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Evenementenborden Makkum regelmatig doelwit
van vandalisme
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Vol trots presenteerde de KansenKaart van Makkum
aan het begin van het toeristische seizoen drie
nieuwe evenementenborden. Wel geteld 1 week
mochten deze ongeschonden blijven staan. Daarna werden ze regelmatig besmeurd met graffiti,
teer en kit. De drie verenigingen die de KansenKaart mogelijk maken (Ondernemersvereniging,
Vereniging van Bedrijven en Plaatselijk Belang
Makkum) staan machteloos tegen dit volledig zinloze, onbegrijpelijke gedrag van een waarschijnlijk
ernstig “verward” persoon. Je moet er maar lol
in hebben om dit op je geweten te hebben......
Bovengenoemde verenigingen doen samen met
een groep vrijwilligers hun best om Makkum op
een positieve wijze “neer” zetten in een tijd die
ook voor Makkum niet gemakkelijk is. Des te
triester is het dan om te merken dat we hierin tegen
gewerkt worden. Gelukkig reageert de Makkumer
bevolking vol afschuw omtrent dit gebeuren en
steekt ze de vrijwilligers een “hart onder de riem”.
Dit getuige de vele positieve opmerkingen die
wij kregen toen wij de borden weer eens voor de
zoveelste keer aan het schoonmaken waren.
Enkele borden zijn inmiddels zwaar beschadigd,
de schade in financiële zin bedraagt enkele duizenden euro’s. Uiteraard is er aangifte gedaan bij
de politie. Helaas is het simpelweg nu nog niet
mogelijk om de borden permanent te bewaken,
het rechtssysteem van Nederland laat helaas ook
niet alles toe. Dit is uiteraard onderzocht. Permanent cameratoezicht behoort in de nabije toekomst
waarschijnlijk wel tot de mogelijkheden. Echter
zolang dit nog niet aan de orde is vragen u om
waakzaam te zijn wanneer u iets verdachts ziet in

de omgeving waar de evenementenborden staan
(nabij Avondrust, voetbalvelden en de rotonde
bij de haven). U kunt het beste direct 112 bellen
zodra u de dader op heterdaad betrapt. De politie
in de regio is op de hoogte van het probleem en
zal zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Degene die
verantwoordelijk is voor deze vernielingen moet
weten dat er naar hem/ haar uitgekeken wordt.
Bij aanhouding zal de schade middels een
gerechtelijke procedure op de dader verhaald
worden!
Als betrokken Makkumers zijn wij van mening
dat de dader hier niet mee mag wegkomen. Daarom doen wij een beroep op uw geweten wanneer
u iets van deze vernielingen af weet. U kunt met
uw informatie terecht bij de politie (advertentie
buurtagent v/d Wouw,) Dhr. J. Brattinga (slagerij
Brattinga), Arjen Doedel namens Plaatselijk
Belang Makkum (adoedel@pbmakkum.nl) of
(voor de jeugdige inwoners van Makkum) bij je
ouders. Er ligt een riante beloning klaar voor
degene die de “gouden tip” heeft die ons naar de
dader kan leiden. Wij denken dat er in Makkum
mensen zijn die weten wie dit op zijn kerfstok
heeft.

Makkum, De Schar 27

Mooi en rustig aan singel gelegen, goed
onderhouden eindwoning met o.a. 4 slaapkamers,
beschutte tuin z, 174 m² eigen grond.

Het is vanzelfsprekend dat wij vertrouwelijk met
uw informatie om zullen gaan. Uiteraard kunt u
ook anoniem uw informatie doorgeven. Dit kan
zowel via internet op www.meldmisdaadanoniem.nl als telefonisch (tel. 0800-7000).

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Makkumers, alvast bedankt voor uw medewerking!

T 0515 - 233 664

De KansenKaart van Makkum.

www.kingmawalinga.nl

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 12 oktober 2011

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 Meijering
Praktijk: 0514-522424 / Prive: 522412
- 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
Wolkom leaf lyts mantsje
Kom mar gau by heit en mem
Wy binne nei al
dat lange wachtsjen
Tige wiis om dy te sjen

Chris Haarsma
berne op 23-9-2011
om 14.47 oere
weaget 3020 gram
en is 52 sm lang

Agenda
Dinsdag 18 oktober
Klaverjassen, Avondrust 14.00 uur
in het restaurant.

Woensdag 19 oktober
Lezing in Kerkelijk cetrum “Het Anker”
van 14.00 tot 16.00 uur

Kerkdiensten
Makkum - van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Pastor Visser
Organist: Sterenberg
Makkum - RK Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Jan, Hester, Marja en Pyter
De Finne 16
8754 GT Makkum
Till. 06-10579495

Workum - Baptistengem.9.30 uur
Oogstdankdienst

Wist u dat...
3 bands treden op
tijdens de Talent Night
Het Centrum voor de Kunsten organiseert op
donderdag 13 oktober een Talent Night in het
Bolwerk in Sneek. Tijdens de Talent Night zullen
drie bandjes een optreden geven om 19.30 uur.
De avond is vrij toegankelijk voor iedereen.
”Millenium Crash”, een van de drie deelnemende
bands is sinds een paar weken ‘on the road’.
Diederick Brandsma, drummer en zanger is een
talentvolle jonge muzikant die deze band met
vrienden heeft opgericht. Diederick volgt drumles
bij het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk,
speelt ook in de band “Big Blind” en is daarnaast
ook nog drummer van de “Bogerman Big Band”.
De band “Millenium Crash” heeft een grote
diversiteit en een geheel eigen sound en bestaat uit
het viertal Diederick Brandsma, Bram Welbedacht,
Albert Harkema en Theun Nijholt.
De andere twee deelnemende bands die tijdens
de Talent Night laten zien wat zij in huis hebben
zijn “Leaf the Tree” en “Pink Flowers”. “Leaf
the Tree” is sinds kort opgericht en bestaat uit de
bandleden Wouter, Jelmer, Liesbeth en Saar. De
band “Pink Flowers” draait al een poosje mee.
De lieve naam van deze band heeft weinig te
maken met het toch wat stevige rockrepertoire
die er doorgaans gespeeld wordt. De band is in
september 2009 opgestart en bestaat uit Sebastian,
Jelco, Irini, Erik, Mink en Hajo.
Voor meer informatie kijk op www.cvksneek.nl
of bel/mail: 0515-431400/ info@cvksneek.nl

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

* Op dd van donderdag 13 oktober bij de OBS
De Iepen Stee' de papiercontainer klaar staat.
* Deze container blijft tot 17.00 staan en iedereen mag hier z,n papier in gooien.
* Woensdag 19 oktober een lezing door pastoor
J.v.d.Wal over feesten in Fryslân in kerkelijk
centrum "Het Anker" van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Keyboardlessen voor
volwassenen in Harlingen
Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk is op 4
oktober gestart met de cursus keyboardlessen
voor volwassenen in Harlingen. Op 4 oktober is er
al een enthousiaste groep gestart, maar er kunnen
nog nieuwe cursisten bij. De cursus is bedoeld
voor volwassenen die altijd al wat met keyboard
hadden willen doen of volwassenen die spijt
hebben dat ze als kind geen keyboardlessen hebben gevolgd. Het Centrum voor de Kunsten &
Ritmyk geeft hen de kans om dit alsnog te gaan
doen. In 20 lessen van 60 minuten leert docent
Marcus Veenstra de cursist de eerste beginselen
van de keyboard. De cursus wordt elke dinsdagochtend om 11.00 – 12.00 uur gegeven in Het
Vierkant in Harlingen.
Gedurende de cursus keyboardlessen voor volwassenen krijgen de cursisten meer inzicht in de
keyboard en leren zij verschillende stijlen op een
keyboard te spelen; van pop tot country tot
levenslied. Ook gaan cursisten veel samenspelen
met medecursisten. Bij voldoende deelname
kunnen er ook keyboardlessen voor volwassenen
starten op andere locaties.
Meer informatie en opgave via www.ritmyk.nl
of bel/mail: 0515-431400/ info@ritmyk.nl
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Koekactie
Muziekvereniging Hallelujah
Veel mensen denken dan aan de komende herfst
of aan bierfeesten maar voor veel Makkumers
gaat er dan een ander belletje rinkelen. Het is
weer koekjes tijd, dúmkes en sûkerlatten,worden
weer aan de man gebracht. U kunt alvast de datum
in uw agenda noteren, woensdag 26 oktober en
donderdag 27 oktober. ´s Avonds vanaf half 7
komen de leden van Muziekvereniging Hallelujah
Makkum bij u aan de deur. Wanneer u deze lekkernij koopt voor € 2,50 per pakje steunt u onze
vereniging. De opbrengst van deze actie is zeer
welkom en wordt nuttig besteed. Dus wanneer u
tromgeroffel en lyra's hoort dan zijn wij in de buurt.
Als u ons eens wilt horen spelen dan kan dat op
zaterdagavond 29 oktober in “de Gearhing” in
Parrega of op Zaterdagavond 12 November in de
“Harnehal” in Tzummarum. Ons nieuwjaarsconcert geven wij op zondagmiddag 8 januari in
het M.F.C. Makkum.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Herfstvla, 1 literpak.............................................1.59
Arla Kwarkyoghurt, 1 literpak...........................................1.79

Muzikale peuterpret
in Franeker
Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk start op
woensdag 26 oktober (bij voldoende deelname)
met de cursus muzikale peuterpret in Franeker.
In deze cursus maken peuters (met ouder/verzorger)
in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar in 10 lessen van
45 minuten op een speelse manier kennis met
muziek. Dit doen zij door te zingen, muzikale
spelletjes te spelen, bewegen op muziek en het
spelen op eenvoudige instrumentjes. De cursus
muzikale peuterpret wordt gegeven op woensdag
ochtend van 10.30 – 11.30 uur. De eerste les is
een proefles. De lessen worden gegeven aan de
Muziekschool aan de Sjaardemastraat 1 in Franeker
door docent Stella Boggia.

Boerenbeenham..........................per pakje 25

cent korting

Versunie Kip-Kerrie Salade, 150 gram...................nu 79
Honig Groente- of Tomatensoep, 4 borden......nu 1+1

cent

gratis

Peynenburg Gesneden Ontbijkoek, 500 gram................nu 1.49
Creusly Rozijnen, pak 500 gram...................................nu 1.99
Lays Chips, 200 gram...............................................nu 89 cent
geldig van do. 13/10 t.e.m. wo. 19/10

Voor meer informatie en inschrijven kijk op
www.cvksneek.nl of bel/mail: 0515-431400/
info@cvksneek.nl

Maandag

Vlugklaar 5 halen / 4 betalen
Profiteer van 13 t/m 15 oktober
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag

Verse Worst, lekkere kwaliteit, laag geprijsd
Woensdag

Als vanouds....Gehaktdag
Donderdag t/m Zaterdag
Winterkost, vers bereid, goed gevuld en ouderwets lekker.
Per persoon verpakt met worst, sucadelap, speklap.
per portie  5.25
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Startactiviteit nieuwe stijl muziekvereniging Hallelujah

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
Ieder jaar wordt het seizoen bij muziekvereniging
Hallelujah geopend met een startactiviteit voor
alle leden van drumband, jeugdkorps de Notenkrakers en harmonie-orkest Hallelujah. Meestal
zie je op zo’n startdag de leden door Makkum en
omstreken toeren, gehuld in opvallende kledij,
bezig met een speurtocht of andere activiteiten.
Dit jaar had het bestuur iets anders voor de leden
in petto. Onder leiding van drumband-instructeur
Fokko Dam en Gerben Hofstra kregen alle leden
een programma met de naam Showtime voorgeschoteld. Een en ander vond plaats in en rond het
MFC. Alle geledingen hadden van tevoren het
stuk Non Stop ingestudeerd. Het ging namelijk
niet om een voorstelling die men zittend op de
stoel kon volgen……er was werk aan de winkel.
Loopwerk, wel te verstaan. Op een zonovergoten
parkeerplaats van het MFC begon men met de
eerste beginselen van de exercitie. Ieder kreeg
een plaats toegewezen en leerde hoe je moet
starten en stoppen en in de maat moet lopen.
Voor de pauze leerde men bovendien hoe je netjes
een flauwe en een scherpe bocht moet nemen.
Na de eerste pauze kwamen de instrumenten erbij.
Het geleerde moest nu al spelend in de praktijk

worden gebracht. In deel twee en drie van het
programma kwam er steeds iets nieuws bij: in drie
delen splitsen, in een kring lopen, een v-vorm
maken en tenslotte naar de eindopstelling lopen.
Daarbij zorgde niet alleen de zon voor zweetdruppeltjes. Vanaf de Klipperstraat hoorde je zo
nu en dan een applausje of een enthousiaste
reactie van voorbijgangers. Het korps was echter
nog niet klaar. Het afmarcheren vanuit de eindopstelling moest nog ingestudeerd worden. Er
werd veel geleerd en gelukkig ook veel gelachen.
Na afloop zei Hofstra dat hij graag nog eens
terugkwam. Velen zagen al een spectaculaire show
tijdens een nieuwjaarsconcert of koninginnendag
voor zich. Het bestuur beloofde met de heren in
contact te blijven om die mogelijkheden te
bespreken.
Na afloop van het programma was het tijd voor de
barbeque, zoals altijd weer perfect verzorgd door
de gebroeders Simon en Jurjen de Boer. ´s Avonds
bleef het gezellig, mede door de muziek van DJ
Johan. En degene die toch nog een vleugje heimwee had naar de spelletjes? Die kon zijn hart
ophalen met stoelendans en het bijzondere dansje Superkip.

Mag de Makkumer Belboei ook in 2011 op u rekenen?

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

Makkum - De ‘r’ is weer in de maand en dat
betekent bij de Makkumer Belboei dat u binnenkort de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage
ontvangt. De acceptgiro zal over enkele weken,
woensdag 19 oktober aanstaande, bij de krant
gevoegd worden. Doormiddel van dit bericht
willen wij u hierover alvast informeren.
Wij vragen u eenmaal per jaar een vrijwillige
bijdrage voor het in stand houden en laten verschijnen van de Makkumer Belboei. De krant
wordt gelezen in Allingawier, Arum, Cornwerd,
Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Idsegahuizen,
Kornwerderzand, Makkum, Parrega, Piaam,
Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich.

Er liggen tevens exemplaren bij de Gemeenteloketten van onze nieuwe Gemeente Súdwest
Fryslân en er zijn diverse postabonnees in den
lande, die de krant toegezonden krijgen. Ook is er
nog de website: www.makkumerbelboei.nl waarop de krant te lezen is. Mede door uw gift kan de
Makkumer Belboei al 27 jaar bestaan en we
hopen dat dit nog vele jaren mag voortduren. Elk
jaar reageert u spontaan op deze actie en ook dit
jaar hopen wij weer op uw bijdrage te mogen
rekenen.
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij
Corrie Koornstra, Botterstraat 40, 8754 AD Makkum,
tel. 0515 231778.

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

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Fancy Fair “It Krobbeguod” een groot succes!

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

Op zaterdag 8 oktober organiseerde Peuterspeelzaal “It Krobbeguod” een Fancy Fair. Vele ouders
kwamen met hun kinderen naar deze gezellige
ochtend. Voor de ouders stond de koffie met cake
klaar en de kinderen konden een kaartje kopen
om deel te nemen aan spelletjes, springen op het
springkussen en konden hun laten schminken
door Karin en Marjan de Jong. Na de spelletjes
mochten zij hun kaartje inleveren en kregen een
bekertje limonade met een spekje. Ook was er
kinderkleding en speelgoed verkoop en ook daar
werd veel gekocht door ouders en kinderen.
Fam. De Koning konden we feliciteren met de

dinerbon van Nynke Pleats Piaam, zij waren het
dichts bij de 336 voorwerpen die je moest raden
in de glazen pot.
We willen de vrijwilligers bedanken voor hun
hulp, maar natuurlijk ook onze sponsors; Stichting
Maggenheim, Supermarkt Jumbo, JK attractie
verhuur, Printwurk-Iris, Nynke Pleats Piaam en
Bergsma Groothandel. Bedankt voor deze super
geslaagde dag!
Bestuur en leidsters van
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

Geslaagde rommelmarkt in Wons

Adverteer in de
Makkumer Belboei
herfst decoratie's, paddestoelen, slingers,
eekhoorns, egels, kaarsen en meer.
nieuw hybride kachel op elektrisch en peterolie.
voor reperatie of montage
fietsverlichting, buitenbanden.
opruiming van 200 artikelen
woensdag middagsgeopend
vrijdagavond tot 20.00 uur
maandag morgens gesloten
venema dhz en tweewielers
voorstraat 7 makkum

eigen foto

Op zaterdag 1 oktober jl. werd er in het dorpshuis
van Wons een rommelmarkt georganiseerd door
Chr. Muziekvereniging Hosanna. Leden van de
muziekvereniging zijn de voorafgaande donderdag en vrijdag druk bezig geweest om alles te
sorteren. Uit het dorp kwamen namelijk heel veel
verkoopbare spullen -groot en klein- binnen.
Voor half tien zaten de echte sneupers al voor de
dranghekken (mogelijk gemaakt door Jorritsma
Bouw) te wachten totdat ze naar binnen konden.

In die tijd werden de leden klaargestoomd om de
verkoop soepel te laten verlopen. Dankzij de
zomerse temperaturen konden er veel grote
spullen buiten staan, want het was binnen goedgevuld met boeken, curiosa, kleding, electrische
apparatuur, etc. Er waren unieke lepeltjes, potjes,
schoteltjes en zelfs Delfts blauw die voor een
koopje weggingen. Al met al was het een
geslaagde dag. Met de opbrengst wordt de kas
van de vereniging weer gespekt.
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Kinderboekenweek o.b.s. It Iepen Stee

Woensdag 5 oktober was de start van “de Kinderboekenweek”. Het thema van dit jaar is: “Helden”.
Voor o.b.s. It Iepen Stee zijn o.a. brandweermannen
helden. Als opening van de Kinderboekenweek
van onze school hadden we de brandweer van
Makkum uitgenodigd. Wat was dat geweldig! We
kregen uitgebreide uitleg en konden een kijkje in
de auto nemen. De leerlingen mochten o.a. in de
brandweerauto zitten, de helm mocht op en echt

spuiten met de brandslang is natuurlijk super.
Het was een groot succes! Brandweer van Makkum
bedankt. De Kinderboekenweek duurt 2 weken
en staat dan bij ons op school centraal. De bibliotheek speelt hier ook een rol in. Alle groepen
zijn d.m.v. allerlei activiteiten bezig met het
thema. Een inloopmoment voor de ouders zal de
afsluiting zijn. Ze kunnen dan de gemaakte
werkstukken tijdens de tentoonstelling bekijken.

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

3 gangen keuzemenu oktober
Voorgerechten:
Carpaccio van rosé gebraden varkensrib
of
Paprikasoep

Buurtzorg Bolsward e.o

Hoofdgerechten:
Ribroast van de grill met ketjapsaus
of
Gebakken Zeewolffilet met venkelsaus
Nagerechten:
Fryske Dûmke pudding met karamelsaus
of
Koffie met een fries
24.50
koffielikeurtje

€

TRINITY
Populaire band Trinity
komt naar Makkum!!
zondag 18 december 2011
K.C.. Het Anker, buren 17,
Makkum Aanvang: 19.00 uur
eigen foto

Welkom bij Buurtzorg Bolsward e.o. Een frisse
kijk op thuiszorg. Per 1 september 2011 bieden wij
u verpleging en verzorging, ondersteunende begeleiding en overbruggingszorg in een klein team,
uitgevoerd door hoogopgeleide medewerkers.
Wij helpen u bijvoorbeeld met wassen, aan- en
uitkleden, klaarzetten en geven van medicijnen.
Wij verrichten handelingen op verzoek van uw
arts of specialist zoals: insuline spuiten, verzorgen
van wonden, geven van injecties of bestrijden van

pijn. Belangrijk is dat u zelf kan beslissen wat
nodig is en wat bij u past. In overleg met u vragen
wij een indicatie aan voor de hulp die u nodig
hebt en streven ernaar dat u zoveel mogelijk
hulp krijgt van dezelfde Buurtzorgmedewerkers.
Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
Jeltje Hoekman, Tineke Ankersmit, Tjitske
Kootstra, Aukje van der Wal en Ingrid Jonkhout.
Buurtzorg Bolsward e.o 06-23280922. www.
buurtzorgnederland.com

Kosten: EUR 14,00 / ticket
http://www.bandtrinity.nl/
Tickets telefonisch te bestellen:
0515-851436
of per e-mail: buxtonz@home.nl
Contact: Rupert & Josiena Buxton
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Om ‘e Toer viswedstrijd

eigen foto

JORWERD - Op zaterdagmiddag 8 oktober is de
jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en
georganiseerd door de wedstrijdcommissie van
HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd
werd gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel
op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige
wedstrijd is dat veel vissers bij mensen in de tuin
zitten te vissen, waarvoor uiteraard toestemming
is verkregen. Het weer was goed te noemen, op
een korte en felle hoosbui met hagel na zo rond
15.30 uur. De vangsten waren goed, in totaal werd
door 15 vissers 24.225 gram en 609 vissen gevangen. Behalve kleine vis werd er door meerdere
vissers een brasem gevangen. Aangezien niemand
twee of meer brasems ving, maakte dit de wedstrijd spannend tot het einde. Dat er grote brasems
in de Jorwerder vaart zwemmen bewees de Harlinger
Adrie de Boer, hij ving een brasem van 51,2 cm
en won daarmee de prijs voor de grootste vis. De
grootste pechvogel was Bert Dorenbos, tijdens een
fikse windvlaag woei zijn paraplu te water. Met
behulp van Tom den Boer en een dreganker werd

hij na de wedstrijd weer op het droge gehesen.
De uitslag was als volgt:
1. A. de Boer
2855 gram - 48 vissen
2. J.R. de Boer
2305 gram - 59 vissen
3. B. vd Veen
2080 gram - 42 vissen
4. J.R. den Boer
1980 gram - 44 vissen
5. O. Emmerich
1950 gram - 34 vissen
6. J. Haagsma
1850 gram - 40 vissen
7. T. Landskroon
1720 gram - 71 vissen
8. P. de Jong
1540 gram - 22 vissen
9. T.A. den Boer
1490 gram - 65 vissen
10. H. Nauta
1480 gram - 75 vissen
11. J. vd Laag
1170 gram - 31 vissen
12. B. Dorenbos
1145 gram - 7 vissen
13. G. Goudriaan
1050 gram - 28 vissen
14. R. de Jong
810 gram - 21 vissen
15. C. Toerse
800 gram - 22 vissen
Na afloop werden de prijzen uitgereikt in het
café, waarbij er ook drie prijzen werden verloot
op steknummer.
Rob den Boer, Wedstrijdcommissie
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Schraarder dorpshuis ontvangt
€ 50.000 van Oranje Fonds
De inwoners van Schraard doen er dit jaar alles
aan om fondsen te werven voor de verbouwing
en uitbreiding van dorpshuis De Utwyk. Deze
aanpassingen zullen plaatsvinden in 2012. De
financiering hiervan ziet er met de toezegging
van € 50.000 van het Oranje Fonds een stuk
positiever uit. Dorpsbelang Schraard is dan ook
erg ingenomen met het bedrag dat het Oranje Fonds
schenkt. De verbouwing en uitbreiding van het
dorpshuis kost in totaal € 335.000. Dankzij deze
maatregelen wordt het gebouw opgeknapt en
gemoderniseerd en krijgt het zowel in het
bestaande gedeelte als in het nieuwe gedeelte
flink meer ruimte. Ook worden er energiebesparende maatregelen genomen waarmee in de
toekomst op de energiekosten kan worden bespaard.
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds
op sociaal gebied. Per jaar besteedt het € 32 miljoen
aan organisaties die een betrokken samenleving
bevorderen in Nederland en in het Caribische
deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe
plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds
wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode
Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en
Prinses Máxima zijn beschermpaar van het
Oranje Fonds.

Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd.
Witmarsum e.o. heeft weer een afdelingsavond
op dinsdag 18 oktober a.s. om 19.45 uur in de
Gekroonde Roskam te Witmarsum. Op deze avond
zal mevrouw Bartol-Takens een lezing houden
over haar sledehondentocht door het noorden
van Fins lapland. Gasten zijn van harte welkom.

Lezing: Je leven ontwerpen
met Permacultuur
Op woensdagavond 12 oktober van 19.30 tot
21.30 uur houdt Ishi Crosby in Centrum Wilgenhoeve te Exmorra een lezing over Permacultuur
als ondersteuning om je leven te ontwerpen. Als
ontwerpsysteem kan Permacultuur worden ingezet voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld
duurzame voedseltuinen, landschapsbeheer, ecologisch bouwen en het creëren van een betere
samenleving. Ook kun je Permacultuur gebruiken
om je eigen leven te ontwerpen, dagelijkse problemen op te lossen en je groeiprocessen te ondersteunen. In deze lezing/mini-workshop met interactieve oefeningen ervaar je hoe je Permacultuur
kunt gebruiken voor je eigen persoonlijke groei.
Ishi Crosby is al negentien jaar bezig deze mogelijkheden te onderzoeken en in praktijk te brengen.
Hij kan op een boeiende en inspirerende wijze
hierover vertellen.
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169 of
info@centrumwilgenhoeve.nl - www.centrumwilgenhoeve.nl
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PSV/PC De Waardruiters

eigen foto

Tweemaal Zilver voor Gerbrich Bosma
Zaterdag 1 oktober werd de laatste outdoor wedstrijd van het seizoen voor de pony's verreden,
hierbij worden dan ook altijd de winnaars van de
kringcompetitie bekend gemaakt. Dit gaat over de
uitslagen van alle kringwedstrijden gehouden in
het outdoorseizoen, van april tot oktober, bestaande
uit 7/8 wedstrijden en de beste 4 resultaten tellen
voor de competitie. Gerbrich Bosma stapte afgelopen winter van haar B-pony Silverstone over
naar E-pony Sky Dancer en startte deze pony
vanaf februari in de klasse B springen en dressuur.
Een goede keuze gezien de vele prijzen die deze
combinatie al in korte tijd gewonnen heeft, zo
werden zij afgelopen zomer Kringkampioen te
St. Annaparochie. Binnen enkele maanden reed
zij de pony van de klasse B naar de M1 dressuur.
Afgelopen zaterdag 1 oktober moest zij zich klaar
maken voor de prijsuitreiking van de kringcompetitie en tot haar grote blijdschap werden
zij zowel bij het springen èn dressuur gehuldigd
met een 2e prijs wat deze combinatie tweemaal een
mooi wedstrijd shabrak als extra prijs opleverde.
Verdere uitslagen van Harich 1 oktober:
Dressuur:
In de klasse L1-D/E pony's startte Sophie Postma
met Julita, een mooie proef, 194 punten en een
3e prijs. In de klasse M1-D/E pony's startte Gerbrich
Bosma met Sky Dancer 181 punten.

PSV de Halsbânruters
Springen:
In de klasse B-C pony's startte Yara de Vries met
Princess, het eerste parcours 4 strafpunten en
een stijl van 56 en het tweede parcours foutloos
en een stijl van 53 punten wat ze 2 x een 1e prijs
opleverden. In dezelfde klasse maar voor D/E
pony's een foutloos parcours voor Hannah Kuiper
met Joly's Josphine Beau en Gerbrich Bosma
met Sky Dancer met een stijl van 45.5. Sophie
Postma startte met Julita in de klasse L, 4 strafpunten en een tijd van 72,67 goed voor een 1e prijs.
Vrijdag 30-09 Arum Paarden:
Hier kwamen de broers Hielke en Klaas Gorter
aan de start met Max. Eerste proef van Hielke met
Max 181 punten en de tweede proef 182 punten.
De proef van Klaas met Max werd beloond met
180 punten.
Marieke Lombaard kwam met Uniek Nynke B
uit in de klasse M2, de eerste proef 194 punten
en een 1e prijs en de tweede proef 176 punten en
een 2e prijs.
Vrijdag 30-09 St. Johannesga Paarden:
Deze avond werd er een springwedstrijd voor
paarden gehouden hierbij kwam Teus Breevaart
met Precious Lady aan de start. Het eerste parcours
een mooie foutloze ronde met een stijl van 47,
het tweede parcours in de 2e fase een balkje maar
met 4 strafpunten en een stijl van 52 punten een
5e prijs.
Zaterdag 8-10 Franeker Paarden:
Hier kwam Pieta Menage met Candro Royal, voor
het eerst, aan de start in de klasse L1, 183 punten.
Zondag 9-10 Arum Pony's:
Thirza Leinenga en Ostara's Lady gingen voor
het eerst op wedstrijd, in de klasse B-dressuur
behaalden zij 182 punten.

Joure 7 oktober
Sanna v/d Heide kwam hier uit in de klasse Z1
met Minke v/d Blokken. Zij behaalde haar eerste
winstpunt met 204 punten in deze klasse.
Hippolytushoef 8 oktober
Hier kwam Sanna uit met Teade fan Tritsum in de
klasse M1. Zij reed een winstpunt met 180 punten.
Ook Louise Nieuwenhius ging de afsluitdijk
over om Zondag 9 oktober in Hippolytushoef in
de klasse M2 uit te komen met Sieuwke fan
Lutke Peinjum. In de 1e proef behaalde zij 183
punten goed voor de 1e prijs. Louise heeft nu haar
punten bijelkaar om in de klasse Z1 te mogen
starten.

Open dag Tuinkamer
MFC Maggenheim
woensdag 12 oktober 2011 van 15:00 tot 16:30
Na jaren op de Voorn te Makkum gezeten te hebben
zitten we dan nu met alle kinderen in één gebouw.
(d.w.z. in de leeftijd van 0 tot 11 jaar) Met de
‘zeven plus’ kinderen zitten we vanaf 15 september
j.l. een aantal dagdelen in de Tuinkamer, in MFC
Maggenheim. De kinderen onder de zeven jaar
vertoeven, zoals daarvoor ook, in het Speelhuis
(samen met PSZ Krobbeguod) en op KDV De
Vlindertuin. (Stichting Kinderopvang Zuidwestfriesland)
Bent u nieuwsgierig geworden?
Dan bent u van harte uitgenodigd op woensdag
12 oktober tussen 15:00 – 16:30, dan houden we
een open dag. Om de feestelijkheid te vergroten
hebben wij een springkussen en oud Hollandse
spelletjes paraat staan.

Makkum biedt goed tegenstand aan koploper VC Sneek
Vrijdag 7 oktober stond het eerste damesteam
van Makkum in sporthal Maggenheim tegenover
de koploper van de regiodivisie IJssel-Wadden,
VC Sneek. De derde wedstrijd van de Makkumer
dames in de regiodivisie IJssel-Wadden. De eerdere twee wedstrijden werden helaas verloren, maar
er is een stijgende lijn te zien in het spel van de
dames. Deze wedstrijd zou een lastige worden
tegen het talentvolle team van VC Sneek. Een
alom bekende Makkumer volleybalcoach had de
dames al gewaarschuwd dat VC Sneek een ´best
team´ was. Tijdens de training had de diagonaal
aanvalster van Makkum, Susanne Hellendoorn, een
zweepslag opgelopen en helaas moeten de dames
het even zonder haar doen. Spelverdeelster Elske
Vermaning nam haar plek in de wedstrijd over.
De eerste set begonnen de dames van Makkum
lauw. De dames keken al snel tegen een grote
achterstand aan. Langzamerhand begon de diesel
dan toch op stoom te komen en vochten de dames
zich terug in de set. Helaas was de inhaalrace iets
te laat ingezet en werd de set verloren met 23-25.
De tweede set werd er vanaf het begin goed
gespeeld en de dames lieten even zien wat ze dit
jaar onder leiding van trainer/coach Johan Folmer

al hebben geleerd. Bijvoorbeeld, waarom je altijd
de boom raakt als je uit de bocht vliegt en er
nooit bij langs gaat en wat het verschil is tussen
Amerikanen en Nederlanders. De dames waren nu
echt lekker op dreef en konden, door vechtlust
en goed spel, de tweede set naar zich toetrekken
met 25-23.
De – voor de Makkumer dames altijd lastige –
derde set konden ze het goede spel helaas niet
voortzetten. De dames begonnen niet scherp aan
deze set en kwamen al snel op een 2-8 achterstand. Toch knokten de dames zich weer terug in
deze set. Helaas mocht dit niet meer baten en werd
de set toch nog uit handen gegeven, 21-25.
De vierde set was het beste er bij Makkum wel af.
De dames keken de hele set tegen een achterstand aan en konden het goede spel van de jonge
Sneker meiden niet meer bijbenen. Deze set werd
verloren met 17-25.
Aankomende vrijdag reizen de dames af naar
Zwolle om het daar op te nemen tegen C.S.V. De
eerstvolgende thuiswedstrijd voor de competitie
zal gespeeld worden op vrijdag 28 oktober om
20:30 tegen AVC uit Akkrum.

Trinity in Makkum
Trinity bestaat uit vier jonge getalenteerde muzikanten. Drie van de vier bandleden, de drie
gebroeders Smelt, brachten hun jeugdjaren door
in Peru waar hun ouders atief in zendingswerk
waren. De Up-tempo Spaanstalige Zuid-Amerikaanse invloeden, aangevuld met hun liefde voor
Keltische klanken, levert een bijzondere mengeling van ritmische en meeslepende nummers op.
Trinity kenmerkt zich door een sterke en aanstekelijke live performance. Zondag 18 december
K.C.. Het Anker, buren 17, Makkum. Aanvang:
19.00 uur. Entree e 14,- Voor meer informatie:
www.bandtrinity.nl/nl/band.

Grote
SCHUURVERKOOP
2e hands spullen op
zat. 15 oktober a.s.
van 10 tot 14 uur
Weersterweg 6 Makkum
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Voetbalprogramma

Makkum wint in Joure

Zaterdag 15 oktober
Makkum 1 - Bolswardia 1
Makkum 2 - Oeverzwaluwen 2
Rood Geel 2 - Makkum 3
CVVO 5 - Makkum 4

15:00
12:30
14:30
14:30

Makkum A1 - Gorredijk A1
Lemmer B1 - Makkum B1
Oosterlittens B1 - Makkum B2
JV Bolsward C1 - Makkum C1
Gorredijk C2 - Makkum C2
Makkum D1 - SDS D1
Makkum D2 - FVC D3
Joure SC E3 - Makkum E1
Makkum E2 - EBC/Delfstrahuizen E2G
Makkum F1 - JV Bolsward F1
Blauwhuis F1 - Makkum F2
Workum F5 - Makkum F3
Makkum DA1 - Minnertsga DA1

15:00
11:00
12:00
9:00
14:00
10:45
9:00
9:00
9:15
10:15
9:00
10:00
11:30

Voetbaluitslagen
Zaterdag 8 oktober
Joure SC 1 - Makkum 1
SDS 2 - Makkum 2
Makkum 3 - TOP'63 2
Olyphia A1 - Makkum A1
Makkum B2 - Zeerobben B3
Makkum C1 - Franeker SC C2
ONS Sneek D2 - Makkum D1
Makkum D2 - Terschelling D2G
TOP'63 D2 - Makkum D3
Makkum E2 - Balk E3
Makkum E3 - IJVC E4
NOK F1G - Makkum F1
NOK F3 - Makkum F3
Zeerobben DA1 - Makkum DA1
NOK MC1 - Makkum MC1

1-2
afg
2-1
afg
2-2
2-3
4-2
1-6
11 - 1
1-3
2-8
4-5
2 - 15
11 - 0
2-5

Volleybalprogramma
Vrijdag 14 oktober
21:30
20:15
21:30
20:15
20:15
19:30
21:30
19:00

Makkum DS 2 - Oeverzwaluwen DS 2
Makkum DS 3 - BEO DS 1
Makkum HS 1 - Wisky HS 1
Makkum MB 1 - Oeverzwaluwen MB 2
Makkum MC 1 - Stânfries (IJ) MC 2
C.S.V. DS 1 - Makkum DS 1
Oeverzwaluwen DS 5 - Makkum DS 4
Oeverzwaluwen JA 1 - Makkum MA 1

Zonder Jan Hiemstra, die blijkens diens vele
twitterberichten de wedstrijden van Makkum
vanaf zijn stageadres op Curaçao op de voet volgt,
Jesse Adema en Piter Genee (beide geblesseerd),
Lennart Adema (geschorst) en marinier Rik van As
boekte Makkum afgelopen zaterdag zijn eerste
uitoverwinning van dit seizoen. Na een 0-1 ruststand zegevierde de ploeg van trainer Hylke Schrale
met 1-2. Waar Schrale Joure voorafgaande aan het
seizoen nog betitelde als een van de kampioenskandidaten kent de ploeg die vorig seizoen als
derde eindigde een moeizame start van de competitie. De afgelopen drie wedstrijden gingen zelfs
allemaal verloren zonder ook maar eenmaal te
scoren. Gezien het doelsaldo van de Jousters voorafgaande aan het duel (slechts 5 doelpunten voor
maar ook slechts 6 tegen) was de uitslag wellicht
niet echt verrassend te noemen. Toch kostte het
Makkum veel moeite, strijd en niet in de laatste
plaats een portie geluk om de overwinning over
de streep te trekken. Op basis van het spel en met
name de kansenverhouding had Joure een puntje
verdiend maar het is duidelijk dat de groen-witten
in de hoek zit waar de klappen vallen en dus was
de nieuwe nederlaag een ‘logische’ nieuwe stap in
de negatieve spiraal waarin de ploeg van trainer
Jan Slump op dit moment zit.
Net als Makkum had ook Joure door blessures
en schorsingen zaterdag nogal wat personele
problemen maar ondanks alle afwezigen aan
beide kanten was sprake van een aantrekkelijke,
open wedstrijd waarin beide ploegen zoveel als
mogelijk de aanval kozen. Dat had tot gevolg dat
de toeschouwers geen goede maar wel een attractieve, open wedstrijd voorgeschoteld kregen met
veel kansen voor beide doelen. Geen van de
ploegen kon ook maar enig moment grip op de
wedstrijd krijgen laat staan dat sprake was van
verzorgd combinatiespel of langdurig balbezit.
Veelal werd, ook al door het vele drukzetten van
de spitsen op beide verdedigingslinies, de lange
bal gehanteerd waardoor de wedstrijd een hoog
maar amusant ‘ren je rot’ gehalte kreeg. Nadat

Joure het eerste kansje van de wedstrijd onbenut
had gelaten opende Makkum na een minuut of
twintig spelen de score. Dat deed het vlak nadat
Niels de Boer uit een verre inworp van Feike
Melchers en doorkoppen van Menno Bijlsma de
eerste grote kans voor Makkum had laten liggen.
De aansluitende corner kon in eerste instantie
nog worden verwerkt door de Jouster afweer. De
scherp aangesneden voorzet van de voet van
Feike Melchers die volgde werd gemist door
Menno Bijlsma maar niet door geheel vrijstaande
Jelle Hiemstra die zijn eerste van het seizoen
aantekende.
De moeilijkste periode kende Makkum vlak na
rust. Net op het moment dat de zon voor het eerst
en het laatst deze middag voor korte tijd achter
een pak donkere wolken verdween en de regen
op sportpark Hege Simmerdyk neerdaalde zette
Joure even flink aan en kreeg ook enkele aardige
mogelijkheden. De grootste kans ontstond toen
de overigens prima keepende Hyltsje Bosma
uitgleed maar tot zijn opluchting zag dat zelfs dit
buitenkansje niet aan Joure was besteed. En toen
de paraplu’s weer konden worden ingeklapt bleek
de druk van Joure alweer verdwenen en begon
de zon voor Makkum niet alleen in letterlijke zin
weer te schijnen. Dat was zeker het geval toen de
bezoekers via Daniël Kleiterp op 0-2 kwamen.
De weer over het hele veld sleurende spits die
niet altijd even gelukkig was in zijn acties schoot
koeltjes binnen na goed voorbereidend werk van
Menno Bijlsma. De wedstrijd leek beslist maar
Joure wenste zich nog niet bij de nederlaag neer
te leggen en 5 minuten voor tijd leek de spanning
in de wedstrijd terug te komen toen Pieter Joost
Struik keeper Bosma van dichtbij kansloos liet.
Waar de vele weer meegereisde supporters van
Makkum even vreesden voor meer onheil speelden
de laatste minuten van de wedstrijd zich echter
grotendeels af op de helft van Joure waardoor
Makkum de voorsprong redelijk eenvoudig kon
vasthouden tot het eindsignaal van de goed leidende scheidsrechter De Zeeuw uit Berlikum.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum de derby
tegen Bolswardia. De ploeg van trainer Loet
Boot is dit seizoen uitstekend op dreef in de
derde klasse. Niet alleen bezet het de tweede
plaats op de ranglijst, het scoorde in zes wedstrijden al 20 maal, meer dan Makkum en Joure
samen. Op sportpark De Braak belooft het zaterdag
dan ook een interessante ontmoeting te worden.
Een euro inzetten op een bloedeloze 0-0 lijkt op
voorhand weggegooid geld. Als altijd begint de
wedstrijd om 15.00 uur.

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 12 oktober 2011

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

Voor de liefhebber: Een antieke zwarte Franse
piano. Bouwjaar waarschijnlijk eind 1900. Met
houten klankkast en fraai bewerkte poten. Het
binnenwerk heeft aandacht nodig. Kan wat ons
betreft gratis afgehaald worden. Tel: 0515231951
4 stuks donker eiken stoelen met beige stoffen
zitting, zien er nog mooi uit € 35.- Tel: 0517531721 of 06-36563503.

Vereniging

Plaatselijk Belang Makkum
Aan de leden van Plaatselijk Belang die de contributie per machtiging voldoen:
Door een fout met het inlezen van de omschrijving in het computerprogramma
is per ongeluk de omschrijving contributie PBM 2009 op uw bankafschrift komen
te staan. Dit had natuurlijk 2011 moeten zijn. Excuses voor het ongemak. Als
bestuur willen wij u en alle andere leden bedanken voor uw financiele bijdrage.
Door deze bijdrage kunnen wij ons sterk maken voor Makkum.
Voor meer nieuws over Makkum en Plaatselijk Belang Makkum verwijzen wij u
graag naar onze website. Op deze website kunt u zich ook opgeven als lid.
U kunt ons vinden op www.pbmakkum.nl
met vriendelijke groet,
Bestuur van Plaatselijk Belang Makkum

Wasmachine wirlpool 7 jaar oud, prima staat, € 60,+ condensdrooger, duitsmerk, PKM, 7 jaar oud,
prima staat, € 60,-. In 1 koop samen € 100,-,
Tel. 06 30421605.
Schotel + Tuner geschikt voor Canal Digitaal
voor Astra 1-2-3 en Hotbird. Compleet met
muurbeugel. Prijs € 100,- Tel. 06-23033050
Gebroken wit lederen 2 zits bank. Afm. bxdxh is
194x87x84. Geen beschadigingen en zit erg lekker.
€ 75,- Tel: 0517 234318/06 12797265
Ivm aanschaf Bluray-speler: nog zeer goede
Sony CD/DVD speler model DVP-NS730P voor
€ 20,- of 2 pizza's van La Picola. Bellen na 18.00
uur 06-48515902
Yahama Zest scooter. Rijdt goed, maar moet
wel het één en ander aan gebeuren. €100,- Tel.
06-24299747 / 06-42718467

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

Huldiging geslaagden muziekvereniging Hallelujah

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

Nieuwe oogst uit onze eco-tuin: Goudreinetten en
diverse handappelen, stoofperen en handperen.
Gegarandeerd biologisch en duurzaam geteeld.
Alles € 3,-/kg. Bel voor een afspraak met Centrum
Wilgenhoeve in Exmorra: 0515-575169.
AANGEBODEN

Ervaren tuinman biedt zich aan om uw tuin winterklaar te maken. Ook beschikbaar voor andere
tuinklussen. Tel. 06-54725676
GEVRAAGD

Een damesvouwfiets. Tel. 06-16363933
VERLOREN

Zaterdag 8 oktober j.l. 2 donkerblauwe bootkussens, omgeving Weersterweg. Mochten ze
gevonden zijn, dan wil ik ze graag terug. Tel.
06-45258606
GEVONDEN

Grijze naaldhakken en rode paraplu af te halen
bij Hoeksema Kapper of VanNuyen Hoedenverhuur
VERMIST

Gaast, Zeedijk, 28 september: Witte ex-kater van
2 jaar oud, normaal postuur, schorre miauw.
Foto www.amvedi.nl, info Amivedi Zuid West
Friesland, tel. 088-0064692
Onze kat (poes gesteriliseerd) is nog steeds
ermist. We krijgen nog steeds veel reacties. Ook
al moeten we geduld hebben, we hopen dat ze
gevangen wordt door wie dan ook. Foto's: marktplaats.nl pagina 1. Genaamd: Freggel. U krijgt een
beloning! Alvast bedankt! Tel. 06-30095365.

Tijdens de startdag van Hallelujah is het een vast
programmapunt: het huldigen van de geslaagden
van het afgelopen jaar. Bij de Notenkrakers en
Hallelujah zijn dit de mensen die geslaagd zijn
voor een diploma bij de muziekschool. Bij de drumband leidt men de jeugd zelf op. De lessen worden
voorafgaand aan de drumbandrepetities in het
MFC gegeven door Jan Volbeda en Simon de
Boer. Deze leerlingen worden in het zonnetje
gezet als ze zover gevorderd zijn dat ze mee
kunnen doen met optredens.

Jasper Droog
Sasker Yntema
Arjan Bijlsma
Elbrich Lutgendorff
Odessa Lindeman
Marte Oostenveld
Rixt van der Bles
Ydwer Oostenveld
Marleen Schippers
Niek Lutgendorff
Anna Marieke Zeilstra

Bij de drumband zijn dat dit jaar:
Jessica Veneman, Tjerk Wicherink, Daniel Hoekstra

De versierselen die bij deze mijlpaal horen zijn
een bloemenketting met daaraan een zak snoep.
Deze werden, samen met de welgemeende felicitaties van het bestuur, dankbaar in ontvangst
genomen.

De geslaagden bij Notenkrakers
en Hallelujah zijn:

altsax A
trompet A
trompet A
trompet A
hobo B
hobo B
klarinet B
klarinet B
klarinet B
slagwerk C
hobo D

Indringende foto-expositie ‘1 VAN DE 8!’
7 indringende portretfoto’s en een spiegel, waarin
de bezoeker zichzelf ziet. Op die manier wordt
in het Antonius Ziekenhuis in Sneek duidelijk
gemaakt dat één op de acht vrouwen in Nederland
borstkanker krijgt. De foto’s maken deel uit van
een serie van 32 portretten van vrouwen èn mannen,
van 15 tot en met 83 jaar, met een roze of blauwe
stropdas. De Amsterdamse fotografe Marieke Gras
maakte de foto’s van gezonde jonge moeders,
vrouwen op middelbare leeftijd, tieners, oma’s,
maar er zijn ook foto’s van vrouwen die net de
operaties en bestraling achter de rug hebben of al
jaren gezond zijn na hun borstkankerbehandeling. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen en
daarom is er in het project bewust voor gekozen

om niet alleen maar vrouwen in beeld te brengen.
De foto’s zijn onderdeel van het fotoproject ‘1
van de 8!’, dat de Stichting Bewegen voor Overleven organiseert. De foto’s worden in wisselende
samenstelling op veel plaatsen in Friesland geëxposeerd. Elke deelexpositie bevat zeven grote
portretten en een spiegel.
‘1 op de 8!’ is van 30 september tot en met 31
oktober ook te zien in het Stadskantoor van de
Gemeente Leeuwarden aan het Olderhoofsterkerkhof. Daarnaast zijn er in de maand oktober,
de borstkankermaand, deelexposities te zien in
alle Friese ziekenhuizen, in het WTC, het Oranjehotel en de NHL in Leeuwarden en bij Rinsma
Fashion in Gorredijk. De toegang is gratis.

Infomatieavond Uitvaart & Afscheid
Op woensdagavond 9 november organiseert
Thuishotel een informatieavond over uitvaart en
afscheid in Bolsward. Hoe kunt u op uw eigen
manier een uitvaart vormgeven? Met deze vraag
als uitgangspunt verzorgen Anne de Jong en
Gonneke Haaksma, beide onafhankelijk uitvaartondernemer, deze informatieavond. Er is een toenemende behoefte om op een unieke, eigen wijze
afscheid te nemen en vorm te geven aan de uitvaart. Wat kan en mag er allemaal? Wat kost een

uitvaart? Hoe kun je op een goede en bij jou passende manier afscheid nemen? Het zijn allemaal
vragen die aan de orde komen. Met deze informatie is het gemakkelijker om in die verwarrende
tijd rond een overlijden, de juiste keuzes te maken.
Heeft u interesse: neem contact op met
Thuishotel. Telefoon: 0515-461234 Mail: info@
thuishotel.nl. Web: www.thuishotel.nl. Thuishotel
is onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland

