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Sluiting Makkumer bibliotheek voorlopig van de baan
door Sjirk Wijbenga

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Wethouder Wigle Sinnema en een afvaarding van de bibliotheekregio SúdWest Fryslân.Cora
Fokke (Sneek), directeur Ellen van Albada, Tomke en Dina Eringa (Sneek, voorheen Makkum)
IJlst - De dreigende sluiting van vijf bibliotheken
in de gemeente SúdWest Fryslân, waaronder
Makkum, is voorlopig van de baan. Het college
van B&W werd vorige week woensdag op de
vingers getikt door de kommisje Boarger en
Mienskip, die geen goed woord over had voor
het college voorstel. Hierin werd gesteld dat
er € 400.000,- bezuinigd moet worden op het
gemeentelijk bibliotheekwerk. De kommisje
kwalificeerde het voorstel als “broddelwerk”.
De sluiting van de 5 bibliotheken veroorzaakte
veel oproer in de gemeente. Directeur Ellen
van Albada overhandigde de kommisje 8000
handtekeningen van verontruste burgers. Albada
betreurde het dat er weinig overleg is geweest
tussen bibliotheekbestuur en het college.
”Laten we eerst eens om de tafel gaan zitten
zonder dat vlijmscherpe mes van de bezuinigingen”, stelde zij het college voor. De raadsleden vroegen zich af of het college de

gemeenschappelijke impact niet had voorzien.
Volgens Groen Links is het evenwicht totaal
zoek en wordt het cynisme t.o. van de Sneker
culturele voorzieningen alleen maar groter.
Tijdens de gemeentelijke herindeling beloofde
de gemeente in haar kernbeleid de leefbaarheid van de kleine dorpen op peil te houden.
Hier gebeurt het tegenovergestelde. De PvdA
kreeg kromme tenen van het rapport. Visie
ontbreekt en het is veel te veel eenrichtingsverkeer. Dit rapport kan meteen de prullenbak
in. Ook biedt het rapport geen enkele ruimte
voor creatieve oplossingen. “It is allegearre te
koart troch de bocht”, vond het CDA.
Wethouder Sinnema kon zich niet onttrekken
aan de harde kritieken en stelde de riedskommisje voor dat het college in maart 2013
met een nieuw voorstel zal komen waarbij
voorafgaand een gedegen onderzoek zal
plaatsvinden.

Makkum, De Knokkel 6

T

CH
VERKO

Op uitstekende locatie met zicht op IJsselmeer
gelegen vrijstaande recreatiebungalow aan vaarwater,
volledig gemeubileerd, 835 m² eigen grond.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Kerstverlichting centrum Makkum
a.s. Zaterdag 10 november wordt de kerstverlichting weer opgehangen in het centrum
van Makkum. Willen de ondernemers en
allen die het aangaat de daarvoor bestemde

stekkers die dag buiten hangen.
Bij voorbaat dank,
De ondernemersvereniging Makkum

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
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 Van Asperen Praktijk 0515-572353
- 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

Familieberichten
Het is goed zo……
Soedah

Na een afnemende gezondheid
is rusƟg ingeslapen onze lieve

Tiny Nevenzeel - Spoelstra
geboren 28 april 1925 te Bandung
overleden 30 oktober 2012 te Makkum
weduwe van Gerard Nevenzeel
Maarssen: Hans en Yvonne Nevenzeel
Maarssen: Robert Nevenzeel
Nieuwegein: Rogier Nevenzeel en Marjolijn Kragten
Utrecht: Ilonka Nevenzeel en Viec Nguyen
Utrecht: Eva Nevenzeel
Warnsveld: Leo Nevenzeel en Tjitske Postma
Groningen: Keimpe Nevenzeel
Warnsveld: José Nevenzeel
Australië: Peter de With
Leiden: John de With
Eindhoven: An Spoelstra -Verkaart
Nuenen: André en Miriam Spoelstra
Eindhoven: Gerard en Aranka Spoelstra
Eindhoven: Rob Spoelstra
kinderen en kleinkinderen

Agenda
Donderdag 8 november:
Makkum – Gezondheidscentrum Sunhûs
de gehele dag gesloten voor info zie advertentie
Zaterdag 10 november
Makkum – Dagje Trollen voor de jeugd van 9 tot
16 jaar verzamelen om 9.30 uur bij hengelsportzaak Idzenga
Makkum - Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseert een
bingo -avond. Aanvang 20.00 uur, in zaal ’t Anker
Kerkeburen.
Piaam – Nynke Pleats, Quiltweekend
met uitgebreide expositie en quiltmarkt
van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 11 november:
Piaam – Nynke Pleats, Quiltweekend
met uitgebreide expositie en quiltmarkt
van 10.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 13 november:
Avondrust, Klaverjassen aanvang 14.00 uur
in het restaurant
Woensdag 14 november:
Avondrust, Rolstoeldansen aanvang 15.00 uur
in het restaurant

Tiny is deze dagen thuis.
De WijƟng 26
8754 AG Makkum
De begrafenis heeŌ inmiddels plaatsgevonden.
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van Avondrust en allen die verder aan de verzorging
van Tiny zo veel hebben bijgedragen.

Kerkdiensten
Woensdag 7 november:
Makkum – K.C. Het Anker, 19.30 uur
Voorganger: Pastor G Visser
Organist: Dhr. Sterenberg
Zondag 11 november:
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
ZWO/ Jeugddienst

Onze gezellige buurvrouw

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Tiny Nevenzeel – Spoelstra

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

zullen we moeten missen in de Wijting
De buren van de Wijting:
Lida en Johan
Gezien en Hans
Ina en Dries
Hiltje en Piet
Patty en Jan Willem
Sebastian, Mika, Ravi en Kik
Makkum, 30 oktober 2012

Ons bereikte het droevige bericht dat na
afnemende gezondheid is overleden

Mevr. Tinie Spoelstra
Trouw lid van de bridgeclub tot het laatste
moment en van 1986 tot 2006 actief geweest
als secretaris
Bestuur en leden Bridgeclub Makkum

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

NUT-cursus: wijnproeven
Wat proef je eigenlijk als je wijn drinkt? Er wordt
veel over gezegd en geschreven: “een vleugje
eikenhout”, “tonen van rood fruit”, “impressies
van viooltjes en fijne kruiden”, “een heldere,
frisse afdronk”. Is dit soort beleving alleen weggelegd voor kenners of kan iedereen dit proeven?
Je kunt dit ervaren in een avond wijnproeven
o.l.v. Theo Kleijn van Piccolo e Piccolo wijnkopers. Er zullen 8 Italiaanse wijnen geproefd en
toegelicht worden, afgewisseld met brood en een
aantal kleine hapjes. Na afloop bestaat de mogelijkheid om de geproefde wijnen en een heerlijke
olijfolie te kopen tegen slijtersprijzen. De cursus
vindt plaats op 21 nov 19.30-21.30 in It Posthus,
Plein 15 Makkum. De kosten zijn € 12,50 p.p.
incl. wijnen, brood en een aantal kleine hapjes.
Opgeven via www.nutmakkum.nl/cursussen.
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Wist u dat...
- op 25 november de gaskraan van het Kasteeltje
officieel afgesloten wordt?
- Het Kasteeltje vanaf dan alleen nog verwarmd
wordt door daglicht?
- er op 25 november meer duurzame initiatieven
worden gedemonstreerd in en bij het Kasteeltje?
- er een Dagje Trollen voor de jeugd is Zaterdag
10 november.
- Heb je ook zin om mee te doen en ben tussen
de 9 en de 16 jaar oud ? Geef je dan snel op in
de winkel van Idzenga Makkum of via www.
hsv-makkum.nl. Hier vindt je ook alle informatie die je nodig hebt.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Dubbelvla, 1 liter..................................................1.39
- 11 november is de dag, maar 10 november is
de dag dat je lichtje branden mag.
- 10 november om 18.00 uur in de SintMartinuskerk, neem je lampion mee en loop
na het verhaal met Sint Martinus en de muziek
nog een rondje door het dorp.
- Alle kinderen zijn van harte welkom.
- De doopsgezinde kerk op zaterdag 10 november
weer open is voor St. Maartenlopers, van
ongeveer 17.45 – 19.00 uur?
- Dat jullie dat iets lekkers krijgen, maar ook
even warm kunnen worden, naar de wc kunnen
of wat te drinken kunnen krijgen?

Snijworst.................................nu per pakje 25 cent korting
Geraspte Kaas Belegen, zak 150 gram................................1.69
Kesebeke Sladressing, 500 ml + krop Sla...............samen 1.95
Everyday Aardbeidrank, 1 liter.....................................75

cent

Top Afwasmiddel, 500 ml...........................................voor 1.21
Everyday Macaroni of Spaghetti, 500 gram................69

cent

Everyday Pastasaus, 500 ml................................voor 89

cent

- Dat dit wordt geregeld door de jeugd van het
Kraaiennest?

Aanbiedingen geldig van do. 8/11 t.e.m. wo. 14/11

- Dat jullie van harte welkom zijn?

Maandag Vlugklaar

Woensdag Gehaktdag

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 8 t/m 10 november
van dit smakelijke voordeel

H.O.H. Gehakt
500 gram

Dinsdag Verse Worst

Runder Gehakt

Verse Varkens Worst

500 gram

gemarineerd
500 gram

2,75

Verse Runder Worst
500 gram

2,95

2,75
2,95

Diverse
specialiteiten
Kom in de winkel
voor nog veel meer
lekker aanbiedingen
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Makkum, kom in actie!!
Eindelijk, beginnen er mensen in Makkum en omgeving het sluimerende probleem te onderkennen…
Het zal tijd worden! Het Rijk, de Provincie en in
mindere mate de Gemeente werken aan een onzalig
plan om van onze leefomgeving 1 groot windmolenpark te maken. Meer dan honderd windmolens
zullen geplaatst worden in het IJsselmeer en in de
driehoek Harlingen-Makkum-Bolsward. Deze windmolens zullen enorm hoog worden (ongeveer 150
meter) en zijn op tientallen kilometers al zichtbaar.
Weg onze recreatieve sector en andere ondernemers,
weg ons landschap waar kerktorens de bakens in
het landschap zijn, weg is de waarde van onze
(vastgoed) eigendommen. Makkum zal voor eventuele nieuwkomers een stuk minder aantrekkelijk
worden om zich te vestigen. Dit zal desastreuze
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van ons dorp.
Waarom zou je nog in Makkum een woning kopen
of een bedrijf beginnen wanneer je 15 kilometer
verderop geen windmolens hebt?
Het is niet eerlijk dat een groot deel van een nationale
milieudoelstelling afgewenteld wordt op ONZE
leef/ woonomgeving. Misschien zijn er veel mensen

die wel iets willen doen om dit plan tegen te houden
maar simpelweg niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Voor de mensen die niet van het schrijven
van bezwaarschriften houden zou ik het ondertekenen
van de petitie Help, ze verpesten onze omgeving
aanraden. Een directe link kunt u overigens vinden
op de website van Plaatselijk Belang Makkum
(www.pbmakkum.nl). Het ondertekenen van deze
petitie is binnen twee minuten gebeurd dus dat mag
het probleem niet zijn. Doe dit voor 11 november!
Echte liefhebbers van het schrijven van (bezwaar)
schriften kunnen terecht op de website van de
Provincie Fryslân (www.fryslan.nl). Wees er snel bij
want op zondag 11 november sluit de termijn waarop eventuele bezwaren kunnen worden ingediend.
Laat uw stem horen! Een mooie, prettige woonomgeving als het onze mag niet (op deze schaal)
verpest worden. Wij hoeven niet alleen de prijs te
betalen voor de vergroening van onze samenleving.
Die prijs kan en moet eerlijker verdeeld worden!

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

Een Makkumer die zich zorgen maakt.
Op persoonlijke titel: Arjen Doedel

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50

De Trieste keerzijde van windenergie
Wie denkt dat windmolens DE oplossing zijn voor
global warming heeft het mis, integendeel, namelijk
grootschalige windmolenparken dragen bij aan de
opwarming van de aarde, vaststaat dat de temperatuur
in en achter een windmolenpark stijgt en dat heeft
weer invloed op mist en wolkenvorming waaruit
zware buien kunnen ontstaan. De interactie tussen
hoge en lagere luchtlagen, ten gevolg van de draaiende wieken zorgt ervoor dat een deel van de
door windmolens gebruikte energie (wind) opnieuw
word aangevuld door de hogere luchtlagen. Deze
interactie heeft een ingrijpende ontregeling van het
klimaat tot gevolg
Zouden we Harlingen en Bolsward maar moeten
vergeten als elfstedenstad? En was afgelopen jaar
de tocht wel doorgegaan als er geen molens langs
de elfstedenroute stonden? Bron: impacts of windfarms on land surface temperature. Wist u dat voor
de productie van Neodymium (grondstof voor de
dynamo’s van windmolens) die voor 90% uit China

komt gewonnen word bij de stad Baotou, zich een
humanitaire ramp voltrekt van ongekende omvang?
Dit is de meest sinestere kant van windenergie, de
landbouwgrond bestaat niet meer, duizenden mensen
zijn ziek van het giftige gebied van meer dan 120
vierkante kilometer, elke dag stromen er honderden
liters radioactief afval in het 30 meter diepe gifmeer in ten behoeve van onze (schone) energie.
En het word nog erger, de drinkwatervoorziening
van miljoenen mensen is al besmet. Het zou alle
initiatiefnemers van windmolenparken sieren om
aan deze stad een bezoek te brengen om eens te
kijken of ze al niet genoeg schade aan het milieu en
hun medemens hebben aangericht. shame on you!
Laten we ons geld nu maar investeren in Blue-Wave
energie of op thorium draaiende kerncentrales, dat
zijn pas duurzame oplossingen! Kijk ook eens op
www.fibronot.nl

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

Wilco Hoogers, Wons

Betreft onze reactie op de zienswijze van structuurvisie
Fryslan windstreek 2012
Voor alle duidelijkheid wij zijn in het geheel voorstander van natuurlijke energiebronnen in welke vorm
dan ook. Windenergie is een prachtige natuurlijke
energiebron, en we juichen dit ook toe om dit op
een verantwoorde maatschappelijke manier toe te
passen. De plannen die er nu liggen om in het
IJsselmeer zo vlak voor de kust, en rondom ons
mooie dorp Makkum en omstreken, zo massaal een
windmolenpark aan te leggen, met omvangen van
molens die zo enorm van afmeting zijn, is naar onze
mening ver boven alle proporties! We zijn bang dat
dit een te grote impact zal zijn op de leefomgeving,
met name de enorme horizonvervuiling, de geluidsoverlast met noordwesten wind, dat dit grote
negatieve gevolgen zal hebben voor de plaatselijke
toeristische economie.

gevoerd wordt teniet gedaan. Onze werkgelegenheid
in Makkum en omsterken komt hierdoor in gevaar!
Ook financieel worden wij door deze omvang en
aantallen van molens, dermate benadeeld (denk aan
onze woningen die sterk in waarde zullen dalen)
dat de omvang van dit mega plan zeer zeker naar
alle proposities bijgesteld dient te worden! We zijn
zeer verontrust en velen met ons als dit naar onze
menig idiote plan van deze omvang wordt uitgevoerd. Wij willen u dus ook met klem verzoeken,
dit windmolenplan naar in alle opzichten bij te stellen,
zodat dit op een maatschappelijke en economische,
en aanvaardbare manier uitgevoerd kan worden.

Waar onze regio en Provincie zo sterk in is, de rust,
natuur, de weidsheid, wordt door dit plan als het uit-

Fam. P. Doedel.
Menziessingel 2, 8754 LD Makkum.

Namens vele verontruste inwoners van Makkum en
omstreken,

Zaterdag 10 november
& zondag 11 november
Van 10 tot 17 uur

Quiltweekend

met uitgebreide
expositie en quiltmarkt
Voor foto‛s en info., zie
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707
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70 Bakkers behalen bakdiploma

Op woensdagmiddag 24 oktober zijn er maar liefst
70 nieuwe bakkers in Makkum bijgekomen.
Tijdens een cakepop workshop bij Jumbo Kooistra
mochten kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
hun bakkunsten laten zien. Cakepops zijn een
nieuwe rage in de bakwereld. Het is een klein
rond cakeje op een stokje die versiert kan worden
met chocolade, snoep, marsepein of fondant.
70 kinderen hadden zich opgegeven, verdeeld in
4 groepen werd hen uitgelegd hoe ze van een
cakebolletje een echte cakepop kunnen maken.
Voor iedereen was er een bakkersmuts die mooi
versierd werd. Daarna kon het versieren beginnen.
Op de tafels lagen allerlei marsepein figuren die
gebruikt konden worden voor het maken van de

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mooiste cakepops. Varkentjes, aardbeien, letters en
nog vele meer. Ook was het natuurlijk mogelijk
zelf een mooie versiering te bedenken en maken.
De meest bijzondere cakepops werden gemaakt,
hieruit bleek dat er in Makkum genoeg baktalent is.
Na een middag bakken was iedereen geslaagd voor
zijn bakdiploma en kwam iedereen nog met zijn
diploma op de foto. Al met al een zeer geslaagde
middag, ook voor de begeleiders Rutger Visser en
Miranda Kolk die in het kader van hun opleiding
MBO verkoopspecialist aan het Friese Poort
deze middag hadden georganiseerd.
Hierbij nogmaals alle nieuwe bakkers van
Makkum gefeliciteerd met het behalen van je
bakdiploma!

Makkum Aantrekkelijk Duurzaam is een stap dichterbij
de titel: “Groen Dichterbij Icoonproject van Friesland”
Op 24 november wordt tijdens de Groen
Dichterbij Finale duidelijk of “Makkum Eetbaar”
het project dat M.A.D heeft ingediend, het Groen
Dichterbij Icoonproject van Friesland wordt.
Ieder project dat gekozen wordt tot Icoonproject
ontvangt inhoudelijke ondersteuning van experts
bij de uitvoering van het project en een maximale
bijdrage van €20.000,- De vereniging M.A.D.
stimuleert en ondersteunt initiatieven op het
gebied van sociale cohesie en ecologische duurzaamheid en biodiversiteit.
Project "Makkum Eetbaar"
De tuin achter het woonzorgcentrum Avondrust
wordt in de komende maanden tot een ontmoetingsplek en permacultuur dorpsmoestuin omgetoverd.
Dit gebeurt in samenwerking met de basisscholen,
Avondrust ,de volkstuin-vereniging en iedereen

die mee wil werken. De leerlingen van alle
basisscholen krijgen de kans om te ontdekken
wat zij zelf met natuur te maken hebben en hoe zij
duurzaam met zichzelf, anderen en de omgeving
om kunnen omgaan zowel onder schooltijd als
na schooltijd. De schoolactiviteiten worden in
samenwerking met Mar en Klif georganiseerd
en de bewoners van Avondrust worden nauw
betrokken bij het ontwerp en kunnen genieten
van wat de tuin opbrengt aan levendigheid, eetbare gewassen. De oogst uit de dorpstuin zorgt
voor biologische groenten en fruit. In de planning
staan nog een informatiepunt duurzaamheid en
diverse activiteiten. MAD wil graag nieuwe
ideeën en initiatieven ondersteunen bv. een energie coöperatie, ruilwinkel etc. Kom vooral met
eigen ideeën en initiatieven!

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Lieve kinderen van Makkum
en omstreken, nog maar 10
dagen…..!
Mis het niet!!! Over 10 dagen komt Sinterklaas aan
in Makkum. Vanaf 14.15u begint korps Hallelujah
Sinterklaasliedjes te spelen op de haven… dus
oefen thuis vast de liedjes…zodat Sinterklaas de
kinderen in Makkum al op de boot kan horen!
Op de site (www.sintinmakkum.woelmuis.nl)
is ook het Pietenlied te vinden, wat vorig jaar voor
het eerst te horen was in Makkum. Muziekpiet en
de andere Pieten zijn natuurlijk erg benieuwd of
de kinderen dit lied nog kennen…..
Vorig jaar hadden heel veel kinderen (als verrassing
voor Sinterklaas) een mooi vlaggetje in gekleurd
om naar de stoomboot te zwaaien. Nu komt
Sinterklaas uit het zonnige Spaanse land waar hij
af en toe wel wat heimwee naar heeft….daarom
mogen jullie deze keer Spaanse Sinterklaaszonnekleppen versieren en wanneer je deze op
doet, wanneer Sinterklaas met de stoomboot aan
komt…zal hij weer erg verrast zijn en vast even
moeten denken aan het mooie zonnige Spaanse
land waar hij vandaan komt! Je kunt een zonneklep
om te versieren/inkleuren halen bij Speelsgoed,
markt 12 Makkum. Ook is deze te vinden op de
site http://sintinmakkum.nl. Dus helpen jullie
mee om Sinterklaas nog meer te verrassen als
vorig jaar als hij rond 14.30u voet aan wal zet in
(laten we hopen) een mooi zonnig Makkum??
Willen jullie Sinterklaas of de Pieten mailen,
stuur dit dan naar sintinmakkum@gmail.com
Groeten van MuziekPiet en de PersPiet!!

Dierentemmer Case Schrage
spreekt in Makkum
Makkum - Case Schrage werkte 23 jaar lang
met leeuwen, tijgers, orka’s en andere wilde
dieren, totdat hijzelf getemd werd door God.
Zeven maal zag hij de dood in de ogen. Case
(spreek uit als Kees) woont in Canada, maar is
het grootste deel van het jaar onderweg, hij reist
de hele wereld over als fulltime evangelist.
Hij spreekt in kerken, op jeugd- en tienerclubs
en op scholen en brengt het evangelie van Jezus
Christus op zo’n unieke manier, dat hij ieder
mens, waar ook ter wereld boeit met zijn verhaal. Een keer heeft een 5-ton zware Orka hem
door de lucht gegooid, een andere keer pakte een
leeuw hem bij de arm , maar telkens overleefde
hij , omdat God een plan voor z’n leven had. Het
gedrag van dieren gebruikt Case om inhoudelijk
te spreken over actuele thema’s, zoals pesten,
omgaan met verschillen. elkaar accepteren,
leven in harmonie en vrede en omgaan met
angst.
Case komt op zondagavond 18 november a.s.
spreken in kerkelijk centrum “Het Anker”, Buren
15, de avond begint om 19.30 uur , de toegang is
vrij en u bent van harte welkom. Voor info; St.
”Goed Nieuws Makkum”, tel. 0515-231618.
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Afbreken voorzieningen Súdwest-Fryslân onnodig!
Het college van Súdwest-Fryslân stelt voor geld uit
te trekken voor de herinrichting van de Lemmerweg
in Sneek, gelegen tussen de waterpoort en het
politiebureau. Het college schrijft dat het doel
daarvan onder andere is dit gebied in te richting
opdat deze aansluit bij de status van toegangsweg naar de historische binnenstad. Ook broedt
het college op dure plannen om te komen tot
centrale huisvesting.
Allemaal prima ideeën, was het niet dat SúdwestFryslân geen geld heeft en er meer dan 12
miljoen euro moet worden bezuinigd. Misschien
zie ik het fout, maar Súdwest-Fryslân maakt echt
verkeerde keuzes. Als je wel bereid bent geld uit
te trekken voor dergelijke projecten en het niet
noodzakelijk acht dat er door het nieuwe Culturele

Kwartier en het theater wordt bezuinigd, maar
wel voorstelt om vijf van de zeven bibliotheken
te sluiten en ook zonder schroom straks plannen
presenteert om het zwembad in Workum of
Bolsward te sluiten, doe je toch echt iets fout.
Het is zo fout omdat het namelijk ook heel anders
kan. De bezuinigingen kunnen door SúdwestFryslân vrijwel geheel zelf worden opgehoest
door de eigen organisatie op de schop te nemen
en van de gemeente weer een overzichtelijke
organisatie te maken. Een nieuw Súdwest-Fryslân
zonder prestige projecten, maar met oog voor waar
het echt om gaat, de voorzieningen in de kernen.
Voorzieningen waarvan voor de herindeling nog
werd gezegd dat ze in stand zouden blijven.
Klaas Jan Semplonius, Totaal Lokaal

Fryslân moat bliuwe, mar bliuwt net
Het regeerakkoord is een feit en daarmee ook het
einde van Fryslân. In de komende Kabinetsperiode
worden Noord-Holland, Utrecht en (delen van)
Flevoland samengevoegd. En als het aan het
kabinet ligt is het 2025 ook einde oefening voor
Fryslân. Met het optuigen van gemeente SúdwestFryslân is de weg vrijgemaakt om bestuurlijk
verder op te schalen. Eerst de gemeenten, daarna
de Noordelijke provincies.
Met de herindeling Súdwest-Fryslân werd het
einde van Fryslân ingeluid. Voorstanders van het
experiment Súdwest-Fryslân bleven naïef en tegen
beter weten in beweren dat het einde van Friesland
een ‘bespottelijk idee’ was. In het persbericht
‘Fryslân moat bliuwe’ van april 2010 doen de
CDA’s Maarten Offringa en Sander de Rouwe

een poging de kiezer gerust te stellen en zeggen
zij dat het voor eens en als afgelopen moet zijn
met het gemorrel aan het bestaansrecht van
Friesland en dat er van een landsdeel Noord
geen zeker sprake kan zijn. Misschien ben ik niet
naïef genoeg en minder optimistisch. Maar ook
al zullen ze het nooit toegeven, de dag is nabij
dat ook de voorstanders van Súdwest-Fryslân
moeten erkennen dat zij hebben meegewerkt aan
het einde van Fryslân. CDA, bedankt voor het
bouwen van de eerste pijler die de bestuurlijke
brug tussen Fryslân, Groningen en Drente mogelijk maakt. U hebt het moeilijke werk geleverd
en kunt nu u enkele nog toekijken hoe de VVD
en de PvdA deze brug slaan.
Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal), Workum

Vreeswijk & De Andersons
Bruisend liederenprogramma met Zweedse invloeden
Cornelis Vreeswijk (liedkunstenaar), de Nederlander
die in Zweden een fenomeen werd. Geroemd
om zijn markante stemgeluid en prachtige liedteksten. Brutaal en maatschappijkritisch, maar
ook een romanticus en een poëet.
Roel Dullaart en Anna Ågren vormen samen met
pianist Tom Dicke en gitarist Mirek Walton
theatergroep De Andersons. Anna Ågren, groeide
op met een Zweedse vader en een Nederlandse
moeder en daarmee ook met het repertoire van
Cornelis Vreeswijk. Nu, 25 jaar na zijn dood,
maken de Andersons een reis van IJmuiden naar
Zweden, langs de blues, de samba, de ballades
en Zweedse tradities. Met één been in Nederland
en één been in Zweden nemen zij als nieuwe
generatie het repertoire van Cornelis Vreeswijk
op sleeptouw. Met hun eigen geluid, humor en
poëzie brengen de Andersons bekend én onbe-

kend werk, met nieuwe vertalingen en arrangementen. Van de Nudistenpolka tot de Hopeloos
blues, en... hoe ging het eigenlijk verder met de
nozem en de non?
Een kleine selectie uit de lovende kritieken over
voorgaande voorstellingen: "Hartveroverend!
Jonge mensen met een bonk talent.”... “Het is
echt mogelijk, de combinatie van tintelende teksten, vloeiend vleugelspel en zinderende zang"
… “Multi- kunstenaars die naast een geweldige
stem ook over komische talenten blijken te
beschikken.”
Kijk voor meer informatie op: www.deandersons.nl. Zaterdagavond 17 november, 20.30 uur,
Doopsgezinde kerk Makkum. voorverkoop
vanaf 5 november bij Boekhandel Coufreur,
Makkum

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Sipke de Boer
zaterdag in Skippers

UITNODIGING KAATSVERENIGING MAKKUM
Makkum, november 2012,
Aan de leden,
Op vrijdag 16 november 2012 ’s avonds om ACHT UUR
in Café Rest. “de Zwaan“ (achterzaal) te Makkum houdt de Kaatsvereniging haar:

NAJAARSVERGADERING
AGENDA:

Sipke de Boer is al jaren actief in de Nederlandse
muziekscene. De eerste band waarin hij furore
maakte was de Beugelband. Met deze band
speelde hij in het eerste decennium van deze
eeuw op vele dorpsfeesten en feesttenten.
Tegenwoordig treedt Sipke veel op als solo
artiest. Met een gitaar en vaak met bassdrum
brengt Sipke sfeer en gezelligheid op elk feest.
Als geen ander voelt Sipke de stemming aan en
met zijn brede repertoire weet hij iedereen voor
zich te winnen. Dit zal a.s. zaterdag in het café
Skippers zeker ook lukken. Naast zijn solo optredens speelt Sipke ook nog in de Suskes en
schrijft hij veel muziek. Voor zichzelf schrijft hij
Friestalige nummers, voor anderen zoals Jelle B.
en Zware Jongens heeft hij Nederlandstalige
nummers geschreven. A.s. zaterdag 10 november
dus allemaal naar Skippers te Makkum. Het
wordt een geweldige avond!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Notulen vorige vergadering.
Ingekomen stukken.
Beknopt financieel verslag.
Terugblik zomerseizoen 2012.
Vacatures besturen en commissies.
Bekendmaking winterprogramma.
Club van 25.
Eventuele mededelingen voor de A.V. van de KNKB
op donderdag 22 november 2012.
10. Rondvraag en sluiting.

Winterprogramma 2012 – 2013 in de sporthal:
Zaterdag 16 maart 2013:
Ledenpartij voor Schooljeugd, Pupillen en Welpen, aanvang 15.30 uur tot 21.00 uur.
Trainen jeugd: vrijdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur,
vanaf 11 januari t/m 22 maart 2013.

Vw golf 1.4 16 v

Vw lupo 1.4 16 v

vw golf 1.4 16 v

benzine, 1999, 5 deurs, 145634 km, Blauw,
Centrale deurvergrendeling, Airbaq´s, Abs

benzine, 1999, Km 145759, Zwart, centrale
deurvergrendeling, Elketrische ramen, lichtmetale velgen

benzine, 1998 Groen, km 174819, Nieuwe apk, Centrale
deurvergrendeling, Abs, Airbaq,s, Stuurbekrachtiging

Prijs € 2250,-

Prijs € 2250,-

Prijs € 2195,-

Actie Gratis wintercheck
in de maand november
Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Fitness voor ouderen
Sporten is op elke leeftijd gezond. Fitness voor
ouderen is een toenemende sport activiteit in
Nederland. Over welke leeftijd hebben we het
eigenlijk als we het over ouderen hebben? Over
het algemeen wordt er een leeftijd van 65 jaar of
ouder aangehouden. Waar het in werkelijkheid
om gaat is natuurlijk niet de leeftijd op de kalender
maar de biologische leeftijd. De vragen die u moet
stellen zijn: hoe moet ik beginnen, welke sport
past bij mij, een team sport of een individuele
sport. Het lichaam veranderd naar mate we
ouder worden, er zijn verschillende lichamelijke
veranderingen die gepaard gaan met ouder worden
namelijk:
* Afname van spierkracht
* Afname van snelheid en lenigheid
* Langzamere stofwisseling
* Verminderd evenwicht
* lager reactie vermogen
* stijve spieren en gewrichten
Door op oudere leeftijd regelmatig te bewegen en
fitness oefeningen te doen, kunt u al deze nadelige
gevolgen van het lichaam sterk vertragen en verbeteren. Fitness en bewegen brengen daarnaast
nog talloze voordelen met zich mee o.a.
* Proces van ouder worden vertraagd
*Gelukkiger en gezond gevoel

* Meer zelfvertrouwen en beter zelfbeeld
* Minder stress en spanning
* Sterkere spieren, gewrichten, pezen en botten
(minder botontkalking)
* Stabieler gewicht
(minder kans op overgewicht)
* verlaagd de bloeddruk
* Betere balans en wendbaarheid
(minder kans op vallen)
* Verhoogde weerstand tegen ziekten
* Verhoogde levens verwachting
Beach Resort Lifestyle start op woensdag 21
November speciaal voor ouderen een fitness
programma. Dit programma is voor iedereen
toegankelijk die op een ontspannen en gezellige
manier wil bewegen. Het programma start met
een kleine medische keuring door de fysiotherapeut zodat eventuele lichamelijke klachten in
beeld worden gebracht en kan daar rekening mee
worden gehouden tijdens het beweeg programma. Het programma wordt begeleid door een
ervaren fitness trainer en fysiotherapeut, en start
op woensdag 21 november van 15:30-16:30.
Voor deelname of meer informatie kunt u bellen
met Beach Resort Lifestyle, Tel: 0515-231551,
Langezand 2c makkum

“Rabobank Museumdag” topdag voor Kazemattenmuseum
Op zaterdag 27 oktober stelde de Rabobank,
haar leden in de provincies Groningen, Friesland
en Drenthe in de gelegenheid, om gratis, een groot
aantal musea in die provincies te bezoeken. In
Friesland was het Kazemattenmuseum Kornwerderzand een van de geselecteerde musea en dit
betekende, bijna aan het eind van het museumseizoen, nog een absolute topdag. Het leidde tot
een voortdurende stroom bezoekers, waardoor
het bij de kassa zo af en toe dringen geblazen
was. Veel bezoekers maakten gebruik van de
gelegenheid om voor de laatste keer de tijdelijke
expositie “Het IJsselmeerflottielje in de Mei-

dagen van 1940 “ te bekijken. Deze expositie
was gedurende het gehele seizoen 2012 te
bezichtigen, hiervoor was veel belangstelling.
Aan het eind van de dag, bleken maar liefst 590
bezoekers de kassa te zijn gepasseerd, het
merendeel daarvan als gast van de Rabobank.
Omdat het aantal bezoekers in 2012 door de
weersom-standigheden wat achterbleef bij het
topjaar 2011, was dit een welkome opsteker voor
het Kazemattenmuseum. Er wordt inmiddels al
hard gewerkt aan het komende museumseizoen,
dat wordt geopend met het Nationaal
Museumweekend op 6 en 7 april.

Volleybalprogramma
Vrijdag 9 november
19:00 VLO MC 1 - Makkum MC 1
19:00 N.O.K. DS 2 - Makkum DS 3
20:15 v/d Heide-DBS DS 5 - Makkum DS 4
20:15 Makkum XB 1 - Staveren XB 1
20:30 Makkum DS 2 - Stanfries (IJ) DS 2
20:30 Makkum DS 1 - Vc Bolsward DS 3
21:30 N.O.K. HS 1 - Makkum HS 1

Uitslagen van de Waardruiters
Arum 19-10 Paarden:
Op deze vrijdag werd een dressuurwedstrijd
voor paarden verreden in Arum, Maaike Tolsma
kwam met Ulinka aan de start in de klasse M1,
eerste proef 180 punten en de tweede proef 185
punten en een 2e prijs. Met deze 2 winstpunten
erbij zijn zij startgerechtigd in de klasse M2.
Sneek 04-11 Paarden:
Hier werd een springwedstrijd voor paarden verreden, in de klasse B kwam Ellen Reekers met
Varna aan de start, een mooie foutloze ronde en
met een stijl van 73 punten 1 winstpunt en een
3e prijs. In de klasse L startte Teus Breevaart met
Zeloma, zijn nieuwe troef, het eerste parcours
foutloos en in de barrage een balk, met een tijd
van 47.71 de 8e plaats. Het tweede parcours
direct op tijd, een balk op de eerste hindernis
maar met een tijd van 75.64 de 3e plaats in de
wacht gesleept.

PSV de Halsbânruters
Koudum 3 november
Bobbie IJdema startte hier met caramba voor de
eerste keer in de klasse M2. In de 1e proef
behaalde zij de 2e prijs met 194 punten en in de
tweede proef de 1e prijs met 193 punten. Samen
goed voor 2 winstpunten.

Kinderfysiotherapeute
Yn’e Fuke wurd MEM!

Quiltexpositie in Nynke Pleats Piaam
Net als twee jaar geleden exposeert quiltgroep
“Kleurrijk” weer in de Nynke Pleats in Piaam,
dit jaar op 10 en 11 november. “Kleurrijk”bestaat
uit een groep enthousiaste quiltsters, Toke de
Bruijn, Annemarie Holkema, Mattie de Jong,
Teadske van der Linden, Matty van der Meer,
Trieneke Metselaar, Nel Meijer en Janna Wildeboer,
die in deze expositie hun geheel eigen stijl laten
zien. De groep, die als basis Galerie de Ganzerik
in Oppenhuizen heeft, probeert elkaar te stimuleren en inspireren tot het maken van mooie quilts.
In de expositie zullen zowel tradionele- als artquilts
te bewonderen zijn. Tijdens het tentoonstellings-

weekend zullen stands van Galerie de Ganzerik
(Patchwork & Quiltcentrum, Oppenhuizen) en
“Bij Dekker” (naaimachines en quiltframes,
Sneek) aanwezig zijn.
Informatie:
Datum: 10 en 11 november 2012
Openingstijden: van 10.00-17.00 uur.
Entreeprijs: Toegang is gratis.
Adres: Restaurant de Nynke Pleats
Buren 25, 8756JP Piaam
Telefoonnr.: 0515 - 231707 / Fax. 0515 - 232641
E-mail: nynkepleats@makkum.nl

Ik, Akkelien Altena, ben nu ruim drie jaar met
plezier werkzaam in Makkum als kinderfysiotherapeut. Ben nu 33 jaar en mag mij nu ook
gaan ontplooien als ‘mem’. Ik ben dus zwanger
en mag begin november met zwangerschapsverlof. In de tijd van mijn verlof neemt mijn collega
Marjanne de Boer-Bakema mijn taken als kinderfysiotherapeut over. Marjanne is net als ik ook
werkzaam in de maatschap voor fysiotherapie in
Franeker. Zij is vele jaren werkzaam als kinderfysiotherapeut, ik kan mijn patiënten dan ook met
een gerust hart aan haar overdragen. Zij zal mijn
werk overnemen op de donderdag middag. Ik verwacht mits Februari mijn werk weer te hervatten en
de kinderen weer flink aan het werk te zetten!
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Judo brons voor Makkumer Manon Poelsma
Afgelopen zaterdag was er in Norg het jaarlijks
NooFoeSan toernooi voor judoka's van 6 jaar en
ouder. Manon Poelsma (-36 kg) van Judo
Witmarsum, kwam ook op de mat in aktie en
zeker niet zonder succes. Ze begon het toernooi
wat twijfelend maar wist met een heuptechniek
een yuko (5 punten) te scoren en hiermee uiteindelijk de partij winst naar zich toe te trekken.
In de volgende poule partijen had Manon de
smaak goed te pakken, tijdens de tweede partij
wist Manon een mooie heuptechniek te maken
waarmee ze een technisch ippon scoorde. Een
techniek die applaus van het publiek en een
felicitatie van de coach van het verliezende
meisje opleverde. Ook de overige twee partijen
wist Manon met ippon (10 punten) te winnen
door haar tegenstandsters in een houdgreep vast
te houden.

Zo kwam Manon ongeslagen in de finale poule
terecht. Tijdens de eerste finale poule kwamen
de beide judoka's niet tot scoren, helaas vond de
scheidsrechter de tegenstandster iets meer aanvallend waardoor de partij met een punt werd
verloren. De tweede en laatste partij ging met
vol punt verloren. Manon wist door dit goede
resultaat een mooie derde prijs mee naar
Makkum te nemen.
Rens van der Kooij (11 jaar, -55 kg) was met het
team van Judo A7 naar het nationaal Team toernooi in Leusden. Hier wist het jonge team wat
vooral bestond uit judoka's van 11 en 12 jaar
door te dringen tot de eindronde's in de klasse 15 jaar. Helaas werd er om het brons verloren.
Een weekend met goede resultaten wat zeker
goed is voor de toekomst van het judo.

Ten Cate
4 halen 3 betalen

Exmorra en Makkum Schoolkaatskampioenen
Op dinsdag 23 oktober werd in de sporthal
te Makkum weer de jaarlijkse kaatswedstrijd
gehouden voor basisschoolleeerlingen van de
voormalige gemeente Wûnseradiel. Bij de jongens
werd de C.B.S. De Oerdracht van Exmorra de
kampioen, bij de meisjes zegevierde de O.B.S.
It Iepen Stee van Makkum.
De uitslagen:
Jongens Winnaarsronde (15 parturen):
1e prijs: CBS De Oerdracht Exmorra I; Dennis
Strikwerda en Pieter Jan Leijenaaar.
2e prijs: OBS De Opslach Arum I; Dirk-Henk
Kuipers, Thymo Bloemsma en Menno de Jong
3e prijs: CBS De Oerdracht Exmorra II: Jelmer
Dijkstra en Jesse Steigenga
3e prijs: CBS De Hoekstien Arum: Jorrit Tolsma,
Marwin Tolsma en Tieme Tolsma

Jongens Verliezersronde (7 parturen):
1e prijs: OBS De Marnewier Kimswerd I; Karel
Monfils,Martijn Wiersma en Jurjen Fokkema
2e prijs: CBS De Gielguorde Lollum II; Reinder
Hendriks, Jeljer Westra en Silke van der Veen
Meisjes Winnaarsronde ( 7 parturen):
1e prijs: OBS It Iepen Stee Makkum; Boukje
Bosma en Larissa Smink
2e prijs: CBS De Gielguorde Lollum; Famke
van der Veen en Gonnie Schilstra
Meisjes Verliezersronde ( 3 partuur)
1e prijs: CBS De Trijetine Schettens; Yang Lin
Zijlstra, Tryntsje van Gosliga en Simone
Spijksma
2e prijs: OBS De Marnewier Kimswerd; Rineke
Westra en Rixt Fokkema

HSV Ons Genoegen, Makkum

3e prijswinnaar Ids Idzenga
BOLSWARD. Op zaterdagmorgen 3 november
is de eerste puntenwedstrijd gevist van HSV Ons
Genoegen te Makkum. De vislokatie was de
Harlinger vaart te Bolsward, achter de locatie
van het oude politiebureau. Het was grijs met
weinig wind, af en toe viel er een klein buitje,
maar veel stelde dit niet voor. Het eerste uur
werd er redelijk gevangen, daarna werd het een

stuk rustiger. Tijdens deze puntenwedstrijd
telde het gewicht, waarbij voorns bonuspunten
opleverden. De uitslag was als volgt:
1. A.D. van Assen
3581 gram
1. F. Temme
3356 gram
3. I. Idzenga
3070 gram
4. T. Wielinga
2618 gram
5. T. Landskroon
2411 gram
6. P. Roedema
1387 gram
7. J.R. den Boer
1334 gram
8. P. Topma
1291gram
9. H. Olde Olthof
1077 gram
9. K. Bakker
640 gram
De volgende puntenwedstrijd wordt gevist op
zaterdag 17 november. De locatie is nog niet
bekend, raadpleeg voor nadere informatie de
website van HSV Ons Genoegen, www.hsvmakkum.nl. U dient om 08.00 uur aanwezig te
zijn voor de loting. Er wordt gevist van 09.00 13.00 uur.

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Zaterdag 10 november

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

SCHANS 8, MAKKUM
In prijs verlaagd!
Twee-onder-één kap woning met garage
en carport. Achtertuin op het zuiden

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.

Citroen C3 1.4i
Nw model, grijsmett., Airco-ecc,
radio-cd, Cruisecontrol, Parkeer
sensoren, Lm velgen, mistl.voor
73 dkm bj 2010,

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type
Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,

 10.995,2010

€ 15950,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 8950,-

dec-2010

€ 12995,-

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat

2008

€ 8645,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 11950,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

2008

€ 8500,-

Citroen C3 1.4i,airco,lm velgen,nw type

2010

€ 10995,-

Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise

2005

€ 8150,-

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm

2010

€ 11250,-

Seat Cordoba 1.4-16v,a/c-ecc,lm.velgen

2005

€ 5945,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi

2009

€ 11250,-

Suzuki Wagon R+ 1.3i,hoge zit, nwe apk

2001

€ 2695,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9995,-

Hyundai Exel 1.5i Automaat,st bekr,apk

1997

€ 1195,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd

2008

€ 9850,-

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!
Het is weer tijd voor de winterbanden wissel!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

TOP'63 1 - Makkum 1
SDS 2 - Makkum 2
ONS Boso Sneek 6 - Makkum 3
S.C. Stiens A1 - Makkum A1
Makkum A2 - SJO JVB A2
S.C. Stiens B1 - Makkum B1
Frisia C3 - Makkum C1
Makkum C2 - SWZ C5
Balk D1 - Makkum D1
Terschelling D2G - Makkum D2
Makkum E1 - ONS Boso Sneek E2
SWZ E6 - Makkum E2
Makkum E3 - SJO JVB E8M
SJO JVB E6 - Makkum E4
Makkum F1 - Workum F4
Heeg F3 - Makkum F2
Tzummarum MC1 - Makkum MC1
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Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - Ens 1
Makkum 2 - Minnertsga 2
Arum 2 - Makkum 3
ST Dronrijp A1 - Makkum A1
ST Dronrijp B1 - Makkum B1
Makkum C1 - ONT C1
Bolsward C3 - Makkum C2
Frisia D6 - Makkum D2
Makkum E1 - Bolsward E1
Workum E3 - Makkum E2
Makkum E3 -Arum/Storm'64 E3
RES E4 - Makkum E4
Makkum F1 –Scharneg.'70 F2
Balk F4 - Makkum F2
Makkum MC1 - Oudehaske MC1
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0-1
6-1
2-2
0 - 13
2-0
4-1
3-3
4-5
11 - 1
2-3
5-2
2-1

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
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.
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Zoekertje

Gezien in IJlst

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

Seniorentelefoon. Tel. 0515-231923
Mooie, oude piano, merk Steinberg. €250. zwart.
Tel: 0515-231035 of 06-27211041
Kindermutsje met bloemetjes opdruk Kwijt
geraakt omgeving nieuwbouw Merk: H&M
tel. nr. 0515-233814
3 hardh. kozijnen enkel glas openslaande ramen.
afm. B x H x D 108x122x9.5 (2X) en stolpkozijn
van 153.5x122x9.5 (1x) €50,- p.st of één koop
€125,- tel. 06-15040396
Ca. 40 muurankers uit 1865. € 50,-. Tel. 06-588
434 02.
Adidas voetbalschoenen, maat 35. F10 TRX AG.
Kleur: geel met paars. Nog geen heel seizoen op
gespeeld, maar helaas alweer te klein. Enkele
gebruikerssporen maar niet kapot.Voor €17,50
zijn ze voor jou! Tel: 233381
Halfhoog slaper 200x90 met verstelbaar bureau
voor-achter/links-rechts €50,- tel 06-12290207.
VERLOREN

Ik ben Vrijdag 26 Oktober mijn zwarte beurs
verloren en ik wil hem heel graag terug. Wie
heeft hem gevonden? Er ligt een leuke beloning
klaar! tel. 0515-852737 / 06-50836531
VERMIST

Longerhouw, Schraarderlaan, 30 oktober: Appenzeller Sennenpup, teefje, 3-kleur, 6 maanden oud.
roepnaam Famke Witte streep vanaf voorhoofd,
uitlopend in witte snoet met zwart neusleer.
Witte bef en borst, witte tenen voor, sokken achter.
Witte staartpunt. Rest zwart en bruin. Droeg roze
halsband en heeft een chip. Mogelijk van het erf
ontvreemd. Foto www.amivedi.nl, info Amivedi
Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Zumba op zondag
bij Beach Resort Lifestyle
Zondag 18 November organiseert Beach Resort
Lifestyle Zumba op zondag. Zumba wordt geïnspireerd door Latijns-Amerikaanse dans, zoals
Salsa, Merengue, Reggaeton, maar ook Flamingo
en Hip-Hop. Er wordt gebruik gemaakt van een
makkelijk aan te leren choreografie, zodat de les
toegankelijk is voor iedereen die van dansen
houdt. Deze les met een zeer hoog fun gehalte
zal ook deze keer worden gegeven door gastdocente
Mireille Lunter en zal starten om 11:00 uur. De
kosten zijn € 5,- Come and have fun at Beach
Resort Lifestyle! Beach Resort Lifestyle,
Langezand 2c, 8754 HR Makkum, 0515-231551

Tiny Fahner – èèn van de insprekers in het stadhuis van IJlst – hield haar betoog voor het behoud
van de bibliotheek in Makkum.

Bijzondere warmtebron in kasteeltje van Makkum
Burgemeester H. Apotheker zal in het “duurzame” kasteeltje van Makkum het gas afsluiten.
Het Makkumer Bouwbedrijf Sietzema heeft hier
een bijzondere warmtebron op daglicht geïnstalleerd, zodat het kerkje zichzelf van warmte kan
voorzien. Op zondag 25 november 13.00- 17.00
uur geeft ‘Sietzema’ uitgebreid uitleg over alle
ins en outs betreffende deze warmtebron.
Tevens

• presenteert de Makkumer ‘Taxicentrale van der
Bles’ haar taxi op groen gas
• Makkum Aantrekkelijk Duurzaam verteld over
haar plannen en zorgt voor de inwendige mens.
• Presentatie (solarstation) zonnepanelenpaal
met verbazingwekkende mogelijkheden
door R. Attema
• Kleine expostie historie kerkje
door Hidzer Sietzema verrassend!

Zwaaninvasie Makkumerwaard
Onlangs werd de redactie getipt over het grote
aantal knobbelzwanen tussen de Noardwaard en
de zeedijk ter hoogte van Avondrust. Deze
geliefde wandelroute met uitzicht op een van de
mooiste natuurgebieden van Fryslân wordt druk
bezocht. Het aanliggende ondiepe water wordt
ieder najaar ook erg druk bezocht, door zwanen.
Vanaf eind augustus tot het invallen van de kou
verzamelen zich hier tot aan de bocht van Houw
honderden knobbelzwanen. Deze elegante vogels
zoeken hier naar voedsel wat ze volop kunnen
vinden. Het gaat hierbij om de knollen (wortelen)
van o.a. het fonteinkruid, een waterplant die hier
na de sluiting van de Zuiderzee veel voorkomt.
Door vervuiling is veel van dit schoonwaterminnende fonteinkruid in de jaren ’70 en ’80
verdwenen. Hierdoor schakelden de dieren
moeiteloos over op gras en verschenen ze overal
in de polders tot overlast van de boeren. Gelukkig
voor de vogels en de boeren gaat het intussen
met de waterkwaliteit weer de goede kant op en
kunnen de zwanen hier weer van hun oorspronkelijke lievelingsmenu genieten.
Door met de forse zwemvliezen een trappelende
beweging te maken ontstaan er kuilen in de

door Jetze Genee

bodem die de wortelen en knollen blootleggen.
Met haar lange hals kan de zwaan de voedselrijke knollen en wortelen te pakken krijgen. Nu
de temperatuur daalt, trekken de grote aantallen
knobbelzwanen meer zuidwaarts en komen de
kleinere soort, kleine zwanen, het ondiepe water
bevolken. Kleine zwanen zijn te herkennen aan
de geelzwarte snavel en nog beter aan de hoge
fluittoon. U kunt iedere avond van dit geluid
genieten als u in de buurt van de Noardwaard bent.
Voor veel soorten is de Friese IJsselmeerkust een
belangrijke schakel in de levenscyclus; een
plaats om te ruien, uit te rusten en aan te sterken
tijdens de trek of om te overwinteren. Tussen de
Afsluitdijk en de Noardwaard zijn haast altijd
veel pleisterende vogels te zien. In het ondiepe
water bevinden zich dus grote aantallen vogels.
Vanaf de zeedijk of vanaf de parallelweg langs
de Afsluitdijk zijn ze met het blote oog of met
verrekijker goed te bekijken. Kortom, veel
natuurschoon in uw nabije omgeving.
Hebt u een bijzondere melding uit de natuur?
Laat het dan weten aan de redactie via redaktie@
belboei.nl en wie weet wordt hierover het volgende natuurartikel geschreven.

