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Ik wil ook standaard een onbeperkt 
aantal foto's op funda!

Samenwerking MAD en drogisterij Bolink    Door Judith van Lavieren

Makkum – Het is vandaag, 10 oktober, de dag 
van de duurzaamheid. Een mooie gelegenheid 
om over twee resultaten van de Makkumer 
groep op dit gebied, Makkum Aantrekkelijk 
Duurzaam, te schrijven. MAD bestaat nu een 
klein jaar. Deze vereniging onderzoekt hoe 
Makkum duurzamer en groener kan worden 
en hoe de leefbaarheid in sociale zin verbeterd 
kan worden. Het eerste project van MAD is 
een biologische mini-winkel. MAD vond 
Manno Bolink bereid om vanaf 4 oktober een 
schap in zijn drogisterij in te ruimen voor bio-
logische droogwaren.”Ik vind het een sympa-
thiek initiatief en de reacties zijn positief”, 
zegt Manno. Hij vindt het leuk om na 35 jaar 
ondernemerschap nog eens iets heel nieuws 
uit te proberen. MAD heeft een assortiment 
biologische droogwaren samengesteld, maar 
staat open voor vragen en aanvullingen van de 
klanten.”Van verschillende mensen heb ik al 
suggesties gekregen voor aanvullingen. Ik schrijf 
het op en die producten kan MAD dan weer mee-
nemen in een volgende bestelling”, aldus Bolink. 

MAD is blij met de verkoopruimte die Manno 
Bolink beschikbaar heeft gesteld. Er is nu 
gelegenheid om in Makkum biologische waren 
te kopen in een winkel met ruime openingstijden. 
Het is de bedoeling om op termijn ook verse 
producten in het assortiment op te nemen. 
Producenten van (biologische) streekproducten 
worden van harte uitgenodigd om zich te

melden bij MAD; men wil graag een platform 
zijn voor streekproducten. MAD is bereikbaar 
op: madmakkum@hotmail.nl

Het tweede project van MAD is een samen-
werkingsproject met Avondrust. Deze winter 
wordt een stuk grond achter Avondrust omge-
ploegd, zodat men daar komend voorjaar kan 
starten met een moestuin. Ook hier is het 
sociale aspect belangrijk. Het streven is om er 
een echte dorpstuin van te maken, een ont-
moetingsplek voor jong en oud. MAD wordt 
bij dit project geholpen door Van Hall en het 
Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit. De 
bewoners van Avondrust worden nadrukkelijk 
bij de aanleg en inrichting van de tuin betrokken. 
Men vraagt hen naar planten en groenten van 
vroeger die ze graag in de tuin willen zien. 
Met behulp van een kok zouden ze deze 
“vergeten groenten” zelfs weer eens kunnen 
klaarmaken en proeven. Door samen te werken 
met de Makkumer basisscholen wordt de 
jeugd bij de tuin betrokken. Behalve leerzaam 
is het ook ontzettend leuk om met je klas in de 
tuin bezig te zijn.
 
Saamhorigheid en communicatie zijn kern-
begrippen voor MAD. Daar hoort bij dat ieder-
een mee kan doen en ideeën naar voren kan 
brengen. Hebt u suggesties of wilt u bijvoor-
beeld meehelpen aan de tuin bij Avondrust dan 
kunt u mailen naar: madmakkum@hotmail.nl
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende  
tandartsenpraktijk De Witte heren 
Praktijk 0515-238980 / Privé 0515-238981 /  238982
- 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  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum                            
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur, 
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust 
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

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

Info Familieberichten
“Als hier op aarde mijn werk is gedaan.”

Na een jaar van afnemende gezondheid is
van ons heengegaan, mijn lieve zorgzame man,
ús heit, pake en oerpake

Sipke Horjus
* 1 juli 1929  5 oktober 2012
   Makkum    Sneek

Na een gelukkig huwelijk van 59 jaar.

Makkum: Marie Horjus-Hogeboom

Bolsward: Boukje en Willem Louwsma-Horjus
 Willem Gatze
 Pieter en Cynthia, Sem

Bolsward: Aa  e en Jappie Bosma-Horjus
 Gosè en Dieuwke
 Melvin en Marieke

Marum: Hella en Geert Wilpstra-Horjus

Makkum: Pieter en Caroline Horjus-Laay
 Silke
 Fenne

Makkum: Ria en Sjouke Sieperda-Horjus
 Marije en Jurjen
 Gerda

Houtmolen 36, 8754 GJ Makkum

De Dankdienst voor zijn leven zal worden
gehouden op donderdag 11 oktober om 11.00
uur in KC ”Het Anker”, Buren 17 te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid
tot condoleren.

Wat gaf je veel
Wat nam je weinig

Met veel verdriet hebben wij, nadat ze het 
Sacrament der Zieken nog mocht ontvangen, 
veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn 
innig geliefde vrouw, onze mem en lieve beppe

Cornelia Theodora Eiling-Westra
Corrie

* 15 september 1946  8 oktober 2012
   Workum    Sneek

 Makkum: Mar  n Eiling

 Makkum: Olof Eiling
  Yvonne Eiling-Hoekstra

 Annick
  Lars

 Apeldoorn: Inge Arzoni-Eiling
  Rob Arzoni

 Myrthe
  Lucas

Trasmolen 26, 8754 GX Makkum

De gezongen uitvaartdienst zal worden
gehouden op vrijdag 12 oktober om 13.30 uur 
in de RK St. Mar  nuskerk, Kerkstraat 10 te 
Makkum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid
tot condoleren in voornoemde kerk.

Graag bedanken we een ieder voor de vele 
blijken van meeleven en belangstelling na het 
overlijden van onze moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder,

Hieke Stellingwerff-Hornstra
It hat ús tige goed dien.

Fam. Stellingwerff

Na een tijd van afnemende gezondheid is over-
leden onze neef

Sipke Horjus
Wij wensen Marie kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe om verder te gaan.
                          

Piet en Tine Horjus
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Herfstvla, literpak.................................................1.59

Berliner Leverkaas.....................per pakje 25 cent korting

Honig Kippensoep...........................nu per pakje voor 79 cent

Hero Delight Aardbei Jam, 295 gram...........................nu 1.19

Dé ouderwetse Kuipers Limonade uit Sneek, 0.75 cl........1.59

Kuipers Sorbetsaus, 0,2 liter...............................................1.49

Aanbiedingen geldig van do. 11/10 t.e.m. wo. 16/10

Profiteer van 11 t/m 13 oktober
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Verse Varkens Worst
gemarineerd 
500 gram

Verse Runder Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Diverse 
specialiteiten

Kom in de winkel
voor nog veel meer

lekker aanbiedingen

2,75

2,95

2,75

2,95

Hoera, hier ben ik!!
Jullie mogen allemaal weten,

dat ik een meisje ben en                                         

Myrthe
zal heten

Ik ben geboren op
26 – 09 – 2012
om 16.44 uur

Mijn trotse papa & mem zijn
Marlon Huisken  &

Wietske Huisken – Hoekstra
Kofstraat 20 Makkum

Plaats uw 
familiebericht in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Restaurant de Nynke Pleats in Piaam
zoekt per direct

AFWASSERS, MEDEWERKERS IN DE 
BEDIENING EN SCHOONMAKERS

* Leeftijd vanaf 16 jaa r
* Aantal uren en werktijden in overleg, 
maar vooral ‛s avonds en in het weekend 

(schoonmaak ‛s ochtends)

Heb je interesse, 
neem dan metéén contact met ons op!!

Restaurant de Nynke Pleats
Buren 25 8756 JP  PIAAM

Tel.: 0515 – 231707 
of info@nynkepleats.nl

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 

2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 

1 kg fricandeau ............................€   7,00 

2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 

1 kg schnitzel...............................€   7,50 

2 kg rundvlees .............................€ 12,00 

1 kg verse worst ..........................€   4,50 

2 kg shoarma...............................€ 10,50 

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 

2 kg speklappen ..........................€ 10,50 

1 kg kipfilet ..................................€   6,50 

5 slavinken ..................................€   4,00 

5 kipschnitzels .............................€   4,00 

5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 

5 hamburgers ..............................€   4,00 

5 droge worst...............................€   4,00 

3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Stand van zaken Masterplan Makkum

De Makkumer Belboei rekent ook dit jaar weer op u!

Het spreekt voor zich dat u als inwoner van 
Makkum benieuwd bent naar de voortgang van 
de Masterplannen. De gemeente Súdwest-Fryslân 
en de Provincie Fryslân willen u regelmatig infor-
meren over de stand van zaken. In het begin van 
dit jaar heeft de laatste bijeenkomst in het kader 
van het Masterplan Makkum plaatsgevonden. 
In café/restaurant de Prins zijn inwoners en 
ondernemers voorgelicht over de plannen die 
gezamenlijk voor Makkum zijn gemaakt. Ook 
konden er vragen gesteld worden of opmerkingen 
gemaakt worden over de projecten. Na deze avond 
is het Masterplan in concept gereed gemaakt. 
Het Masterplan voor Makkum, één van de toe-
gangspoorten van watersporttoeristen die naar 
Fryslân komen, is een hele mooie kans om 
Makkum opnieuw goed op de kaart te zetten!

Nu het Masterplan is afgerond is de volgende 
stap het vaststellen van het plan door het 
gemeentelijk bestuur. Belangrijk is dat ook het 
geld beschikbaar wordt gesteld door zowel de 
gemeente Súdwest-Fryslân als de provincie 
Fryslân. De projecten die voortkomen uit het 
Masterplan worden namelijk gezamenlijk gefi-
nancierd door provincie (vanuit het Friese 

Merenproject en het Ruimtelijk Economisch 
Programma) en gemeente. 

In de afgelopen periode is er ontzettend hard 
gezocht naar financieringsmogelijkheden voor 
de plannen. Dit is, zeker gezien de aanzienlijke 
bezuinigingen waar de gemeente voor staat, geen 
gemakkelijke opgave. Als gemeente en provincie 
zetten we ons volledig in om dit voor elkaar te 
krijgen. Zo is het bijvoorbeeld de uitdaging om 
nu een deel van de financiering vanuit het 
Waddenfonds te halen, zodat zoveel mogelijk 
onderdelen vanuit het Masterplan gerealiseerd 
kunnen worden. Makkum is namelijk de enige 
kern in de gemeente Súdwest-Fryslân die, gezien 
haar ligging nabij de Waddenzee, in aanmerking 
komt voor gelden vanuit het Waddenfonds. De 
plannen uit het Masterplan sluiten goed aan bij 
de doelen van het Waddenfonds. We verwachten 
hier het einde van dit jaar duidelijkheid over te 
hebben en zullen u langs deze weg regelmatig op 
de hoogte stellen van de vorderingen in het proces. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 
met mevr. P. Heeres, emailadres: p.heeres@
gemeenteswf.nl

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse acceptgiro 
bij de krant. Elk jaar reageert u spontaan op deze 
actie en ook nu hopen wij weer op uw bijdrage 
te mogen rekenen. De actie is ieder jaar nodig 

om bij te dragen aan het in stand houden van 
onze dorpskrant de Makkumer Belboei. 

De krant wordt verspreid in de dorpen Allingawier, 
Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, 
Gaast, Idsegahuizen, Kornwerderzand, Parrega, 
Piaam, Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en 
Zurich. Ook worden er exemplaren verspreid bij 
diverse afdelingen van de Gemeentekantoren in 
Súdwest-Fryslân en zijn er momenteel 23 post-
abonnees verspreid over het hele land. Volgende 
week meer over deze actie.  

Gezien het grote succes van vorig jaar hebben de 
organisatoren van de oktoberfesten in Witmarsum 
gemeend dat er een vervolg moest komen. 
Evenals vorig jaar is er op het weiland achter 
bedrijventerrein “De Potstal” wederom een grote 
feesttent verrezen. Het unieke aan de feesttent 
van de Witmarsumers is dat men eenmaal binnen 
niet eerder naar buiten hoeft dan wanneer men 
huiswaards keert. Behalve de gardarobe, zijn  de 
toiletten van binnenuit bereikbaar, en om de 
inwendige mens ook van vast voedsel te voorzien 
is er een heus restaurant gedeelte gereserveerd. 

Op vrijdag wordt er afgetrapt met een 80’s-Party. 
Deze avond geven de muziekanten van Witmarsum 
en omliggende dorpen zich ten beste op muziek-
aal gebied. 
Zaterdag-middag is er een “Nachmittachsmatinee” 
met DJ-Krollie, en is er voor de kids een schmink-

ster en voor de iets ouderen een bierspielcircuit.  
s ’Avonds om plm. 21.30 uur is het podium voor 
de band KENNÈH uit de achterhoek die op 
eigenwijze een nummers spelen van o.a. 
Rowwen Hèze. Tussendoor komt Herr UDO 
ALPHENKREUZER de boel nog even op stel-
ten zetten met zijn festschlagermedley’s. Einde 
muziek is 02.00 uur!

De zondag begint om 11.00 uur met een kerk-
dienst georganiseerd door de gezamenlijke ker-
ken van Witmarsum. s’Middags om 15.00 uur is 
er een optreden van MAKKUMER BLEUS 
BROTHERS, die op hun beurt rond 18.00 uur 
worden afgelost door de Gaasterlandese pret-
band “ZACHTE BERM”. Al met al weer een 
zeer aantrekkelijk programma voor jong en oud. 
De organisatie is in handen van de st. OarsAsOars 
onder het motto “Meiinoar-Foarinoar”

2e oktoberfest Witmarsum op 12,13 en 14 oktober



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 10 oktober 2012

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Dag van de Ouderen

eigen foto

Even als voorgaande jaren werd in samenwerking 
met: Gemeente Sudwestfryslan, de Ouderenbonden, 
Wooncentrum Aylva State en Wooncentrum 
Avondrust, op Maandag 1 Oktober de dag van de 
ouderen georganiseert. Belangstellenden konden 
een keuze maken welke programma men wilde 
bezoeken. In Wooncentrum Avondrust trad het 
Hindelooper Zeemanskoor “Auke Wybesz”op, 
in Wooncentrum Aylva State verzorgde  Akkordeon 
duo “Fascination“. Bezoekers in beide wooncentra 
hebben erg genoten van deze muzikale middag. 

Dhr van Popta memoreerde tijdens zijn opening, 
eigenlijk willen de “ouderen”  van tegenwoordig 
niet meer zo betiteld worden, men voelt zich meer 
senior. Wees eerlijk de ouderen van deze tijd zijn 
doorgaans vitaler, hebben nog een druk leven en 
komen tijd te kort. Dhr. van Popta vertelde dat 
de Gemeente Sudwestfryslan een ouderenwerker 
in dienst heeft. Foekje Kurpershoek, zij kan de 
oudere inwoner met raad en daad terzijde staan. 
Wanneer u hulp of vragen hebt, kunt u haar 
bereiken via Tel.nr. 0515-489000 te Sneek.

Op Zondagmorgen 14 Oktober a.s. organiseert 
Beach Resort Lifestyle een Zumba Workout. Een 
dans workout met een hoog fun gehalte. Deze 
maandelijkse sport ochtend wordt georganiseerd 
om mensen in beweging te krijgen op een leuke 
en onspannen manier. Het thema van dit terug-
kerend evenement is  Just4fun. Deze keer is er 
gekozen voor Zumba, en zal worden gegeven 
door gastdocente Mireille Lunter. Zumba is 
geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse dans 
zoals Salsa Merenque, Reggeaton maar ook 
Flamingo en Hip-Hop en is voor iedereen goed 
te volgen.Zumba betekend letterlijk snel bewegen 
en lol hebben, het verschil met andere workouts 
is dat je aan het sporten bent zonder het gevoel 
dat je aan het sporten bent, omdat het zo leuk is. 
Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van een 

makkelijk aan te leren choreografie zodat het 
dus heel geschikt is voor iedereen die van dansen 
houdt.Voor deelname aan de les is geen basis 
kennis voor dansen nodig en alle leeftijdsgroepen 
kunnen deelnemen. Je druk maken over al dan 
niet volgen van de bewegingen is niet nodig, 
tijdens Zumba kun je geen fouten maken en de 
bewegingen zullen regelmatig worden herhaald. 
De keuze van kleding ben je helemaal vrij in 
maar wij raden aan om lekker ruime kleren aan 
te trekken (sportkleren) en een handdoek mee te 
nemen om tijdens en na de les de ergste zweet 
druppeltjes weg te poetsen. Er is plaats voor zo’n 
35 personen, dus als u zeker wilt zijn van deel-
name geef u nu op! De les zal starten om 11:00 
uur en de kosten zijn € 5,- p.p.  Come and have 
fun at Beach Resort Lifestyle!

Fitnesscentrum Beach Resort Lifestyle in 
Makkum organiseert onder leiding van Tom 
Botermans een rit naar de Alpe d’Huez. Na een 
fantastische 1e editie waarbij we met  40 personen 
allemaal de finish gehaald hebben gaan we ook 
aankomend voorjaar weer richting Frankrijk. 
Voor iedereen die de Nederlandse berg al eens 
heeft willen beklimmen is dit de kans om dat 
onder begeleiding te doen. Op Donderdag 18 
Oktober om 21.00 uur is er een informatie avond 
voor iedereen die interesse heeft, zowel leden als 
niet leden zijn van harte welkom. De Alpe 
d'Huez is een ware uitdading voor iedereen! De 
berg is bijna veertien kilometer lang en heeft een 
stijgingspercentage van zeven tot twaalf procent 
waarin je een dikke kilometer stijgt. De beklim-
ming telt 21 officieel genummerde haarspeld-

bochten, aflopend genummerd vanaf de voet 
naar de top. Dit alles maakt de Alpe d’Huez één 
van de meest aansprekende bergen voor fietsers 
en wandelaars. Op de weg omhoog kom je de 
natuur, het asfalt, medesporters en vooral jezelf 
tegen. De één zal hem zo snel mogelijk willen 
beklimmen en de ander zal het puur doen om 
boven te komen. Iedereen bepaald tijdens deze 
reis zijn eigen sportieve uitdaging. Tijdens de 
informatie avond wordt gesproken over het pro-
gramma tijdens het verblijf, de voorbereiding en 
de kosten. Heeft u interesse dan bent u van harte 
welkom op 18 oktober om 21.00 bij Beach 
Resort Lifestyle in Makkum op Langezand 2C. 
Voor de organisatie is het prettig om vooraf uw 
komst aan te geven. U kunt bellen op nummer 
0515-231551

Zumba Workout

Alpe d’Huez – wie durft?
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Ik ben Marlies Koornstra, geboren in 
Noord-Holland maar sinds 1093 woon-
achtig in Makkum. Na met veel plezier 
mijn opleiding all-round nagelstyliste te 
hebben afgerond, start ik 6 november 

bij Kapsalon Nynke Beauty.

U kunt bij mij terecht voor:
- Gel- of acrylnagels op eigen nagels of met verlenging d.m.v. tips 
 of sjablonen. De afwerking van de nagels kan naar wens worden uitgebreid met 
 glitters, stickers, strippers enz.
- Gel lak. Dit is een dunne gel die als nagellak wordt aangebracht maar uithardt onder 
 een UV lamp. Hierdoor ontstaat een krasvaste nagellak die 2 tot 3 weken blijft zitten.
- Manicure behandelingen (groot of klein) naar wens in te vullen.
- Nagels lakken.
- Kadobonnen
Ik hoop u snel te mogen ontvangen bij Kapsalon Nynke Beauty.
Bent u enthousiast en wilt u een afspraak maken?
U bent van harte welkom fo bel voor een afspraak: Marlies 06 - 55 57 04 56

Nog 4 weken!!!! 

Mag ik me alvast 

voorstellen...

6  55 57 04 56

Schoonheid zit 

van binnen, 

wij brengen het alleen 

maar naar buiten!
www.kapsalonnynke-beauty.nl

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

De Binderij is gesloten 
van dinsdag 16 oktober t/m zaterdag 20 oktober

 

November Sfeermaand….
In de maand november geven wij 15% korting op zijde bloemwerk.

Bij aankoop hiervan, maak je kans op een geheel verzorgde
WORKSHOP voor 4 personen! 

   Meer sfeer in je interieur?

Agenda
Vrijdag 12 oktober:  
Exmorra dorpsvisie avond om 20.00 uur
in Dorpshuis ’t Honk. 
Voor meer info www.exmorra.info

Zaterdag 13 oktober:
Makkum – ’t Nut met Cabaretpoel 
in Doopsgezinde kerk aanvang: 20.30 uur

Zondag 14 oktober:
Makkum – Beach Resort lifestyle Zumba work-out 
11.00 uur receptie Gebouw

Dinsdag 16 oktober: 
Avondrust, Klaverjassen aanvang 14.00 uur 
in het restaurant

Kerkdiensten
Zondag 14 oktober 2012
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Pastor G Visser
Organist: Dhr. Sterenberg

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 11.00 uur
Oecumenische Jongeren tentviering
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude

Friese dienst in Piaam, 11:00 uur
Voorganger: Ds. Groeneveld uit Parrega
M.m.v. groep Forte Makkum

Wist u dat...
aan het cursuscentrum dierverzorging te Barneveld 
is geslaagd voor hondentrimster Valerie de Boer 
uit Arum. 

de Collecte van de Nierstichting in Makkum 
€ 1038,57 heeft opgebracht, met dank aan de 
inwoners en collectanten

de levering drumbandportretten is vertraagd. Het 
was de bedoeling dat kinderen het van hen op de 
drumbandmiddag gemaakte portret tijdens de 
open repetitie van de drumband op 3 oktober 
jongstleden konden ophalen. Door een technische 
storing werden de foto’s niet op tijd geleverd. De 
foto’s liggen nu vanavond, 10 oktober, klaar, 
vanaf half 8 in de oefenruimte van de drumband 
in het MFC. Tijdens de open repetitie speelden 6 
kinderen enthousiast mee met de drumband. 
Aanmelden voor de gratis proeflessen in november 
kan via de site: www.hallelujahmakkum.nl
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Sluiting Makkumer bibliotheek onvermijdelijk?  door Sjirk Wijbenga

Door forse bezuinigingen op het bibliotheek-
werk in SúdWest Fryslân dreigt de bibliotheek in 
Makkum te verdwijnen. De bibliotheken Witmar-
sum, Koudum, Ijlst en Workum zijn hetzelfde lot 
beschoren. Recentelijk werd de nieuwe vesti-
ging in Makkum nog geopend door wethouder 
Wigle Sinnema en vervolgens legt het gemeen-
tebestuur het bibliotheekwerk in de gemeente 
SúdWest Fryslân een bezuiniging van € 400.000,-
op. “Dat er bezuinigd moet worden begrijpen we 
maar dat er zoveel en zo drastisch bezuinigd 
wordt op het bibliotheekwerk, daar snappen we 
niets van”, zegt Gert Jan Hermus, hoofd klant-
contact van de bibliotheken.

Het maatschappelijk belang van de bibliotheek 
wordt volgens hem zwaar onderschat. “Het 
ledenbestand van de bibliotheken in SúdWest 
Fryslân is ruim 26.000 en de bibliotheken trekken 
jaarlijks 400.000 bezoekers” legt hij uit, “Wij 
durven gerust te stellen dat de bibliotheken een 
grote bijdrage leveren aan de persoonlijke ont-
wikkeling van de inwoners, het bestrijding van 
taalachterstanden en het bevorderen van de leef-
baarheid in de kernen van de gemeente SúdWest 
Fryslân”. Een belangrijke kerntaak van de 
bibliotheek is educatie en de bibliotheek neemt 
die taak serieus. Er wordt veel samengewerkt 
met de scholen en daarnaast vervullen ze belang-
rijke taken op het gebied van informeel onder-
wijs. Ook in de huidige informatiesamenleving 
is de bibliotheek dé aangewezen plaats om burgers 
te voorzien van leesplezier en betrouwbare 
informatie op allerlei gebied, in fysieke en digi-
tale vorm.

De directie van de bibliotheken SúdWest Fryslân 
heeft de gemeente inmiddels een notitie aange-
boden waarin de consequenties van de bezuini-
ging zijn genoemd en wat de mogelijkheden 
daarna nog zijn om een goed gespreide biblio-
theekvoorziening in de gemeente overeind te 
houden. “Acties zullen onvermijdelijk zijn”, 
zegt Hermus, “Maar we hopen ook dat vanuit 
Makkum initiatieven worden ondernomen om 
tegen deze bezuiniging te protesteren. En je kunt 
uiteraard ook contact zoeken met de raadsleden 
in de nabije omgeving”.

Op de site www.bibliotheekmakkum.nl kan een 
petitie “Steun de bibliotheek” worden ondertekend. 
Ook is er een blog www.biebsudwest.wordpress.
com opgestart, waarop prominenten hun mening 
geven over de gevolgen van de bezuiniging. Pikant 
detail is dat na de restyling van de Makkumer 
bibliotheek de vestiging genomineerd is voor de 
verkiezing van Beste Bibliotheek van Nederland 
2012. De bekendmaking is op 24 oktober a.s. en 
na verluidt is Makkum nog volop in de race.

Pieter en Hiltje Terpstra hebben de boeken geruild

Wigle Sinnema tijdens de opening van de nieuwe 
bibliotheek
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Atelier "it Souderke" geeft per 1 oktober  
schildercursussen ook moaziekworkshops! 
Je kunt samen met je vriendinnen en/of 
collega`s, erg leuke dingen maken,   eigen-
gemaakte cadeaus neem je mee naar huis! 
(denk aan kerst). Middagen van 13.00-
17.00 uur behalve de woens- en zondagen. 
Waar:  boerderij Oude Hichtumerweg 2 
in Bolsward ( nabij bordje kringloop.)
tel: 0515-572741 of 06-21895664

Geslaagden op een geslaagde middag

Makkum – Tijdens de jaarlijkse startdag van 
muziekvereniging Hallelujah voor alle leden van 
haromonie-orkest, drumband/lyrakorps en jeugd-
korps de Notenkrakers werden de geslaagden en 
gepromoveerden traditioneel gehuldigd. De ver-
sierselen bestaan al sinds jaar en dag uit een 
Hawaii-slinger en een flinke zak snoep. Op de 
foto staan van links naar rechts: Cindy van Uffelen, 
binnen de drumband gepromoveerd. Zij loopt nu 
mee met optredens, daarnaast Monique Katsburg, 
gepromoveerd naar het A-korps. Dan volgen Mattie 
Pieters en Maureen Minnema, beide geslaagd 

voor fluit B, Nynke Kuipers, geslaagd voor 
waldhoorn B, en Trees Dijkstra, Ilse Horjus en 
Jelien de Jong, alle drie geslaagd voor saxofoon 
B. Tenslotte zien we op  de foto genomen voor 
partycentum Reitsma, Elbrich Lutgendorff, geslaagd 
voor trompet B, Miriam Katsburg, geslaagd voor 
fluit D en Sarah van Koldam, geslaagd voor 
trompet A. Op de foto ontbreken: Rein Oostenveld, 
geslaagd vppr saxofoon A, Rochelle Lindeman, 
geslaagd voor trompet A, Arjan Bijlsma en 
Johan Hopman, gepromoveerd naar het A-korps 
en Nico Katsburg, geslaagd voor klarinet C.

eigen foto

Kinderboekenweek 2012 in Makkum    Door Judith van Lavieren

Makkum - Van 3 tot en met 14 oktober is het in 
heel Nederland kinderboekenweek. Het thema dit 
jaar is “Hallo Wereld”. Op woensdag 3 oktober 
was het in de Makkumer bibliotheek meteen al 
gezellig druk. Om drie uur ’s middags hadden 
rond de 25  kinderen veel plezier op het kinder-
boekenweekfeest dat hier georganiseerd werd. 
Behalve de medewerkers van de bibliotheek 
werkten hier vier studenten van de Friese Poort 
aan mee. Dino Kadic zat bij de ingang en heette 
de kinderen welkom bij zijn reisburo “Dino’s 
reizen”. Na een uitleg van Dino konden ze op 
reis naar Azië, Europa en Noord-Amerika. 

Op hun tocht door de bieb troffen de deelnemers 
achtereenvolgens een pizzabakkende, Italiaans 
ogende Christiaan van der Logt en René van der 
Land in een prachtige Chinese outfit aan. Bij 
hem konden de kinderen hun naam met Chinese 
karakters schrijven en een origami hoedje van 
papier vouwen. Achterin de bieb stond cow-girl  
Hanna met het spel koetje prik. Tevens kon met 
Pleunie en dochter Iris de Griekse yara-yara dans 
gedanst worden. Daartussendoor liepen weer 
andere kinderen met formulieren van de raadsel-
route en probeerden alle vragen zo goed mogelijk 
te beantwoorden. De raadselroute kan nog de 
hele kinderboekenweek gelopen worden en het is 
de moeite waard om mee te doen, want je kan er 
twee kaartjes voor het planetarium mee winnen.

Op zaterdag 6 oktober kwam Poppa P naar de 
bieb met zijn muzikaal kindertheater. Zo’n 40 
kinderen in de leeftijd van 3t/m 9 jaar gingen 
met hem op ontdekkingsreis. Poppa P leert op 
zijn reis zoveel dat hij aan het einde van de voor-
stelling Minister President van Buitenlandse 
Zaken wordt. Poppa P vertelde het verhaal aan 
de hand van zeven liedjes en eindigde met alle 
kinderen in een grote polonaise.
Bij Boekhandel Coufreur krijgt iedereen die 
tijdens de kinderboekenweek voor 10 euro 
kinderboeken koopt het kinderboekenweek-
geschenk. Dit jaar is dat het knotsgekke boekje 
“Het Akropolis Genootschap en de slag om blad-
zijde 37”, geschreven door Tosca Menten. Het 
gaat over de familie Nootje die, om een kwart 
miljoen euro te erven, lid moeten worden van het 
Akropolis Genootschap. Ze moeten zich houden 
aan verschrikkelijke regels en een slagen voor een 
belachelijke test. Het wordt door Tosca Menten 
allemaal op een zeer vermakelijke manier 
beschreven. Het prentenboek van deze kinder-
boekenweek is “Hallo”, geschreven door Edward 
van de Vendel en Fleur van der Weel. Een mooi 
vormgegeven prentenboek dat gaat over de reis 
van een meisje naar de dierentuin, maar vooral 
over de nacht die daaraan voorafgaat… Dit 
mooie boek kost slechts 5 euro. Een bezoekje 
aan boekhandel Coufreur is tot en met aanstaande 
zaterdag dus extra de moeite waard.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Sinterklaar komt naar Makkum

Spanje, 7 oktober 2012

Hallo lieve  kinderen uit Makkum en omstreken,
In Spanje wordt hard gewerkt om de stoomboot 
op orde te krijgen, de Pieten hebben het maar 
druk met de romp verven en het dek schrobben, 
ook het ruim moet aangeveegd worden en opge-
ruimd, zodat er voldoende plek is om alle kadootjes  
in op te stapelen….

Dus pakes, beppes, ouders en kinderen schrijf  17 
november 2012 vast in jullie agenda’s!!! Want 
dan…. Kom ik met mijn Pieten naar Makkum.                      

Groeten van Sinterklaas.

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum e.o. heeft weer een afdelings-avond 
op dinsdag 16 oktober a.s. om 19.45 uur in de 
Gekroonde Roskam te Witmarsum. 
Op deze avond komt de heer Bauke Zijlstra, 
filosoof en ethicus. De heer Zijlstra heeft in de 
Leeuwarder Courant zijn wekelijkse rubriek: 
Beste Bauke, waarin hij, op een onnavolgbare 
wijze, levensvragen van lezers beantwoord. Het 
beloofd daardoor een zeer aantrekkelijke avond 
te worden, die u niet mag missen. Gasten en 
nieuwe leden zijn weer van harte welkom.

Gezond bewegen voor senioren
Voor inwoners in Makkum en omstreken van 55 
jaar en ouder is er een beweeggroep op de dins-
dagmiddag. Dit wordt gehouden in de sporthal 
(MFC ) van 15.00 tot 16.15 uur en wordt gegeven 
door een erkend leraar Gerrit Deinum. Door deel 
te nemen aan deze groep, ontwikkelt men meer 
souplesse in spieren en gewrichten. Daarnaast is 
het goed voor de conditie. De uitvoering gebeurt 
op een ongedwongen manier op individueel 
niveau, dmv. sport en spel. Daarnaast wordt elke 
les met de hele groep afgesloten met een bakje kof-
fie of thee. Zo leert u elkaar beter kennen, maar er 
wordt ook gebruik gemaakt om te bespreken wat 
de wensen zijn van de deelnemers voor de vol-
gende les. Is dit iets voor u, kom gerust eens langs 
in de sporthal op dinsdagmiddag. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met: Gymnastiekver. DES 
Geertina Bijlsma 0515-232145

Hafafa-concert in het MFC
Op 20 oktober 2012 wordt in het Multi-functioneel 
Centrum aan de Klipperstraat in Makkum een 
Hafafa-concert gegeven. Zoals de naam al aan-
geeft doen aan het concert een harmonieorkest 
en twee fanfares mee. De deelnemers zijn 
Harmonieorkest Hallelujah uit Makkum, Fanfare 
Ons Genoegen uit Marssum en Fanfare Studio 
uit it Heidenskip. Elk orkest heeft een half uur 
speeltijd. Een muzikale avond vol variatie! 
Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis.

Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340
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‘We are the champignons’                   Door Doutzen Ouderkerken

Huldiging van de prijswinnaars van het NK Pupillen Meisjes 2012!

Van links naar rechts: Voorzitter Warren van der Veen, Boukje Bosma, Kim Dijkstra, Lobke Vlasbloem 
en de coach Jeltje Folkertsma

Makkum - Kaatsvereniging Makkum organiseerde 
op vrijdag 5 oktober een feestelijke receptie voor 
de prijswinnaars van het NK Pupillen Meisjes 2012 
in Hotel Café Restaurant ‘De Prins’ in Makkum. 
Met vaandeldrager Sietze de Vries voorop en de 
muziek van Queen ‘We are the champignons’ uit 
de luidspeakers, werd het partuur bestaande uit 
Lobke Vlasbloem, Boukje Bosma en Kim Dijkstra 
onder luid applaus binnengeleid in de bovenzaal 
van ‘De Prins’ In dit artikel kunt het verslag 
lezen van deze avond en een interview met de 
drie prijswinnaressen.

Drie kwartier voor de aanvang van de receptie 
had ik een afspraak gemaakt met Lobke, Boukje 
en Kim. ‘Best wol spannend, want we witte hielen-
dal net wat der jûn allegear barren giet’, zeggen 
de meiden bij de aanvang van het gesprek. Eerst 
maar even voorstellen; Lobke Vlasbloem is 11 
jaar en woont met haar ouders en broer Jouke in 
Skuzum. Ze zit in groep 8 op de Sint Martinus in 
Makkum. Lobke haar functie in het partuur is 
voorinse. Boukje Bosma is ook 11 jaar en woont 
met haar ouders, zusje Anne en broertje Jacob in 
Makkum. Boukje zit ook in groep 8 maar op een 
andere basisschool namelijk ‘It iepen stee’ Boukje 
is de eerste opslager van het partuur. Kim Dijkstra 
is 12 jaar en woont met haar ouders en broertje 
Jorn in Makkum. Kim zit in de eerste klas op het 
Marne College in Bolsward. Kim is achterinse 
en de tweede opslager van het partuur. ‘Mar soms 
wikselje we ek wol, dan giet Kim foar bêst op’, 
vertelt Boukje. 

Dit jaar kaatsten de meisjes voor het eerst in deze 
samenstelling. Er zijn vier afdelingswedstrijden 
geweest dit seizoen en de meisjes hebben alle 
vier de wedstrijden gewonnen. Tijdens het NK 
kwamen ze in de finale tegenover het partuur 
van Easterein te staan. ‘De finale tsjin Easterien 

wie in maklike pot, omt Easterein derfoar in drege 
pot hie tsjin Wommels’, vertelt Kim. Positief 
waren de meisje over hun coach Jeltje Folkertsma. 
‘Jeltsje is in goeie coach en se altiid posityf en se 
nimt goeie beslissingen as it nedich is’. Wat is het 
geheim van het succes? ‘We binne in goed team 
en we kinne it goed mei elkoar fine’. Nog een 
laatste opmerking wat belangrijk was om te ver-
melden in dit artikel was: ‘We binne de dei foar 
it NK út iten west mei Jeltje ús coach en dat wie 
gesellich! Een mooie afsluiting van dit interview!

Voorzitter Warren van der Veen van KV Makkum 
opende de receptie met een toespraak. In zijn 
toespraak refereerde hij eraan dat de meisjes/ 
dames van KV Makkum nog nooit een eerste 
prijs hebben behaald op een NK. Des temeer een 
bijzondere prestatie en een opsteker voor KV 
Makkum. Lobke, Boukje en Kim kregen o.a. een 
zilveren armband met inscriptie als cadeau. Na de 
toespraak en de felicitaties van de voorzitter was 
de beurt aan het publiek om de prijswinnaressen 
te feliciteren met het behalen van deze mooie 
zege. Na de pauze was er ook aandacht voor het 
jongenspartuur van KV Makkuem, die dit jaar 
op de Freule partij de tweede prijs behaalden. 
Voor Emiel Wijma speciaal, want hij kreeg deze 
avond ook een zelfde ‘klokje’ cadeau als dank 
voor zijn inzet. Wiggele Sinnema was de afge-
vaardigde van de gemeente Súdwest Fryslân. Nu 
de gemeente groter is, worden alleen de traditio-
nele sporten zoals kaatsen, fierljeppen en het 
skûtsjesilen met een bezoek van de gemeente 
vereerd bij dit soort gelegenheden. Een financiële 
bijdrage was ervoor de kaatsvereniging. Na het 
officiële gedeelte zorgde DJ Simon Jaspers voor 
de muziek. Voor Lobke, Boukje en Kim een 
avond om nooit te vergeten en voor het publiek 
was het een ‘noflike jûn’! KV Makkum it wie 
wer bêst genoch!!
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Schar 35, MAKKUM

Moderne hoekwoning 
in een uitstekende staat 

met ruime aangebouwde berging/garage.

Vraagprijs: € 194.000,- k.k.

TE KOOP

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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, 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 

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

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

Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkumg

Volleybalprogramma

Zaterdag 13 oktober
Makkum 1-QVC 1-D. Vinke 15.00 uur
Makkum 2-Balk 2 12.30 uur
S.C. Stiens 4-Makkum 3     14.30 uur
Rood Geel A1-Makkum A1   12.15 uur
IJVC A1-Makkum A2       10.45 uur 
Jubbega B1-Makkum B1       11.00 uur 
Makkum C1-Franeker SC C2    10.30 uur
ONS Boso Sneek C3-Makkum C2   10.30 uur
Heerenveen D3-Makkum D1    9.00 uur
ST Arum/Stormv'64 D1-Makkum D2 9.30 uur 
Makkum E1-SJO EBC/Delfstrah. E1G 10.15 uur 
Mulier E1-Makkum E2 9.00 uur
Makkum E3-Heeg E2  9.00 uur
LSC 1890 E8-Makkum E4      8.45 uur
Makkum F1-RES F3               9.15 uur
Zeerobben F6-Makkum F2     10.15 uur
Makkum VR1-Tzum VR1      14.30 uur

Makkum 1 - Bant 1        3 - 0
Makkum 2 - Zeerobben 2        2 - 2
SJO Oudega/HJSC E3 - Makkum E3 12 - 1
Makkum C2 - LSC 1890 C5     1 - 2
Makkum B1 - SJO JV Bolsward B1 6 - 4

Vrijdag 12 oktober
20:15 Makkum MC 1 - BEO MC 1
20:30 Makkum DS 1 - S.V.W. DS 1
21:30 Wisky HS 1 - Makkum HS 1
21:30 Staveren DS 1 - Makkum DS 4
21:30 Makkum DS 3 - CoVoS DS 4

Zaterdag 13 oktober
19:00 v/d Heide-DBS DS 2 - Makkum DS 2

Gezocht
bezorger/bezorgster voor Schraard
Reacties naar bezorging@makkumerbelboei.nl  
of A. v.d. Woude 06-53784057
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2 kleuren tv's: merk LG de afmetingen zijn 50 x 50 
x 50 cm. Het beeldscherm is diagonaal ook 50 cm. 
incl. afstandsbediening prijs € 50,-- Merk Samsung 
afmetingen 35 x 35 x 35 cm. Het beeldscherm is 
diagonaal 35 cm. incl. afstandsbediening prijs € 15,--. 
Ideaal voor slaapkamer of voor de Playstation e.d. 
Tel. 0517 - 531288. 

Verstelb. tweedelige Glazen salontafel € 75. Aparte 
glazen salontafel € € 100. Waterstofzuiger Moulinex 
€ 35. Tel 0517-531443

4 lieve konijntjes zoeken een hok. moeder vlaamse 
reus, vader Hollandse hangoor, met de hand groot-
gebracht, dus superlief en makkelijk. mogen weg 
voor zakje kippenvoer of 4 euro per konijn. tel.06-
13781172

nieuw in doos, BONTEMPI toetsenbord, met les 
boeken koptelefoon aansl. op computer. 80euro.  
tel:0515-755926

AEG wasdroger met afvoer €45,00 4pl. elec. kook-
plaat met 5 pol. stekker €30,00 nieuwe hoge werk-
schoenen maat 44 €10,00 tel 0616817992.

Vrieskist AEG met drie laden, drie maanden Oud 
€ 300,- tel. 0515-579312

Antieken Elektronisch orgel met bijbehorende platen, 
merk Optigan custom stereophonic, € 120, Kirby 
stofzuiger i.g.st met hulpstukken € 125. Tel 
0625208277

Verhuisdozen á € 1,- per stuk plus inpak-materiaal 
tel. 0515-232166- 0630424259

Op dinsdag 2 oktober op het fietspad tussen 
Bolsward en Exmorra een blauwe winterjas van het 
merk ONLY, maat X-small. Wie deze jas mist kan 
bellen naar 0515-232085

Allingawier, 05-10, Kanaalweg: Zwart-witte kat 
met vrij veel wit, volwassen, erg mager. 
Donkergrijs-zwarte vlooienband.
Zurich, 01-07 (nu gemeld): Cypersgrijs-bruine 
poes, gele ogen met bruine vlekjes, miauwt zonder 
geluid, was erg mager.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West 
Friesland, tel. 088-0064692.

Mijn naam is Cindy en ik ben 12 jaar. Ik zoek een 
oppaswerk tijden in overleg doordeweeks kan ik tot 
21.00 uur. In het weekend overdag en in de avond 
tot 22.00 uur graag alleen in Makkum. Tel. 0515-
858729

7 grote spots, afmeting lengte ca 22 cm, kleur 
beige, geschikt voor kantoor of werkplaats. tel. 
0515-232205

TE KOOP

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

ZOLDEROPRUIMING

GEVONDEN

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

Het wordt de middenstanders soms wel moeilijk gemaakt.

Makkum – Op zondag 30 september werd de 
2e editie van de €uropartij verkaatst op het 
kaatsveld in Makkum. Op deze dag waren alle 
consumpties in de kantine slechts € 1.00 en was 
er ook een uitstekend verzorgde visbakkerij te 
vinden waar ook vis voor € 1.00 werd verkocht. 
Dit alles zorgde voor een goede sfeer en heel 
veel drukte in de kantine. De wedstrijd begon 
’s ochtends 10 uur met 21 partuur op de lijst. 
Deelnemers waren dames en heren en kwamen 
overal uit de buurt vandaan. Op de lijst had 
iedereen volgens traditie zijn of haar bijnaam 
weer gekregen en dit werkte tijdens het oproe-
pen van de parturen en de prijsuitreiking op de 
lachspieren van de toeschouwers. 

De eerste omloop bracht een aantal zeer spannende 
wedstrijden met zich mee. Zo wist het Makkumer 
partuur van Ype “Kwassie” Smink, Sjirk “De 
Skreeuwer” Rolsma en Rinze “Die Nase” 
Miedema met 5-5 6-6 te winnen van het partuur 
van 1ste klassekaatser Redmer “De Doazemieger” 
Strikwerda, Tjerk “Landverdediger” Karsten en 
Eeltje ”Obese” Postma. De winnende parturen 
van de eerste omloop kaatsten verder in de A – 
klasse, terwijl de verliezende parturen zich kon-
den gaan richten op de B – klasse. In de halve 
finale A – klasse stonden de parturen van Jelle 
Attema, Krijn Hiemstra en Aloys Freitag tegen-
over het partuur van Tinet Tigchelaar, Allard 
Hoekstra en Dylan Drent. Pas op 5-5 en 6-6 
plaatste Allard Hoekstra een mooie zitbal in het 
linkerhoekje en zo ging hun partuur door naar de 
finale. In die finale wachtte het zeer sterke par-
tuur van Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan v/d 
Velde en Hendrik Bouwhuis. Het partuur van 
Tinet Tigchelaar cs. probeerde het wel maar 
kwam er niet aan te pas in de finale. Hierdoor 
waren de kransen in de A-klasse voor Haye Jan 
Nicolay, Hendrik Jan v/d Velde en Hendrik 
Bouwhuis. In de B-klasse werden er heel veel 
partijen pas op 5 eersten gelijk beslist. Zo ook in 
de halve finale toen het partuur van Gerrit Jan 
Duiven, Ids de Boer en Wytse Hoppatee tegen 
Meindert Bonnema, Sybren Poelsma en Bauke 

Poelsma kaatsten. Op 5-5 6-2 viel de laatste slag 
in het voordeel van Duiven cs. In de finale 
namen Duiven cs. het op tegen Michel Nesse, 
Justin van Dijk en Steven Nesse. Daarin was het 
partuur van Duiven cs. het sterkst en op 5-3 6-4 
maakte Ids de Boer de partij in stijl met een 
bovenslag uit. 

Uitslagen A – klasse 
1e Haye Jan “6 uur melke” Nicolay
 Hendrik Jan “Heit is der ek” v/d Velde
 Hendrik “Wer is mien shag” Bouwhuis

2e Tinet “Ha de broek oan” Tigchelaar
 Allard “ik win alles”  Hoekstra
 Dylan “dooie visvreter” Drent

3e Jelle “Ik rook net” Attema
 “Kip van” Krijn Hiemstra
 Aloys “ Mittwoche” Freitag

Uitslagen B – klasse
1e Gerrit Jan “Roekoe” Duiven
 Ids “wat zit er achter mijn rits” de Jong
 Wytse Hoppatee

2e Michel “De Snoeker” Nesse
 Justin “Bieber” van Dijk
 Steven Nesse

3e Meindert “pomper” Bonnema
 Sybren “De klamme keutel” Poelsma
 Bauke Poelsma

Langs deze weg willen wij de sponsors van de 
€uropartij graag bedanken. Zonder deze sponsors 
kon deze partij niet doorgaan. Slagerij Attema 
Cafe De Belboei, Gebr. Smink Schilderwerken, 
HP Wanden en Plafonds, T & J Adema Wanden 
en Plafonds, Pizzeria La Piccola, Dorpskrant 
“Het viaduct”, Koelhuis Vogels, Bosma Hoveniers, 
Sanco Projects, Buwalda las en constructie 
bedrijf, Alpha Yacht Charters Makkum, Idsinga 
Tech, Fish Company, Mannen van de visbakkerij! 
KV Makkum.

Succesvolle 2e editie van de €uropartij


