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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1465 - 24 oktober 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Ook voor een tweede huis bent u beter 
af met een NVM-(aankoop)makelaar!

Vandaag zullen we het weten                                   door Sjirk Wijbenga

De jeugdhoek van de bibliotheek wordt intensief gebruikt

Staat de beste Bieb van Nederland in Makkum?
Vandaag wordt bekend gemaakt wie de beste 
bibliotheek is geworden. Drie bibliotheken 
zijn nog in de strijd. Makkum, de enige Fryske 
kandidaat, heeft al twee fictieve titels op zak; 
de beste van SúdWest Fryslân en de beste fan 
Fryslân. Velen van ons kennen de bieb al van 
de kinderjaren. Sinds jaar en dag is de biblio-
theek een spil in onze samenleving. In voor-
gaande edities van de Makkumer Belboei is 
hier uitvoerig bij stilgestaan. 

En juist nu wil de gemeente afbreuk doen aan 
deze publieke voorziening. Door de protest 
geluiden uit diverse dorpen heeft de gemeente 
besloten de inspreekavond te verplaatsen naar 
31 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis 
te IJlst. Aanvankelijk was deze vorige week 
woensdag gepland. Tijdens deze openbare 
vergadering wordt er gelegenheid geboden 
om in te spreken. Wie hier gebruik van wil 
maken dient dit voorafgaand op maandag ken-
baar te maken bij de griffie.

Plaatselijk Belang Makkum startte vorige week 
de flyeractie. In diverse straten hangt de flyer 
voor de ramen. Bestuurslid Arjen Doedel is er 
van overtuigd dat er nog veel meer bij kunnen. 
Doedel: “Het is een protest tegen de cultuur 
bezuinigingen van de gemeente. Sluiting van de 
bibliotheek betekent dat de leefbaarheid van het 
dorp aangetast wordt. Net nu we in Makkum 
weer op de goede weg zijn en er steeds meer 
oude panden worden vernieuwd. Bovendien 
draagt de bibliotheek naast het educatieve en 
informatieve karakter, ook nog eens een breed 
maatschappelijk belang.” Bewoners van Makkum 
die nog niet in het bezit zijn van een flyer kun-
nen deze op vier punten afhalen in Makkum;  
bij de bibliotheek, de Jumbo, fietsenzaak 
Rinia en de boekhandel Coufreur.
Wel of niet feest…, wel of niet de beste…, in 
ieder geval is het donderdagmiddag wel even 
de moeite waard een bezoekje aan de  biblio-
theek te brengen. Tweede of derde bibliotheek 
van Nederland is een felicitatie meer dan 
waard. Want  “ÚS BYB MOAT BLIUWE”.
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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 Dentwork 26-10 van 12.00 tot 27-10 
0.800 uur Praktijk 0515-541345/Privé 0515-433448/543846  
van Asperen 27-10 van 08.00 uur tot 28-10 Praktijk 0515-
572353/Privé 0515-576067

- 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

Het is volbracht.
                      Joh. 19:30

Verdrie  g, maar dankbaar voor wat hij voor 
ons hee   betekend, laten wij u weten dat 
na een moeilijke  jd in Gods Vaderhuis is 
opgenomen, mijn innig geliefde man, ús heit, 
pake en oerpake

Johannes Alexander Bouwhuijsen

* 3 september 1928  21 oktober 2012
   Zurich     Leeuwarden

Na een gelukkig huwelijk van 60 jaar.

 Witmarsum: T. Bouwhuijsen- Faber

 Den Bosch: Jelske en Klaas Jan

 Pingjum: Piet

 Nes: Klaas en Wieke

 Witmarsum: Harmke en Jelle

 Arum: Nico en Minke

  Klein-en achterkleinkinderen.

De Dankdienst voor zijn leven wordt gehouden 
op donderdag 25 oktober om 13.30 uur 
in ”De Hoeks  en”, Van Aylvaweg 37 
in Witmarsum. Aansluitend vindt 
de begrafenis plaats te Pingjum.

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

Corresponden  eadres: Van Aylvaweg 29  
 app.22
 8748 CC Witmarsum

Opgeven betekent niet
altijd dat je te zwak bent

om door te gaan
Het kan ook betekenen
dat je sterk genoeg bent

om los te laten !

We hebben afscheid moeten nemen van onze 
dappere, betrokken en opgewekte buurman

Charles Hardy
Wij wensen onze buurvrouw Bep en familie heel 
veel sterkte en kracht voor nu en de toekomst.

Jan en Wilma
Walther en Yvonne
Gerard, Andrea en Djordy
Rein, Otje, Joukje en Dylan
Kees
Michel en Sam
Niels, Marianne, Ruben en Merein
Dedde Peter, Maaike, Anna Minke, 
Djurra en Jurjen
Laurens, Maaike, Ids, Jessica, 
Hidde en Yvanka
Herman en Bastiaan
Jacob en Coby
Sytze, Elisabeth, Duncan, Olaf en Brecht
Johanneke en Mare
Jacob en Yvonne

De Hear is myn Hoeder

Nei in lange tiid fan ôfnimmende sûnens is 
rêstich fan ús hinnegien, myn leave skoansus-
ter en ús tante

Sjoke Wesselius
* Wûns, † Harns, 
   8 juny 1926    16 oktober 2012

Enumclaw, USA: 
Afke Wesselius – Stellingwerf
 
en tantesizzers

Korrespondinsje-adres: 
406 Schmidst. Enumclaw
W.A. 98022 – 7438 USA

De routsjinst wie op sneon 20 oktober yn de 
tsjerke fan Wûns. Oanslutend wie de begraffenis 
op it tsjerkhôf dêr.

Corrie Eiling – Westra
Onverwachts hebben we afscheid moeten 
nemen van Corrie. Ruim 40 jaar was ze lid 
van onze vereniging.

Wij wensen Martin, kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie veel lichtpuntjes in de duisternis 
bij dit grote gemis.
 

Makkum Oktober 2012

Dankbetuiging

Ook bij de tweede opname in het ziekenhuis heb ik 
weer heel veel mooie kaarten en lieve woorden 
mogen ontvangen. Na drie weken ben ik dankbaar 
dat ik weer thuis mag zijn bij Sybolt en de kinderen. 
Ook namens Sybolt hartelijk dank voor alle aan-
dacht die wij mochten ontvangen. 
Hartelijke groeten,
Sybolt en Baukje Attema-Ouderkerken

Plaats uw 
familiebericht in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroomvla, 1 liter..............................................1.49

Gebraden Gehakt........................per pakje 25 cent korting

Heinz Sandwichspread, pot 300 ml...............................nu 1.39

Jisper Kaas, stuk 500 gram............................................nu 4.49

Everyday Kaasknabbels, 125 gram.........................nu 49 cent

Everyday Keukenrol, pak à 4 stuks............................voor 2.59

Everyday WC papier, pak à 6 rol................................voor 1.95

Blom's Rookworst, 100 gram..............................................1.15
Hierbij 500 gram verse zuurkool GRATIS

Aanbiedingen geldig van do. 26/10 t.e.m. wo. 31/10

Agenda
Woensdag 24 oktober:
Makkum – Koekactie Hallelujah, zodra U de 
drumband hoort zijn ze bij U in de buurt

Donderdag 25 oktober:
Makkum – Koekactie Hallelujah, zodra U de 
drumband hoort zijn ze bij U in de buurt

Makkum – Avondrust - optreden van het Woldinghe 
koor uit Wons, 19.30 uur in het restaurant. Entree €2,-
 
Vrijdag 26 oktober:
Makkum – Sport en Spelmiddag 
in MFC Maggenheim van 10.30 - tot 15.00 uur

Zaterdag 27 oktober:
Omrop Fryslân TV – Bakkerij Kluft 
in Lekker ite mei reitse, aanvang 18.30 uur

Makkum – Bingo Buurtver. Terra Nova   
in Het Anker, Buren 17, aanvang: 19.45 uur

Dinsdag 30 oktober: 
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur 
in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst
Voorganger: Ds. J van Olffen

Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. H Tieleman

Profiteer van 25 t/m 27 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
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Heropening Bonifatiuskerk Cornwerd

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft net de Retabels onthuld en bekijkt samen met Wieger Postma nog 
even de beschrijving daarvan.

Afgelopen zaterdag is, met een klinkend concert 
van het Vocaal Ensemble Collage uit Dokkum, 
de kerk weer in gebruik genomen. Toeval of niet, 
dit koor uit de stad van Bonifatius kwam naar 
zijn kerk in Cornwerd om de heropening luister 
bij te zetten. Gedeputeerde Sietske Poepjes ont-
hulde na de pauze een foto van de Retabels, die 
weer een plaatsje hebben gevonden in de voor-
kerk. Deze waren vanaf 1947 in bruikleen gegeven 
bij het Fries Museum. Met deze officiële daad is 

de kerk weer heropend en is ze toegankelijk voor 
kerkelijke en culturele activiteiten en natuurlijk 
wordt de kerstavonddienst er weer gevierd.

Voor en na de pauze zong het koor de sterren van 
de hemel: van Bach tot Pop, vaak met boeiende 
choreografie, zodat er niet alleen veel te horen 
maar ook te zien was. En de akoestiek van de 
kerk mag er ook zijn. Het was genieten en dat 
deden de ruim 60 aanwezigen zeker. 

Makkum - Op zondag 14 oktober was het dan 
eindelijk zo ver. We konden vieren dat we weer 
een voorganger hebben. De kerk was gepoetst, 
er stonden mooie bloemen en de koffie geurde. 
En feest werd het. De Doopsgezinde Gemeente, 
die zich zelf nu Minniste Mienskip Makkum en 
Omkriten noemt, is bijna drie jaar vacant geweest.

Vlak voor de zomervakantie zijn we in gesprek 
geraakt met Lieuwe Durksz, van origine een 
Fries, maar nu woonachtig in Groningen. Hij komt 
bij onze gemeente werken voor één dag in de 
week, als Oudste. Oudste is een oude doperse 
benaming voor de voorganger in de tijd dat deze 
gekozen werd uit de leden en dus geen theologi-
sche studie had gevolgd. Br. Durksz is geen 
theoloog, maar heeft veel ervaring in het werken 
met mensen en is werkzaam geweest als Oudste 
in Uithuizen. 
Aan de viering werkten diverse groepen uit de 
mienskip mee. De Bouwers zongen een prachtig 
lied, Jaap Hoeksema droeg een mooie tekst voor, 
Br. Hidzer Sietzema deed het gebed namens de 
Ronde Tafel kring en er werd een tekst gelezen 

namens de zusterkring. Br. Durksz had als lei-
draad in de dienst licht, we zongen prachtige 
teksten op bekende melodieën, allen over licht. 
Hij verbond de gebeurtenissen in de afgelopen 
jaren in onze mienskip met een gaan van donker 
naar licht. Er is een prachtig Joods verhaal over 
het licht van de schepping dat uit elkaar valt in 
scherven, en mensen vinden daar steeds stukjes 
van, die hen inspireren en op weg zetten. Ook 
wij in onze mienskip hebben die stukjes licht 
gezien en zijn er naar op weg gegaan, vol goede 
moed en zonder te aarzelen. Het is – denk ik – 
een prachtige manier om te beschrijven wat we 
de laatste jaren hebben gedaan met elkaar. En nu 
zijn we weer een stap verder!

Na de dienst was het echt Makkums gezellig. 
Monique Mak had werkelijk geweldige hapjes 
klaargemaakt, die gretig aftrek vonden. Er waren 
geanimeerde gesprekken en we maakten kennis 
met elkaar en knoopten gesprekken aan met 
mensen die we al kenden. Het was een bijzondere 
middag, die moed geeft voor de toekomst. We 
blijven de scherven van licht verzamelen!

Doopsgezinde Gemeente heeft weer een voorganger   
door  Flora Visser
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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

Terwijl de kranten vol staan van het dalende 
aanbod detailhandel in vrijwel heel Nederland, 
is in Makkum juist een sterk tegendraadse trend 
zichtbaar. In een jaar tijd zijn er maarliefst zeven 
nieuwe winkels geopend, en diverse andere 
winkels fors uitgebreid en vernieuwd. En, nog 
steeds staan er ondernemers te trappelen om te 
starten. Het beperkte aanbod van winkelruimte 
weerhoudt hen tot nog toe om daadwerkelijk te 
openen.

Makkum is trots op deze positieve trend, en zal 
dit heugelijke feit dan ook vieren op zondag 25 
november. Om 13.00 uur zal Burgemeester Hayo 
Apotheker van gemeente Súdwest-Fryslân een reeks 
aan openingshandelingen verrichten. Gewapend 

met schaar en champagne trekt hij door de straten 
van Makkum om op vele plaatsen de openings-
handeling te verrichten. Na de reeks openings-
handelingen zal de burgemeester ook een afsluiting 
verrichten, en wel van de gaskraan van het 
‘Kasteeltje’, de Doopsgezinde Vermaning. Het 
Kasteeltje zal voortaan duurzaam worden ver-
warmd doormiddel van daglichttechnologie. De 
gehele middag zal hier een demonstratie van 
diverse duurzame producten worden gehouden.

De festiviteiten in Makkum worden aangekleed 
met Modeflitsen op de rode loper in de Kerkstraat 
(14.00 uur), de tweede editie van de “VanNuyen” 
Naaldhakkenrace (15.00 uur), en koopzondag 
met vele Sinterklaasacties van 12.00-17.00 uur.

Makkum trots op tegendraadse trend detailhandel

Gevarieerd HAFAFA concert in MFC Maggenheim

Harmonieorkest “Hallelujah” Makkum

Makkum - Drie blaasorkesten uit Makkum, 
Marssum en it Heidenskip, waren zaterdagavond 
vertegenwoordigd bij het HAFAFA concert in 
het MFC Maggenheim. Aanvankelijk was het de 
bedoeling een HAFABRA concert te organiseren. 
HAFABRA is een verzamelnaam voor drie 
verschillende blaasorkesten; Harmonieorkest, 
Fanfareorkest en Brassband. Het concert werd 

geopend door “Hallelujah” Makkum o.l.v. 
Nynke Jaarsma. Als tweede speelde de fanfare 
“Ons Genoegen” uit Marssum o.l.v. Douwe 
Veenstra. De fanfare “Studio” it Heidenskip o.l.v. 
Marten Miedema trad als laatste op.  Ruim 100 
muzikanten, waar bij opvallend veel jeugd, zorg-
den voor een gevarieerd muzikaal programma 
met veel muzikale hoogtepunten.

Al diverse keren heeft u kunnen lezen dat de 
jaarlijkse acceptgiro in aantocht was en daar is ie 
dan,toegevoegd aan deze krant. Uw financiële 
steun is nodig om de Makkumer Belboei te laten 

voortbestaan en wij hopen dat u ook dit jaar uw 
bijdrage weer overmaakt op bank-rekeningnummer 
3406.54.465. t.n.v. Ondernemers Vereniging 
Makkum. Bedrijven, verenigingen, particulieren 
wij rekenen op u!! Vult u de acceptgiro volledig 
in (zie afgedrukt voorbeeld), dit voorkomt het 
feit dat uw bijdrage niet bij ons binnen komt. 
U hoeft niet persé de acceptgiro te gebruiken, 
u kunt uw bijdrage ook “gewoon” via internet 
bankieren overmaken. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij  Corrie 
Koornstra, tel. 231778.

Daar is ie dan!
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Ik ben Monique Mak, ik woon in Makkum
sinds 1994, heb vele dingen hier 

in Makkum al gedaan maar ben ook 
Reiki- en Shamballa master, 

gecertificeerd coach en ik werk met 
energieën, oftewel Energetisch therapie. 
Vanaf 6 november open ik mijn praktijk

bij Kapsalon Nynke Beauty.

Ik kan iets voor u betekenen als u in het leven met ups en downs te 
maken heeft, als u herhalingen in uw leven heeft waar u vanaf wilt, als u 
verder wilt gaan met uw leven maar het niet op eigen kracht redt. Ik ben 
gevoelig voor energieën van anderen waardoor ik in staat ben zaken te 
benoemen en bespreekbaar te maken. Op coachende wijze komt u tot 
nieuwe inzichten waardoor uw leven weer een opwaartse beweging krijgt. 
Zonder vooroordelen en aannames heet ik u van harte welkom in mijn 
praktijk. Bel voor een afspraak: Monique 06 - 15 19 22 90.

Ik 

en

Nog 2 weken!!!! 

Mag ik me alvast 

voorstellen...

19 22 90.

Schoonheid zit 

van binnen, 

wij brengen het alleen 

maar naar buiten!

www.kapsalonnynke-beauty.nl

Wist u dat...
er in de herfstvakantiesport en spel in MFC 
Maggenheim is op vrijdag 26 oktober 2012 voor 
de kinderen van 6 tot en met 8 jaar van 10.30 tot 
12.00 en de kinderen van 9 tot en met 12 jaar van 
13.00 tot 15.00 uur entree 1 euro (incl. drinken 
en lekkers) p.s. neem gymkleding en schoenen mee.

It Iepen Stee een email adres heeft. U daar naar 
toe kunt mailen, als u op ons plein iets ziet 
gebeuren wat niet hoort. Dit email adres is: 
obsiepenstee@gmail.com

er in Makkum 25 november koopzondag is?

er ook allerlei leuke activiteiten op stapel staan?

de Burgemeester deze dag ook een bezoek   brengt 
aan Makkum?

de collecte voor de Brandwonden stichting in 
Wons € 156,84 heeft opgebracht. Alle gevers 
hartelijk dank.

er op zat. 3 november weer een  The Eighties 
discoavond in de bovenzaal van De Prins wordt 
georganiseerd, aanvang 21.00 uur 

Plusdienst thema 
“Ik mis (n)iets”
Makkum - De eerste plusdienst van komend 
seizoen heeft als thema: "Ik mis (n)iets". Wees 
eens eerlijk, waarom zou je wel geloven? Het is 
toch achterhaald? Maar wanneer je er afstand 
van neemt....is het dan echt zoveel beter? Elke 
dag komen mensen tot geloof. Elke dag zijn er 
ook mensen die de kerk verlaten. Zij missen 
niets. Of missen zij iets?
Graag ontmoeten we U a.s. zondag 28 oktober 
om 19.00 uur in Het Anker, de dienst duurt een 
klein uurtje, na afloop is er thee of koffie. 
Iedereen is van harte uitgenodigd deze dienst bij 
te wonen. 

Ingezonden brief: 
Aan de politie.
Makkum - Onlangs bracht ik mijn dochter naar 
de basisschool, ik stond 5 minuten verkeerd 
geparkeerd, met 2 wielen op het trottoir; resultaat: 
€85,= boete. Nu weet ik van de actie die de politie 
had aangekondigd. Echter, we kennen allemaal 
voorbeelden genoeg van diverse buurten in 
Makkum, waar zo'n beetje permanent op het 
trottoir wordt geparkeerd. Ook daar is de door-
gang van het verkeer moeilijk, is het zicht slecht, 
en loop je risico's. Tegen incidentele overtredingen 
kan de politie maar in beperkte mate wat doen, 
maar het structurele fout parkeren wordt door de 
politie getolereerd, terwijl er in ons dorp meer 
dan voldoende parkeerplekken zijn.
Politie, ik ervaar dit als rechtsongelijkheid, 
selectieve handhaving, actie graag.    

Jerke van de Geest, It Med 19, Makkum
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Opbrengst “Eiwerpen” naar Sailability

Cees Dingemans, Jetze Genee en Sietske Poepjes

Makkum - Ieder jaar wordt het traditionele ei-
werpen in Makkum georganiseerd. De opbrengsten 
van deze kampioenschappen worden geschonken 
aan het goede doel. Afgelopen zaterdag overhan-
digde gedeputeerde Sietske Poepjes in het 
Toeristisch Informatiepunt te Makkum een 
cheque groot € 750,-- aan de vertegenwoordiger 
van het Sailability-bestuur Cees Dingemans. 

De organisatie van het eiwerpen is een vrijwilligers 
aangelegenheid en wordt gedragen door veel 
sponsoren. Sietske Poepjes kon geen provinciale 
sponsoring garanderen maar vond het de moeite 

waard om een onderzoek te starten naar moge-
lijkheden hiertoe. Sailability is een stichting die 
sinds 2006 bezig is om zeilen voor mensen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke handicap 
mogelijk te maken. De stichting faliciteert 
potentiële watersportverenigingen, zorgt voor 
aangepaste boten en levert deskundig advies met 
als doel: Zeilen is mogelijk voor iedereen, onge-
acht leeftijd en lichamelijk status. Stichting 
Sailability is lid van Sailability World, een inter-
nationale organisatie die probeert deze doelstel-
ling te verspreiden over de wereld. 19 landen 
zijn inmiddels aangesloten.

Brandweer en EHBO vereniging Makkum oefenen samen
Dinsdag 9 oktober werd er door de brandweer-
korpsen van Witmarsum en Stavoren geoefend 
in het leegstaande gebouw van Bergsma Groot-
handel. Dit onder supervisie van het korps van 
Makkum. Een locatie die zich mooi liet lenen 
voor het verbergen van slachtoffers. Deze slacht-
offers werden gespeeld door leden van EHBO 
vereniging Makkum. Om het ook voor de 
EHBO-ers als oefening op te zetten, waren er 
ook EHBO-ers die de rol van hulpverleners 
moesten spelen. Er was een gewondennest, waar 
de “slachtoffers” heen gebracht werden om ver-
volgens de juiste diagnose te krijgen en desge-
wenst te worden behandeld. Zo werden de won-
den aangebracht door Helga Kwant (lotus van de 
lotusvereniging Sneek), waardoor het toch wel 

“echt” leek. Voor zowel de EHBO als de brand-
weer was dit een goed leermoment. De brand-
weer oefent natuurlijk zeer regelmatig, maar niet 
met “echte” slachtoffers en voor de EHBO-ers 
was het eens een andere manier van oefenen. 
Normaliter gaan de slachtoffers bij een ongeluk 
eerder naar het ziekenhuis, terwijl de EHBO-er 
toch het een en ander kan betekenen in deze situ-
atie. Van beide kanten werd het zeer positief 
ervaren en een verdere samenwerking wordt wat 
ons betreft dan ook zeker niet uitgesloten!

De EHBO vereniging wil graag Helga Kwant, de 
korpsen van Witmarsum, Stavoren en Makkum 
bedanken en dan in het bijzonder Oepke-Jan en Sibo 
die deze samenwerking georganiseerd hebben! 
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Tien jaar KoffieBar 
in Avondrust

Makkum - Het is deze maand precies 10 jaar 
geleden, dat op initiatief van Ria Compier, wiens 
moeder in Avondrust was gaan wonen, een groepje 
vrijwilligers werd samengesteld, om in de avond-
uren een activiteit aan te bieden aan de bewoners. 
In die tijd werd er in Avondrust wel eens iets 
georganiseerd, maar totaal niet te vergelijken met 
het huidige aanbod en al helemaal niet in de 
avonduren. Zo ontstond toen de ‘KoffieBar’. 
Al vrij snel na de opzet, werd ik gevraagd om 
voorzitter te worden van deze volledig zichzelf 
runnende groep vrijwilligers.

In het begin organiseerden we drie avonden in 
de week een activiteit, wat in de loop der jaren is 
verminderd naar ongeveer eens in de drie week. 
Eén en ander volledig door het huidige aanbod 
binnen Avondrust zelf en door de sterke veran-
deringen binnen zorgcentra, in het algemeen, in 
de afgelopen tien jaar.  Maar wij wilden ons tien 
jarig jubileum toch vieren met de bewoners. En 
dat gebeurde vorige week. Mede dankzij 
Shantykoor “de Brûskoppen” uit Scharnegoutum 
werd het een bijzonder feestelijke en muzikale 
avond, waar alle pakweg 65 aanwezigen, zicht-
baar van genoten hebben. Mocht u als lezer eens 
overwegen, om wat meer informatie te willen 
over-, of wellicht zou u vrijwilliger willen 
worden, binnen het zorgcentrum, overdag en/of 
‘s avonds, dan kunt u altijd contact opnemen met 
Avondrust.  Wij, als vrijwilliger van de KoffieBar 
hebben veel plezier en voldoening in hetgeen 
wat we doen en aanbieden, aan de bewoners van 
Makkums zorgcentrum.

Met vriendelijke groet, Marcel Knijff.

Ten Cate & Sloggi 
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

PSV de Halsbânruters
Middenmeer 20 oktober
Yvonne Philipse kwam hier aan de start met Be Cool 
Men in de klasse Z1. In de 1e proef won zij de 3e 
prijs met 205 punten goed voor een winstpunt.
Louise Nieuwenhuis kwam met Sieuwke fan 
Lutke Peinjum ook uit in de klasse Z1. Louise lag 
beslag op de 1e prijs met de mooie score van 222 
punten goed voor 2 winstpunten. In de 2e proef 
won zij de 2e prijs met 214 punten 1 winstpunt.

Oenkerk 19/20 oktober
Bobbie IJdema kwam voor de eerste keer uit in 
de klasse M2 met Up to date’s Ulkje. Deze wed-
strijd telt mee voor de indoor competitie van het 
KFPS. Zij behaalde hoge scores met 204 en 197 
punten goed voor twee maal de 1e prijs en 4 
winstpunten. Met Up to date’s Celina startte zij 
in de klasse L2 en behaalde een winstpunt met 
183 punten 1 winstpunt.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Schoolbuurt 10, MAKKUM

Karakteristieke woning, beschut gelegen 
in het centrum van Makkum.

Vraagprijs:  € 159.000,- 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.

Uitslagen vv Makkum
Ternaard 1 - Makkum 1                            2 - 6
Franeker SC 2 - Makkum 2                           1 - 1
Makkum 3 - Franeker SC 5                           2 - 1
Makkum A1 - Franeker SC A1  1 - 4
SDS C1 - Makkum C1                            4 - 2
SWZ C4 - Makkum C2                            2 - 7
ST Arum/Stormv'64 D2G - Makkum D2 4 - 1
Makkum E1 - QVC E1                            4 - 3
Makkum E2 - GAVC E4                            3 - 3
Makkum F2 - Workum F6                            0 - 3
SDS VR1 - Makkum VR1                            4 - 1

Stoererij Beijemastate Arum
Arum 14 Oktober 
L2 Dressuur - Yvette Altena met Pauline fan Stal 
Ghia 183 punten 

Haskerhorne 14 Oktober 
Z1 Dressuur - Pauline Wielsma met Mindert v/d 
Terpen 207 punten 

Middenmeer 20 Oktober
Z1 Dressuur groep 1 - Pauline Wielsma met 
Mindert v/d Terpen 208 punten 1ste prijs 
Z1 Dressuur groep 2 - Louise Nieuwenhuis met 
Sieuwke Fan Lutke Peinjum 222 punten 1ste 
prijs en 214 punten 214 punten 2de prijs

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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6 prima eikenhouten stoelen (Oisterwijk) € 50,-- 
Tel. 05150-574787

Winterbanden zonder velg, maat 175/65 R14, 1 
jaar oud. € 100.00 Tel; 0515-232569

Glazen windscherm voor op scootmobiel. Warm 
zitten in weer en wind! Beschermt tegen wind en 
regen. Z.g.a.n. € 50,-  Tel: 06-51240157

Gebreid beursje, Rose, Blauw met geel, gevonden 
bij de sporthal. Af te halen bij Jumbo.... 

omgeving Witmarsum een polyester vis / roei-
bootje. Met 4,5 pk motor. Tel 06-24226242.

Jampotten met metalen deksel van de Jumbo of 
Aldi Fam. Oostenveld, Bleekstraat 7, Tel: 232745

Vermist: 
zwarte gesteriliseerde poes met witte accenten. 
Poes is 2 jaar en klein van stuk. Gechipt: 52824-
6000317111. Sinds ongeveer 9 oktober vermist. 
Omgeving Vallaat 26, foto www.amivedi.nl. tel. 
0641826150

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

GEVRAAGD

GEVONDEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

Het verwarmde herfstterras tijdens de open dagen bij Zilt.

Herinnert u zich deze nog….
Makkum - Heb jij ook zulke goede herinneringen 
aan de jaren ´80?  Kom je helemaal in de sfeer 
bij het horen van die muziek? Beleef dan 
opnieuw het echte discogevoel en kom zat. 3 
nov. naar “the eighties disco”! De bovenzaal van 
de Prins is open vanaf 21:00 uur maar ben je 
voor 22.00uur binnen dan krijg je je eerste con-
sumptie gratis! Vraag je favoriete disconummer 
aan en DJ. Hendrik laat je terug gaan in de jaren 
´80. See you at the eighties!!!

Afgelopen zaterdag 13 oktober was het weer de 
jaarlijkse uittocht van sloepen richting het Java 
eiland in Amsterdam. De voorspellingen qua weer 
waren voortreffelijk alleen maar regen en mis-
schien even droog. Dikke kleren en regenkleding 
mee. Alle sloepen waren voor 10 uur in Amsterdam 
waar de sloepen te water werden gelaten en de 
roeiers de laatste nodige koolhydraten nog tot zich 
konden nemen voor de eerste start van 11 uur. Het 
was wonderlijk nog steeds droog en de eerste 
dames konden droog van start gaan. Met 5 sloepen 
om de 4 minuten lagen zij achter de startlijn klaar 
om het grootste cruiseschip achter hen te zien liggen. 

De Zeesteeg mocht om 12:44 van start met nog 3 
Kromhoutwhalers waar zij de vorige wedstrijden 
zich makkelijk los konden maken van de andere 
sloepen wilde het deze keer niet lukken. Onder de 
bruggen was het enigszins in elkaar schuiven en bij 
de eerste bocht lagen wij nog steeds dicht bij 
elkaar. Bij de eerste echte brug met bochtenwerk 
werd er afstand gecreëerd. Met dit jaar een nieuwe 
route waar zo nu en dan een haakse bocht moest 
worden gemaakt kwam het op het sturen aan met de 
roeiers die alles deden wat de stuur hen vroeg. 
Geen discussie werd gevoerd en wanneer de roeiers 
moesten strijken en halen en weer strijken gingen 
zij zonder problemen deze bruggen te lijf.

Bij Nemo moest een boei gerond worden en de 
roeiers konden hier mooi zien hoe zij op de andere 
Kromhoutwhalers uitliepen maar ook op de andere 
sloepen inliepen. Bij de fietsbrug kwamen wij ach-
ter 2 salonboten te varen maar deze gingen zonder 
problemen voor ons aan de kant. Bij de volgende 
brug lag een rondvaartboot netjes op ons te wach-
ten en de toeristen konden mooi van onze inhaal-
race genieten. De grutte Bear uit Joure ging netjes 
voor ons aan de kant en wij konden zonder proble-
men de grachten ingaan waar weer een paar haakse 
bochten waren. Bij de laatste brug ging het even 
een beetje mis. Altijd een frustratie maar ja wij 
moesten snel verder. Het water was hier breed maar 
met het terugkomen van sloepen die elkaar inhalen 
en wij die anderen moesten inhalen was het water 
hier aan de smalle kant. Het was soms even tricky 

om de snelheid erin te houden. Het blijft een pro-
bleem met iets langzamere sloepen die denken met 
stuurboordwal een eind om te roeien en ook die 
willen in het midden varen wat dus resulteerde in 
een aanvaring een honderd meter voor het keer-
punt. De Orkaan had niet veel zin om ons er voorbij 
te laten en met hen hebben onze riemen 2 keer dan 
ook contact gehad. Na de brug konden wij terug 
naar het Amstel Hotel. Doordat wij 1 van de latere 
starten waren kwamen wij nu niet veel sloepen 
meer tegen wat ons wat ruimte gaf. Bij het binnen 
gaan van grachten hadden wij mooi de ruimte voor 
ons. Bij een haakse bocht met brug erover namen 
wij mooi de grote doorgang maar bij het verlaten 
van de doorgang lag er een rondvaartboot midden 
in het vaarwater. De riemen in het water een paar 
langszij een paar de lucht in en wij misten net de 
rondvaartboot. Bij het laatste keerpunt aan het 
einde van het Lozingskanaal ging het er even verhit 
aan toe. 2 sloepen lagen voor ons zij wilden elkaar 
inhalen maar wij zijn 2 keer zo snel maar toch 
mochten wij er niet langs. Met een sloep vol heren 
met adrenaline die door hun lichaam giert was het 
moeilijk om de sloep niet te snel te laten lopen. De 
heren werden allemaal even opgefokt waarna de 
stuur van de andere sloep toch maar week voor ons 
en ons maar voor liet gaan. Wij konden hier snel 
voorbij.  Met de finish in zicht  nog even doortrek-
ken en wij konden binnen een 2 uur en 24 minuten 
de 24 kilometer afleggen wat zeker niet slecht was. 

Tot overmaat van ramp kregen wij nog maar wat 
meer regen op ons waardoor iedereen nat was en 
behoorlijk koud. Nog even wachten tot het cruise-
schip weg vaarde en wij konden weer naar de 
kraan. Na het kranen en droge kleren was iedereen 
nog steeds koud en met elke keer weer een regen-
bui besloten wij toch maar naar huis te gaan. In de 
loop van de avond kwamen de uitslagen binnen en 
tot verbazing van het gehele team waren wij 15de 
geworden in een veld van ongeveer 90 heren. Dit 
was een zeer goed resultaat de beker is ondertussen 
ook in Makkum aangekomen en wij maken ons 
klaar voor het laatste weekend in Muiden op 3 
november om daar nog 1 keer te knallen en hopelijk 
2de te worden in het Kromhoutwhalerklassement.

Roeien Grachtenrace Amsterdam en 129 sloepen

Nieuw bestuur JOVD Friesland

De Jongeren Organisatie voor Vrijheid & Democratie 
(JOVD), afdeling Friesland heeft een nieuw 
bestuur. In de ledenvergadering is Thomas Roosma 
verkozen tot voorzitter. Roosma (20) is woon-
achtig te Makkum en was al eens vice-voorzitter. 
Verder bestaat uit bestuur uit Jozua Landstra, 
Arjan Veenstra, Geu Luik, Max Pieter Dijkstra 
en Trudie Rijkaard. De in 2010 heropgerichte 
jeugdafdeling heeft in haar tweede jaar tachtig 
leden geworven.


