te missen en dat betekent een grote pluim op de
hoed van Auke Pier Buma en zijn enthousiaste
vrijwilligers. Grote klasse en massaal op naar de
Stedspôle. Septemberpop: niet te missen!
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Dag van de ouderen
Op zaterdag 1 oktober wordt weer de jaarlijkse
Dag van de Ouderen gevierd op twee locaties in
voormalig Wûnseradiel. In Makkum in Avondrust
en in Witmarsum in Aylva State. In Witmarsum
speelt ‘Folklore Fryslân’ nostalgische trekharmonicamuziek en in Makkum brengen de dames
van ‘Nocht mei Njoggen’ liedjes op de trekzak ten
gehore. Deze gezellige middag wordt georganiseerd in samenwerking met de ouderenbonden
ANBO, PCOB en KBO.
Wilt u bij deze middag aanwezig zijn of heeft u
vragen? Neemt u dan contact op met de receptie
van Avondrust (tel.nr. 0515 231655) of Aylva State
(tel.nr. 0517 531456). Opgeven kan tot vrijdag
23 september a.s. De toegang is gratis en de middag
duurt van 14:30 tot 16:30 uur. Ook als u geen lid
bent van een ouderenbond bent u van harte welkom!

Vrijwillig(st)er gezocht
Wooncentrum Avondrust
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die op
woensdagmiddag van 15.00 – 18.00 uur ondersteuning zou kunnen bieden op het dagcentrum.
Cliënten die wat meer structuur nodig hebben in
de dagelijkse dingen, hebben de mogelijkheid om
hier naartoe te gaan. Er wordt met de cliënten
thee en koffie gedronken, er wordt een activiteit
aangeboden en er wordt gezamenlijk gegeten.
Alles afgestemd op de vraag van de cliënt. Heeft
u affiniteit met ouderen? Of wilt u eerst eens
meer informatie? U bent van harte welkom! U
kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met
Mw. A. Hilhorst. Tel.nr.: 0515-231655. Zij staat
u graag te woord.

PSV de Halsbânruters
Koudum 18 september
Annamrie Wietsma kwam met Samyra v/d Binnenvelder uit in de klasse M2. In de 1e proef won zij
de 2e prijs met188 punten en in de 2e proef de
3e prijs met 180 punten. Zij kan weer twee
winstpungtewn bijtellen. In de klasse L1 kwam
Yvonne Philipse uit met Banjo. In de 1e proef
won zij de 4e prijs met185 punten en in de 2e
proef de 6e plaats met 179 punten
Hipplytushoef 2 september
Sanna v/d Heide ging met Teade van Tritsum de
afsluitdijk over en kwam uit in de klasse M1. Zij
won in de 1e proef de 1e prijs met 188 punten
goed voor 1 winstpunt.

Ten Cate
voor dames en heren
2 en 3 stuks verpakking

€19,95*
*actieprijs heren slipboxer € 24,85

Bent u toe aan een creatief uitje?
De binderij heeft een nieuw gevarieerd workshop programma,
voor belangstellenden ligt het a.s. vrijdag klaar in de winkel.
Workshops worden gehouden in de bovenkamer van de
binderij, sfeervol en gezellig!
Nieuwsgierig geworden? Haal vrijdag snel een programma!

De
Binderij
bloemen & zo

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266
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Slot kaatsseizoen voor de jeugd van KV Makkum
Op vrijdag 2 sept. voor het eerst in de historie nachtkaatsen voor de jeugd. Dit werd een zeer groot
succes en wat betreft de jeugd zeker voor herhaling
vatbaar. Bij de jongens 5 partuur dus allen 4x kaatsen.
Het bleef tot het eind toe spannend wie de winnaar
zou worden. Maar met 26 eersten werden Niels en
Jorn de winnaars. Bij de meisjes 4 partuur ook poule
kaatsen. Hier waren de kransen voor Kim en Amber
zij waren oppermachtig. Bij de schooljeugd 2 poules
van 3 partuur. In poule A wonnen Klaas Pier en
Evelien hun beide partijen. In poule B waren Simen
en Loes de nummer 1 en namen zij het in de finale
op tegen Klaas Pier cs. Een finale die met 5-0 werd
gewonnen werd door Klaas en Evelien.
Uitslag Jongens
1ste Niels Miedema en Jorn Dijkstra
2de Rik vd Gaast en Jildert Rinia
Uitslag Meisjes
1ste Kim Dijkstra en Amber Nauta
2de Elma vd Logt en Anouk Smink
Uitslag Schooljeugd
1ste Klaas Pier Folkertsma en Evelien v.d Land
2de Simen Bootsma en Loes Attema.
De uitgestelde ouder-kind partij werd verkaatst op
zaterdag 10 sept. Het zonnetje scheen dit keer volop.
Ook was de opkomst zeer groot want een ieder was
terug van vakantie. Bij de beginners 6 partuur op de
lijst 2 poules. In poule A waren Melvin en Harm Jan
de winnaars zij mochten het in de finale opnemen
tegen Larissa en Andries. Laatstgenoemden bleken
supersterk en wonnen met 5-0 4/6. Bij de welpen 8
partuur. In de verliezersfinale namen Lobke en Japke
het op tegen Zoe en Jan. Alles kwam aan de hang
maar het waren Lobke cs die aan het langste eind
trokken. In de winnaarsfinale Jorn en Yde-Klaas
tegen Ingmar en Geert ook deze was zeer spannend
maar Jorn cs namen de krans mee naar huis. Bij de
pupillen ook 8 partuur. De verliezers finale ging
tussen Loes en Siepie tegen Amber en “Sietske”.
De partij werd gewonnen door Loes en heit. Bij de
winnaars de finale tussen Kim en Egbert tegen Lars
en Martin. De kransen kwamen om de nek van Kim
en Egbert. Bij de schooljeugd mochten de heiten volop
aan de bak 4x kaatsen.Voor een enkele heit was dit
wel heel erg vaak.Jurre en heit wonnen al hun partijen dus gingen zij met de krans huiswaarts.
Uitslag Beginners
1ste Larissa & Andries Smink
2de Melvin & Harm Jan Cuperus
Uitslag Welpen
1ste Jorn & Yde-Klaas Dijkstra
2de Ingmar & Geert Wijma
Uitslag Pupillen
1ste Kim Dijkstra & Egbert v.d Veen
2de Lars & Martin Onrust
Uitslag Schooljeugd
1ste Jurre & Sander Rinia
2de Jasper & Rinse Miedema
3de Simen & Michiel Bootsma
Bij de beginners waren velen verkleed hier gingen de
prijzen voor mooist verkleed naar Hanna & Durkje
gevolgd door Sieberen & Stien.Tevens willen wij
Gerrie en Stien bedanken voor een hele lange middag
voor ons klaar staan in de kantine. Bedankt dames

Op zondag 11 sept. de laatste partij de Belboei partij.
Ook hier een zeer grote deelname waardoor er nu
eens op de jeugd moest worden gewacht met de
prijsuitreiking. Bij de welpen enkele die voor het
eerst meekaatsten op een partij. Er waren 3 partuur
Tide en Quincy streden hard maar verloren hun
beide partijen. Larissa en Anne verloren nipt van
Indy en Jildert de krans voor Jildert en Indy. Bij de
Jongens 7 partuur verdeeld in 2 poules. In poule A
wonnen Niels en Ingmar hun beide partijen dus op
naar de finale. Hierin moesten ze het opnemen
tegen Lars W. en Abe een spannende finale die met
5-5 5/4 werd gewonnen door Niels cs. Bij de Meisjes
5 partuur dus allen 4x kaatsen. Met 3 gewonnen
partijen moesten Elma en Lobke het opnemen tegen
Kim en Lisanne die ook 3 partijen hadden gewonnen.
Elma cs verloren met 5-2 6/2. Het partuur van Evelien
en Jelien hadden 2 partijen gewonnen en 2x met 5
eersten voor verloren dus de 2de prijs voor hen.
Uitslag Welpen
1ste Jildert Rinia & Indy Tuinier
2de Larissa Smink & Anne de Vries
Uitslag Jongens
1ste Niels Miedema & Ingmar Wijma
2de Lars Wijma & Abe Reinsma
Uitslag Meisjes
1ste Lisanne Rinia & Kim Dijkstra
2de Evelien v.d Land & Jelien de Jong
Onze KNKB schooljongens deden bij de heren mee.
Dit ging zeer goed en ook zij kwamen in de prijzen.
Voor aanvang van de Belboei partij was er de Sponsorloop. Van de opbrengst willen wij graag een nieuw
speeltoestel kopen voor de KV. Er werden door de
jeugd zelf sponsors gezocht en wij hopen een mooi
bedrag hiermee op te halen. De jeugd liep menig
rondje dus enkele sponsors moeten diep in de buidel
tasten. Ook werden deze morgen alle vrijwilligers
van het JB bedankt. Dit zijn onze trainers Sander,
Wilco, Yme, Wietske, Fonny, Tjitte, Geertina, Leo
en invaller Warren.Ook de 2 man die iedere maandag
en dinsdag zorgen dat het veld voor ons klaar ligt
Tom en Jelle. Ook de dames van de kantine. Allen
bedankt zonder jullie kunnen wij geen seizoen
draaien met de jeugd. Ook namen wij al een beetje
afscheid van Attie Dijkstra die per januari stopt met
haar JB taken. Bedankt alvast voor je enorme inzet.
Tevens werden de stimuleringsprijzen van de club
van 25 uitgereikt aan Evelien v.d Land, Indy Tuinier
en Lobke Vlasbloem. De stimuleringsprijzen van
het JB waren voor Jorn Dijkstra, Lars Onrust en
Simen Bootsma.
Tenslotte werden de prijzen uitgereikt van de competitie door Kees Tjeerdema. Kees doet dit al 20
jaar en hij kreeg hiervoor een attentie van het JB.
Uitslag Competitie
1ste Kim Dijkstra
2de Ype v.d Logt
3de Anouk Smink
4de Bauke Jan Feenstra
Tevens doen wij als JB een NOODOPROEP als wij
geen nieuwe mensen kunnen vinden die in het JB
willen plaatsnemen wordt het voor het zittende JB
een zware taak om volgend seizoen goed te laten
verlopen. Dus schroom niet en meld je aan of zijn
er vragen kom bij ons langs.
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Makkum en Nijland in evenwicht
In een kwalitatief zeer matig duel hebben Makkum
en Nijland zaterdag de punten gedeeld. Na een 0-1
ruststand knokte Makkum zich na rust naar een 2-2
gelijkspel waardoor het na 3 gespeelde wedstrijden
met 4 punten een plaatsje in de middenmoot inneemt.
Gezien het ontbreken van vele spelers mocht de
thuisclub het punt als winstpunt beschouwen. Door
blessures en schorsingen kon trainer Hylke Schrale
niet beschikken over liefst 5 basisspelers terwijl
ook aanvoerder Piter Genee en coming man Michel
Nauta nog niet fit genoeg waren bevonden om in de
basis te starten. Beiden vielen in de loopt van de
tweede helft in. Positief was de rentree van Niels de
Boer die aardig speelde en zonder twijfel weer tot
een vaste kracht zal uitgroeien. Makkum trof het dat
het aantrad tegen een ploeg die van veel mindere
kwaliteit bleek dan de eerste twee tegenstanders
van dit seizoen, Waterpoort Boys en Oudehaske.
Die ploegen speelden zaterdag in Oudehaske tegen
elkaar waarbij de Sneekers met 0-3 aan het langste
eind trokken.
In de eerste helft van de wedstrijd op sportpark ‘De
Braak’ deden Makkum en Nijland hun uiterste beste
om de bal zo nu en dan naar een speler in hetzelfde
shirt te spelen. Dat lukte maar zelden waardoor er
voor de toeschouwers maar bitter weinig viel te
genieten. De blauwhemden uit Nijland waren voor
de thee nog het minst slecht waardoor op de 0-1
ruststand – doelpunt Remco Sybrandy die een
scherp aangesneden vrije trap koppend tot doelpunt
verlengde – weinig viel af te dingen. In de tweede

helft beet Makkum wat meer van zich af en zocht
bij tijd en wijle meer dan voor rust de combinatie.
Toch was het niet een combinatie maar een cadeautje
van de gasten die leidde tot de gelijkmaker. Een
foutieve terugspeelbal na zo’n twintig minuten
spelen werd door spits Daniël Kleiterp onderschept
en simpel achter doelman Van Dalfsen geschoten.
Lang kon Makkum niet van de voorsprong genieten.
Knullig verdedigen bracht Foeke Deinum in stelling die Nijland vanaf de rand van het strafschopgebied voor de tweede maal op voorsprong schoot.
Ruim 10 minuten voor tijd was het weer de beurt
aan Nijland om slordig te verdedigen. Nu was het
Menno Bijlsma die van dichtbij profiteerde en zijn
derde doelpunt in even zovele wedstrijden aantekende. Daarbij werd door scheidsrechter De Jager
het lachwekkende vlagsignaal van grensrechter
Boschma van Nijland genegeerd. Twee minuten later
ontplofte alles wat Nijland was toen De Jager aan
de andere kant van het veld wel floot voor vermeend
buitenspel op het moment dat de 2-3 werd binnengeschoten. Minutenlang ging het gezeur door waarna De Jager het welletjes vond en besloot tot een
afkoelingsperiode van zo'n 10 minuten. Na de korte
onderbreking kon geen van beide ploegen meer een
vuist maken waardoor de wedstrijd werd besloten
met een 2-2 eindstand.
Volgende week speelt Makkum een uitwedstrijd in
en tegen Nagele dat zaterdag kansloos met 4-1
verloor van Delfstrahuizen en tot nu toe een puntje
minder verzamelde dan Makkum.

Zeesteeg roeit op thuiswater naar 1e prijs
Zaterdag 10 spetember stond voor de roeiers van de
Zeesteeg uit Makkum de thuiswedstrijd Slag om
Makkum op het programma. Een wedstrijd waar ieder
jaar naar wordt uitgekeken en er niets voor nodig is
om de roeiers tot op het bot te motiveren. Deze
editie werd er veel verwacht van de Zeesteeg, doordat er dit seizoen al verschillende aansprekende
resultaten zijn behaald. De Slag om Makkum was
dit jaar genomineerd voor alle verschillende klasses,
waaronder ook de Hoofdklassen van zowel de heren
als dames. Hierdoor kon de organisatie het aantal
van bijna 40 sloepen verwelkomen in de haven van
Makkum. Vanaf 10 uur konden de roeiers terecht in
de feesttent voor een kopje koffie. De Zeesteeg lag als
eerste sloep klaar in de haven, en de roeiers konden
zich dus rustig voorbereiden op de wedstrijd.
Nadat alle stuurlui uitleg hadden gekregen over de
te volgen route en de spelregels, konden om 13:00
de langzaamste sloepen als eerste van start gaan.
De De Zeesteeg starte om 13:30 tegelijk met de
roeisloep Kromme Dick uit het naburige Harlingen.
Dankzij een uitstekende start lag de Zeesteeg gelijk
een aantal meters voor hen, waardoor we als eerste
in het kanaal aankwamen en geen last meer van
deze sloep zouden hebben. Eenmaal uit het kanaal
het Ijsselmeer op, roeiend in de richting van
Kornwerderzand, bleek al snel dat er een stevige
wind stond wat het tot een zware wedstrijd zou
maken. Het eerste stuk tot Kornwederzand kwam
de wind van opzij, waardoor het moeilijk was de
sloep in evenwicht te houden en dus lasting roeien
was. Met geconcentreerde blikken probeerden de
roeiers hun riem op het juiste moment in het water
te krijgen, zonder te veel last te hebben van de
golven. Dit lukte aardig en al snel werd Kornwerderzand bereikt. Hier werd de eerste boei gerond,

waarna er een lang recht stuk naar het keerpunt ter
hoogte van Gaast moest worden geroeit. Dit stuk
was pal tegen de wind in en dus het zwaarste stuk
van de race. Met korte krachtige slagen werd
geprobeerd de snelheid hoog te houden. De eerder
gestarte sloepen werden langzaam een voor een
ingehaald en ter hoogte van het keerpunt lagen er
nog maar zon 10 sloepen voor ons. De boei werd
gerond en nu moest er terug geroeit worden naar de
ingang van het kanaal. Met wind mee en een lange
constante slag warden er zeer hoge snelheden
bereikt. Andere roeisloepen werden ingehaald alsof
ze er niet waren. Zelf werden we alleen nog maar
ingehaald door de 2 snelste sloepen uit het veld,
waar we ruim tijd op mochten verliezen om toch
nog boven ze te eindigen. Bij de ingang van het
kanaal stonden vele Makkumers de Zeesteeg aan te
moedigen, waardoor de roeiers nog een extra stoot
energie kregen om het laatste stuk alles uit zichzelf
te halen. Na 1 uur, 33 minuten en 55 seconden
klonk de toeter voor de finish. Helemaal moegestreden en kapot zochten de roeiers de wal op,
waar familie en bekenden hen opvingen.
Onder het genot van een hapje en drankje werd
gewacht op de uitslag. Om 6 uur werden de prijzen
uitgereikt. De Zeesteeg viel 2 keer in de prijzen. In
de Kromhoutwhalerklasse, waar allemaal dezelfde
type sloepen in roeien werd een 3e prijs binnen
gesleept. In de Heren 2e klasse werd de Eerste prijs
behaald!! De derde 1e plaats van dit seizoen, wat
betekent dat we nog steeds alle kans hebben om het
kampioenschap in deze klasse te bereiken. Met nog
3 wedstrijden voor de boeg zal het spannend worden of dit gaat lukken, maar als er geroeit wordt
zoals tijdens deze Slag om Makkum dan moet het
gaan lukken.
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Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
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TE HUUR
AANGEBODEN
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Voetbalprogramma
Zaterdag 24 septemer
Nagele 1 - Makkum 1
Blauw Wit '34 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Blauw Wit '34 3
Makkum 4 - Hielpen 2

14:30 uur
12:30 uur
15.00 uur
13:15 uur

Makkum A1 - Steenwijk A1
Makkum B1 - SDS B1
Makkum B2 - Dronrijp B2
Oosterlittens C1 - Makkum C1
Heeg c1 - Makkum c2
Makkum D1 - Workum D1
Makkum D2 - JV Bolsward D4
Tzum D1 - Makkum D3
Makkum E1 - CVVO E2G
Makkum E2 - QVC E3
Makkum E3 - LSC 1890 E12
CVVO F5G - Makkum F2
Heeg F3 - Makkum F3

15:00 uur
11:30 uur
12:30 uur
12:30 uur
11.00 uur
10:45 uur
9:00 uur
10:00 uur
10:15 uur
9:00 uur
9:00 uur
11:20 uur
9:00 uur

Tzum DA1 - Makkum DA1
Tzummarum MC1 - Makkum MC1

14:30 uur
10:30 uur

Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Woning in Makkum
Huurprijs en
verder informatie
op aanvraag.

Volleybalprogramma
Vrijdag 23 september
Makkum DS 1 - Stânfries (IJ) DS 1

20.30 uur

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

TE KOOP
3 jaar oude sparta foxylady meisjesfiets tot 12 jaar
ziet er nog heel mooi uit € 125,-; 3 lieve ratjes [m]
7 mnd inc ferplast kooi afm, 80-80-50 € 50,-; hondenbench voor grotere hond € 25,-; gratis gabber kooi
voor knaagdieren. tel 0515-795183
Aquarium L 36 cm H 33 cm B 25 CM, helemaal
compleet ziet er erg mooi uit € 50,-; Aquarium l.32
h.33 b.25 met verwarmingselement, pompje, licht
prijs € 50,- Voor info: 06-11402208.
Passpiegel, wit rond frame 150 hoog, spiegel 120 x 24
€ 10,-; Opvouwbaar logeerbed, als nieuw € 15,-; rond
model design rieten stoel, prima zit € 25,-; zitverhoger met rugleuning voor in de auto € 7,- tel.
06-49962492

Het buiten ophangen van breiwerkjes op gekke plaatsen (ook wel bekend als wild breien) is nu ook
opgedoken in Makkum! Het wild-brei-kunstwerk is te zien op Slotmakersstraat 24 en gemaakt op De
Lapjeskat, een knutselclub voor kinderen van 8-12 jaar. Te zien zijn de werkstukken van Hanna van der
Gaast, Fleur de Boer en Rikst Tamboer. Op de lapjeskat wordt elke dinsdagmiddag geknutseld onder
leiding van Judith van Lavieren (tel 0515-232085)

Bobike kinderzitje voor voor op de fiets. (tot 15 kilo)
Z.g.a.n. € 40,- tel 0515230333
Stoere jongensfiets (met 3 versn.). 24 inch, 7/8 jaar
€ 85,-; Goed werkende zonnebank € 125,- tel: 0515231903

Slotdag in Waterpark “Mounewetter”

Dwergkonijnen met schattige hangoortjes, 8 weken
oud, € 5,- per stuk, tel 06-22311148
Portable kleuren TV met muurbeugel en losse DVD
speler. Samen € 35,-; Wit eenpersoonsbed (90x200)
Zonder matras € 25,- tel. 0515-232145
Generator Kinzo 650 prijs: € 60,-; 2 Klipankers á
€ 20,- p/stuk. tel. 06-53512566
GEVRAAGD
Lege jampotten met deksel. Af te leveren op
Bleekstraat 7 of bel 0515-232745
GRATIS AF TE HALEN
3 jonge poesjes, zindelijk. tel 0517-532055
AANGEBODEN
Hulp in de huishouding (schoonmaakwerk e.d.) tel.
06-22404262
OPGEVEN ZOEKERTJES

email: belboei@makkum.nl

Het zwemseizoen voor waterpark “Mounewetter”
zit er op. Zaterdag 10 september waren er spelletjes
in het water voor de jeugd met o.a. “Glij ‘m er in”.
Ongeveer 50 kinderen gleden op een plankje van
de glijbaan af en moesten op het eind op een
fluitje blazen. Wie het snelst was won een prijsje.
Er waren in 3 leeftijdscategorieën 3 prijzen te
winnen. Onder de abonnementhouders werd een
verloting gehouden en de gelukkige die een gratis
abonnement voor volgend jaar won was Anniek
Middeldorp uit Sneek. Het afgelopen seizoen
hebben heel veel kinderen ondanks het slechte
zomerweer goed hun best gedaan tijdens de
zwemlessen en allemaal zijn ze geslaagd, zodat
ze opgelucht en blij hun diploma’s in ontvangst
konden nemen.

Bas de Boer, Petra Brouwer, Jokelien Fokkema,
Roos van Ginniken, Ruth de Groot, Anna Hiemstra,
Joska Hylkema, Tess Jaarsma, Jarno de Jong,
Jorn Kiewied, Jildou van Klink, Miranda Luzizila,
Margriet Postma, Maaike Spijksma, Jildou Stremler,
Hylke Talsma, Jelmer de Vries, Jildert Wijbenga
en Jelle Jan Zwaagstra.

Voor diploma A slaagden:
Simon Bergsma, Mirthe Brandsma, Pieter den
Breejen, Bauke Pieter Dijkstra, Esther Dijkstra,
Annemarijn van Ginniken, Jesse van der Heide,
Willemein Hengst, Amber Heyneker, Wesley
Huisman, Lennaert van der Kuur, Erik Popma,
Yoranda Spruit, Anna Tolsma, Brent de Vries,
Fokje Vrieswijk en Gerke Jan Witteveen.

Iedereen wordt door de medewerkers van Waterpark Mounewetter hartelijk gefeliciteerd met het
behalen van de diploma´s. Na een mooie zonnige
dag sloot Mounewetter haar deuren voor het
seizoen 2011. Volgend jaar medio april is de
kassa weer geopend voor de verkoop van abonnementen en zwemleskaarten, we hopen jullie
allemaal volgend seizoen terug te zien. Bewaar
de abonnementspasjes goed, want ze kunnen
volgend jaar weer opgewaardeerd worden. Tot
ziens in 2012!

Voor diploma B slaagden:
Jeljer Abma, Laurens Bergsma, Jan Bisschop,

Voor diploma C slaagden:
Harmen Bisschop, Johannes Bouma, Jellyne van
der Brug, Margriet van der Brug, Jonathan Eppinga,
Klasina van der Gaast, Sem Harp, Anne Marique
Katsburg, Thialda van Klink, Jelmer Kooijenga,
Gonnie Schilstra, Tobias van Spanning, Johan
Tolsma, Marieke van Velthooven, Silke Walstra
en Ayolt Yntema.

