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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1468 - 14 november 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Nieuw en geïsoleerd bedrijvenverzamelgebouw (totaal 980 m²) 
met betonvloer en grote sectionaaldeur (± 6.00 x 5.00 m). 

Units v.a. 210 m², per direct beschikbaar!
Huurprijs vanaf € 35,- per m²

Makkum, It Gruthof

Openingstijden van Wijngaarden Textiel & Mode 
gewijzigd                                                                                  Door Judith van Lavieren

Makkum – Al sinds jaar en dag is in de Bleekstraat 
de winkel van de familie Wijngaarden gevestigd. 
Een echte Makkumer dorpswinkel met dames- en 
herenmode, ondergoed, nachtmode en lingerie, 
kleinvak en een stomerij- service. Vroeger runden 
Piet en Annie Wijngaarden de winkel samen. 
Na het overlijden van haar man zette mevrouw 
Wijngaarden de zaak voort. Mevrouw Wijngaarden 
geniet van haar werk in de winkel. Ze heeft veel 
vaste klanten en beleeft veel plezier aan de 
contacten met hen. Naast de klanten die in het 
pand aan de Bleekstraat komen heeft mevrouw 
Wijngaarden nog een belangrijke groep klanten. 
Dit zijn de mensen die zij thuis bezoekt. 
Mevrouw Wijngaarden vergelijkt het met het 
internet-shoppen van de jongere generaties: 
mensen vinden het prettig om thuis te winkelen 
en te passen. Regelmatig gaat ze dus met een rek 
vol kleding op stap om deze groep oudere klanten 
van dienst te zijn.

Dit werk doet ze door de persoonlijke noot die er 
altijd bij zit graag, maar erg praktisch is het niet 
om na sluitingstijd van de winkel nog op stap te 
gaan. Het loopt tegen etenstijd en tijdens bezoeken 
in de avonduren komen kleuren bij lamplicht 
minder goed tot hun recht. Dit alles bracht 
mevrouw Wijngaarden op een idee. Ze maakt 
van de winkel aan Bleekstraat 16 een middag-
winkel, geopend van half twee tot vijf uur 

‘s middags. ’s Ochtends heeft ze dan de handen 
vrij om klanten thuis te bezoeken. Op ochtenden 
dat er geen bezoekjes gepland staan zal de 
winkel gewoon geopend zijn.” Maar vanaf nu is 
het zo dat men zeker weet dat ik ’s middags open 
ben, wie ’s morgens wil komen moet even 
bellen”, aldus Mevrouw Wijngaarden. Ze is 
bereikbaar op telefoonnummer 0515- 231602. 
Er is nog een makkelijke manier om te zien of de 
winkel open is: dan hangt namelijk de vlag uit. 
Voor mensen die problemen met vervoer 
hebben, is er ook de mogelijkheid om door haar 
te worden opgehaald. 

Samen met haar man stond ze destijds aan de 
wieg van de Makkumer Belboei. Het ging in die 
tijd niet zo goed met de plaatselijke middenstand 
en haar man besloot met de heren Bouma, van der 
Wal, Appeldorn en Poepjes dat er een reclame-
blaadje moest komen. Het idee van een huis-
aan- huisblad kwam van Piet Poepjes. Na onge-
veer een jaar was dit de Makkumer Belboei 
zoals we hem nu kennen. Met veel plezier denkt 
ze terug aan hoe ze Makkum op de kaart 
probeerden te zetten. ”We hebben tegenwoordig 
in Makkum een goede middenstand met een 
ruime verscheidenheid in het aanbod”, vindt 
mevrouw Wijngaarden. Daaraan levert ze zelf 
met haar persoonlijke service aan klanten een 
belangrijke bijdrage.



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2012

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 
Telefoon 0515-238980
- 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 Agenda
Woensdag 14 november:
Makkum - Zin in een uurtje dansen? Dat kan! 
Café restaurant De Prins in Makkum vanavond,  
van 19.30 tot 20.30 uur Neem je eigen favoriete 
dansmuziek mee! Lekker swingen bij Sietse!

Donderdag 15 november: 
Makkum - Avondrust, Klassieke muziekmiddag,  
Kurios Klarinetkwartet, aanvang: 15.00 uur in 
het restaurant.

Vrijdag 16 november:
Makkum – Avondrust, Sjoelen 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Potluck in het Kasteeltje,    
aanvang: 18.00 uur

Makkum – K.V. Makkum najaars-vergadering 
Café De Zwaan 20.00 uur

Skuzum – Klaverjassen in Dorpshuis De Treffer, 
aanvang 20.00 uur

Zaterdag 17 november:
Makkum - Intocht Sinterklaas 
aankomst 14.30 uur aan de Haven

Zondag 18 november:
Makkum – Case Schrage spreekt 
in K.C. Het anker aanvang: 19.30 uur 

Maandag 19 november:
Makkum – Suikerbroodactie ’t Krobbeguod
Aanvang: 18.30 uur. Wij komen bij U langs.

Dinsdag 20 november:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, 
die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, 
eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten 
jongsten dage.

Joh. 6: 40

Na maanden van afnemende gezondheid is in 
vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland van 
ons heengegaan ús heit, skoanheit en pake

Lolke Kleiterp
* 24 mei 1920  12 november 2012
   Makkum    Makkum

Sinds 13 oktober 2010 weduwnaar van 
Helena Terpstra.

 Makkum: Rinus en Rina
  Helena
  Daniël
  Anke

 Irnsum: Yno en Anna

 Makkum: Robbie en Grietje

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 16 
november om 11.00 uur in kerkelijk centrum 
'Het Anker', Buren 17 te Makkum. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.

Thuis geen bezoek.
Geen bloemen.

Correspondentieadres:  Tuinstraat 13, 
 8754 CW Makkum

Dankbetuiging

Na een zware operatie waarbij 1/3 van mijn 
linker long (met tumor) is verwijderd, zie ik 
tot mijn grote vreugde dat er veel vrienden 
en kennissen zijn die met ons meeleven en 
dat doet goed. Allemaal hartelijk dank voor de 
vele kaarten, bloemen en fruitmand die we 
mochten ontvangen. Fijn om in Makkum te 
wonen. Bedankt, ook namens mijn vrouw Nel.

Bram Schraders
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Versunie Extra Belegen Kaas, 500 gram.............................4.49

Campina Vanille Vla, literpak.....................................voor 1.29

Corned Beef.................................per pakje 25 cent korting

Unox Rookworst, 275 gram 
en Hak groene- of spliterwten..................................samen 3,-

Everyday Paneermeel, 400 gram.........................voor 49 cent

Everyday Zilveruitjes, 350 gram...........................voor 65 cent

Blom´s Leverworst, 100 gram.............................voor 80 cent

Aanbiedingen geldig van do. 15/11 t.e.m. wo. 21/11

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Workum – Baptisten gem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J Vries

* De Burgemeester op 25 november de grootste 
openingshandeling ooit zal verrichten? 

* De rode loper in de Kerkstraat dé plaats zal 
zijn waar de laatste mode wordt geshowt?

* Nostalgia en DJ KC voor de muzikale omlijsting 
zorgen?

* Het bestuur van de Visserijdagen nog op zoek 
is naar leuke ideeën voor de openingsact? Heb je 
nog een creatief idee, weet je een leuke toneelgroep 
of ben je zelf heel talentvol? We horen graag alle 
ideeën. Geef je reactie door via: secretariaat@
visserijdagen-makkum.nl 

* u voor het huren van sint en pieten kleding en 
schmink bij Hoeksema kapper te Makkum 
terecht kunt. 0515 231651 of 0515 233016  
info@vannuyenmakkum.nl 

* kunt reserveren voor een bezoekje van Sint en 
Piet op zondag 2 december bij u thuis, bij 
Hoeksema Kapper € 35.- 0515 231651 of 0515 
233016 info@vannuyenmakkum.nl

* het iepen stee heeft een kleding inzameling t/m 
15 november kunt U de kleding afgeven 

Profiteer van 15 t-m 17 november
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                  

Programma intocht van Sinterklaas
Zaterdag 17 november 2012 in makkum

Nog 3 nachtjes slapen en dan….. is het zo ver….
dan komt (als alles goed gaat) Sinterklaas met al 
z’n Pieten naar Makkum.

14.15u - Sinterklaasopwarmfeest op de haven. 
Vanaf deze tijd kunnen kinderen vast in de stem-
ming komen door liedjes mee te zingen en dansen 
op de Sinterklaasmuziek, (dus ook thuis maar 
vast oefenen)… gespeeld door ’t muziekkorps 
Hallelujah van Makkum.

14.30u - Sinterklaas, hoofdpiet en alle andere 
Pieten komen aan in de haven van Makkum, en 
we wachten in spanning af wat er daar allemaal 
gaat gebeuren….. vervolgens lopen we achter 
muziekkorps + drumband Hallelujah aan naar 
het Plein in Makkum.

14.50u - Sinterklaas wordt verwelkomd op Het 
Plein. ..nu maar hopen dat er geen Pieten zijn die 
de boel in de war sturen…..

15.00u - 15.30u - Alle kinderen en andere 
belangstellenden mogen achter het korps aan 
door Makkum en worden op deze manier naar de 
juiste onderstaande locatie gebracht.

15.30 – 16.15u - Voor de kinderen t/m groep 2: 
Supercoole Zwarte Pietenshow !! in het Anker. 
De Pieten treden hier voor jullie op en natuurlijk 

mogen er kinderen bij Sinterklaas komen. Ouders 
of familie zijn van harte welkom, want op deze 
leeftijd vinden de meeste kinderen het allemaal 
reuze spannend.

15.30 – 16.30u - Voor de kinderen van groep 3,4 
en 5: Sint- Toneel in De Prins. Er wordt een 
voorstelling gegeven door studenten van het 
Frieslandcollege, van de opleiding MBO theater-
docent/ artiestdrama. Na deze super leuke voor-
stelling komen Sinterklaas en de Hoofdpiet en 
met de andere aanwezige Pieten kunnen jullie er 
een gezellig feestje van maken. Ouders/of familie 
kunnen de kinderen om 16.30u weer op halen.  

15.30 - 16.30u - Voor de kinderen van groep 6,7 
en 8: SinterrrrBINGO in Danscafé Skippers!!
Hilarisch BINGOspel met verrassende prijzen! 
Wie weet komen er hier Pieten om het hoekje 
kijken. Om 16.30 fietsen de kinderen naar huis 
of kunnen opgehaald worden. 
    
24 november is er Sintwilledei in Makkum
Met o.a. Een Mijterspeurtocht. Verder is er een 
spel in de bibliotheek en wordt er geschminkt. 
Natuurlijk komen Sinterklaas en een paar van 
z’n Pieten dan ook langs. Het volledige pro-
gramma van de Sintwilledei volgt volgende 
week in de Belboei.

Het is een prachtig eiland: de Makkumer Noard-
waard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte 
rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en 
wilgenbos zijn hier aanwezig. Op woensdag 21 
november houdt It Fryske Gea een wandel-
excursie door dit normaal niet vrij toegankelijke 
gebied. De wandeling begint om 14.00 uur en 
duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een ver-
rekijker worden aangeraden. Opgave voor de 
excursie kan tot dinsdag 20 november via het 
kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis 
op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen 
€ 4,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per 
persoon. 

Vogelrijkdom 
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde 

de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute 
water werd zoet, het getijdenverschil verviel en 
de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de 
kust zandbanken permanent droog kwamen te 
liggen. Geleidelijk begonnen er verschillende 
soorten platen op de Makkumernoardwaard te 
groeien en tegenwoordig zijn hier zeldzame 
soorten te vinden. Ook vogels hebben deze 
prachtige broed- en rustgelegenheid ontdekt. 

De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende 
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moeras-
vogels als roerdomp, snor, baardmannetje en 
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als 
grote bonte specht en havik. Boven het riet 
zweeft in de zomer bijna altijd wel een bruine 
kiekendief. Een wandeling op dit unieke eiland 
is zeker de moeite waard!

Wandelen op een onbewoond eiland
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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

Een portret van Durkje Hoeksema          Door Judith van Lavieren

Makkum – Wanneer ik Durkje tref voor een 
interview is ze druk bezig met de voorbereidingen 
voor de koopzondag van 25 november aanstaande. 
Op deze koopzondag (vanaf 12.00 uur) hebben 
alle ondernemers speciale Sinterklaasaanbiedingen 
en zal de Goedheiligman persoonlijk met enkele 
pieten aanwezig zijn. Ook de burgemeester van 
Súdwest- Fryslân, de heer Apotheker komt naar 
Makkum om de volgende zaken/instellingen te 
(her)openen:
- Masije Wonen en Lifestyle
- DA drogisterij Fizel
- Rinia Fietsen
- Kapsalon Brigitte
- Winkel in scheepsbenodigdheden
- Toeristisch Informatie Punt
- Kapsalon Nynke Beauty
- Museum van Makkum

De burgemeester bezoekt tevens de Doopsgezinde 
Kerk, het Kasteeltje van Makkum. Het thema in 
het Kasteeltje is duurzaamheid en de bedrijven 
Sietzema Bouw, Taxi van der Bles en R. Attema 
zullen zich hier presenteren. Ook de groep 
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam is met een 
aantal activiteiten, onder andere een biologische 
catering, aanwezig.

Durkje zal deze middag vooral te zien zijn bij de 
modeflitsen in de Kerkstraat en de naaldhakken-
race die aansluitend gehouden wordt. Durkje 
Hoeksema is door haar knipsalon en hoedenwin-
kel een bekend gezicht in de Kerkstraat. Wanneer 
er actie is in Makkum is Durkje er vaak op de 
een of andere manier bij betrokken. Wat is haar 
drijfveer? “Ik zou het vreselijk vinden als het in 
Makkum een dooie boel wordt, dat er niks meer 
gebeurt, zo’n dorp waar iedereen uit vertrekt”, 
zegt Durkje. Een persoonlijke motivatie is dat ze 
erg van gezelligheid om zich heen houdt. ”Het 
valt me altijd op dat er ideeën genoeg zijn. Maar 
er is even een aanzetje nodig om de zaak op gang 
te brengen. Heel vaak denk ik dan: Ach even dat 
beginnetje maken…. en ben ik alweer in een 
nieuw project verzeild geraakt. Vooral projecten 
waarin iedereen samen aan de slag is vind ik 
mooi. Samenwerken vind ik heel belangrijk. 
Voor mij is het een uitdaging om dat voor elkaar 
te krijgen en als iedereen het naar zijn zin heeft 
wordt ik daar zelf ook weer blij van.” Het 
samenwerken en iets voor een ander doen komt 
ook tot uiting in haar werk voor de Bouwers (de 
jeugdgroep van de Doopsgezinde Kerk) Samen 
met deze groep hield ze onlangs een geslaagde 
actie voor de Stichting Haarwensen.

Durkje is er ook trots op dat zij Sinterklaas in 
Makkum mag assisteren met een Sinterklaas-
centrale. De komende weken kan iedereen die 
graag een bezoekje van de Sint en zijn pieten 
wil, dat via Durkje regelen, ook hulppieten die 
nog op zoek zijn naar kleding zijn bij haar 
Sinterklaascentrale aan het goede adres. Doordat 
Durkje Sinterklaas op 17 november in Makkum 
gaat verwelkomen kan ze niet bij de bekend-
making van de genomineerden van een landelijke 
hoedenwedstrijd zijn. Durkje heeft al eerder 
deelgenomen en is al twee keer genomineerd, ze 
hoopt dat het dit keer weer gaat lukken. Verder 
heeft ze zich de afgelopen tijd bekwaamd in het 
scheren. Ze heeft les gehad, er komt nog een 
nieuwe, verstelbare, scheerstoel en dan… kan 
elke mannelijke Makkumer vanaf januari ”het 
authentieke scheren” beleven bij Durkje in de 
skearwinkel. 

Na het beëindigen van het gesprek is er al weer 
drukte in de hoedenwinkel. Verscheidene klan-
ten komen langs om een lekkere warme muts of 
een paar warme wanten aan te schaffen. Vol 
voorpret over 25 november nemen we afscheid.

Makkum - Op donderdag morgen 7 november 
2012 werd er om 09:15 uur werd een vrouw op 
haar fiets aangereden door een personenauto 
op de T splitsing Kerkstraat met Buren en ds L. 
Touwenlaan te Makkum. De vrouw fietste van-
uit de Kerkstraat en sloeg linksaf naar de 
Buren. Een personenauto verleende geen voor-
rang en kwam in botsing met de vrouw en de 
fiets. Door de aanrijding kwam de vrouw hard 
ten val en werd de fiets zwaar beschadigd. Na 

de aanrijding is de personenauto doorgereden 
en heeft de dader geen gegevens (Identiteit) 
achter gelaten. 

Gezien is, dat het merk van de personenauto 
een Audi is zwart van kleur. Ook werd gezien 
dat de auto werd bestuurt door een vrouw met 
blond haar. Heeft u informatie over de Audi en 
of de identiteit van de bestuurster belt u met 
0900-8844.

Oproep getuigen
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Koninklijke Tichelaar Makkum

Zoekt een werkvoorbereider/calculator

Waarom
Koninklijke Tichelaar Makkum heeft zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld tot uitvoerder en toeleverancier van 
complexe keramische producten voor de bouw. De afzet 
richt zich in toenemende mate op de internationale 
bouwnijverheid, waarvoor in nauwe samenwerking met de 
architect nieuwe materialen voor met name gevels wordt 
ontwikkeld. De strategie van de onderneming is zowel 
gericht op verdere uitbreiding van dergelijke projecten 
als op het zelfstandig ontwikkelen van een keramisch 
gevelbekledingssysteem. In lijn met deze groeiambitie 
is aanvulling van onze bouwkundige kennis noodzakelijk.

Wie
Wij zoeken een zelfstandig persoon met een open en 
enthousiaste werkhouding, die een groot verantwoordelijk- 
heidsgevoel kent. HBO werk- en denkniveau en bouw-
gerelateerde kennis uit opleiding en werkervaring is een 
vereiste. Een goede beheersing van de Engelse taal in
spreken, lezen en schrijven is noodzakelijk. Beheersing 
van de Duitse taal is een pre. 

Wat
In nauwe samenwerking met de projectleider bereid je 
als werkvoorbereider/calculator diverse projecten voor 
op basis van het bestek of andere relevante informatie, 
rekening houdend met de geldende normen en voorschriften
in Nederland en het buitenland (NEN, ASTM, BS etc.). 
Verder ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van een 
juiste voorcalculatie en voor het inkopen en afroepen
van relevante grondstoffen en halffabricaten

Hoe
Als je geïnteresseerd bent kun je een brief 
of email met je achtergrond of CV voor 
30 november 2012 sturen naar: 
Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Marlies van Wigcheren
Postbus 11 
8754 ZN Makkum
marlies.vanwigcheren@tichelaar.nl
Telefoon: 0515-231341

Tip 1 - Wanneer u 's-avonds niet thuis bent laat 
dan uw woning niet donker achter. Dan weet de 
inbreker dat er niemand aanwezig is en heeft hij 
vrij spel. Laat enkele lichtjes branden. Sluit de 
gordijnen met een kiertje zodat het licht van 
buitenaf zichtbaar is. Gebruik zo nodig een tijd-
schakelaar. Voor meer info: www.politiekeurmerk.nl

Preventie tips van de politie 
voor woninginbraken

Vrijwillige bijdrage 
Makkumer Belboei
Het gaat goed! Velen hebben hun jaarlijkse 
bijdrage voor het laten voort-bestaan van de 
Makkumer Belboei reeds overgemaakt. Hartelijk 
dank hiervoor. Mocht u het vergeten zijn:  hier is 
nogmaals het bankrekeningnummer waarop u 
uw gift kunt storten: 3406.54.465.  
Dit hoeft niet persé met de acceptgirokaart die u 
onlangs heeft ontvangen, u kunt uw bijdrage ook 
over-maken met uw eigen acceptgiro en/of via 
telebankieren. Voor eventuele vragen kunt u 
terecht bij Corrie Koornstra, tel. 231778.

Collecteweek Nationaal MS 
Fonds start op 19 november
Op maandag 19 november gaat de MS Collecte 
weer van start.  In deze week gaan ca. 11.000 
vrijwilligers op pad om zoveel mogelijk geld op 
te halen voor Multiple Sclerose (MS).Het is een 
hele uitdaging voor de collectanten om in dit 
jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het 
flink kan regenen, langs de deuren te gaan. MS 
is een slopende ziekte die niet alleen de patiënt 
raakt, maar ook zijn omgeving. Eén op de duizend 
Nederlanders krijgt MS. De ziekte is de meest 
voorkomende invaliderende aandoening onder 
jongeren in Nederland.

Laat u de collectant niet in de kou staan! Elke 
collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinder-
logo. Wie de collectant mist, kan een gift over-
maken op giro 5057. Wilt u meer in formatie? 
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Mededeling Rode Kruis 
afdeling Súd-West Fryslân
De zomeropruiming  kunt u wellicht deze  keer 
aan ons doneren: Uw kleding krijgt niet alleen 
een goede tweede bestemming, de opbrengst 
komt ook nog eens ten goede aan Rode Kruis 
projekten bij ons  in de regio. Bijv. Bijzondere 
vakanties voor mensen met een lichamelijke of 
sociale beperking. Zij kunnen door dit projekt 
een weekje zorgeloos op vakantie op een prach-
tige locatie in Nederland. Hartelijk dank! 
Afgedankte kleding kunt u kwijt  in de KICI bak 
bij de Sporthal. Let op Rode Kruis embleem. 
Graag in dichte zakken a.u.b. bak bij de Sporthal. 
Graag in dichte zakken a.u.b.



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2012

Jumbo Kooistra verrast klanten 
met geweldige Sinterklaasactie

Novemberactie Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

Leugenbollepop 2013

Jumbo Kooistra in Makkum, Bolsward, Wommels 
en Harlingen verrast zijn klanten de komende 
weken met een leuke Sinterklaasactie. Van 12 
november tot en met 5 december is er een spaar-
actie waarbij gespaard kan worden voor een vrolijk 
Sinterklaasboek met plaats voor 95 kleurrijke 
stickers. In het Sinterklaasboek staan onder meer 
puzzels, een pepernotenspel, recepten voor lekkere  
Sinterklaas cupcakes, speculaas en pepernoten, 
nieuwe Sinterklaasverhalen, liedjes en een kleur-
plaat. 

Om iedereen die wil sparen mee te kunnen laten 
doen, worden de Sinterklaasboeken in de deel-
nemende Jumbo supermarkten gratis verstrekt 

bij aankoop van € 10,- aan boodschappen, boven-
dien krijg je de eerste 4 stickers gratis. Om het 
allemaal nog leuker te maken zitten in de 
beschikbare zakjes, met in elk zakje vier gratis 
stickers, ook tien speciale gouden Sinterklaas-
stickers. Met deze speciale stickers zijn prachtige 
prijzen te verdienen. Prijzen die ieder kind voor 
Sinterklaas graag zou willen krijgen van de 
Goedheiligman. De klanten krijgen gedurende 
de actieperiode bij iedere € 10,- aan boodschappen 
gratis zakjes. 
Kortom, met deze Sinterklaasactie van Jumbo 
Kooistra wordt het in grote delen van Friesland 
in de weken voor het gezelligste kinderfeest van 
het jaar, nog spannender en leuker dan voorheen.

Op maandag 19 november vanaf 18.30 uur zullen 
de ouders van onze peuters weer bij u langskomen 
voor de jaarlijkse novemberactie. Wij verkopen 
net als vorig jaar suikerbroden, de prijs van een 
suikerbrood bedraagt € 3,- per stuk, graag gepast 
betalen en op is op. De peuterspeelzaal heeft de 
opbrengst van deze en andere acties nodig om alle 
peuters van Makkum e.o. in de gelegenheid te 
stellen om voor een redelijke prijs de peuterspeel-

zaal te bezoeken. Het is immers voor ieder kind 
belangrijk om te spelen met en zich te ontwikkelen 
tussen leeftijdsgenootjes.
Wij komen volgende week maandag graag bij u 
aan de deur en hopen dat u het peuterspeelwerk 
een warm hart toedraagt!

Bestuur en leidsters                  
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

Het Leugenbollepop van 2013 krijgt een iets 
andere opzet dan we de laatste jaren gewend 
waren. Het bestuur heeft Arie Kuipers bereid 
gevonden om de artistieke leiding (weer) op zich 
te nemen. Het is de bedoeling dat LBP het leukste 
feestje van het jaar wordt. De datum is vrijdag 
30 augustus 2013.

De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:
- De minimum leeftijd voor deelname aan het 
hoofdprogramma is 16 jaar. Mensen onder de16 
kunnen in het voorprogramma zingen met een 
orkestband. Deze dient men zelf op te zoeken.

- Je kunt je vanaf vandaag opgeven (voor zowel 
hoofd- als voorprogramma) door een mail te 
sturen naar arie@leugenbollepop.nl. Zet in de 
mail al je adresgegevens met telefoonnummer 
alsmede een aantal liedjes met een youtube-link. 

- Iedereen wordt verzocht om zoveel mogelijk 

dansbare, ‘up tempo’ vlotte en vooral vrolijke 
nummers te kiezen, in welke stijl dan ook: Rock/
Disco/Pop/Punk/ Metal/Gabber/Boerenrock/ 
Feest/ Levenslied of Klassiek. Geen medleys en 
liever geen ballades. Indien je wel mee wilt doen 
maar geen liedje hebt, stuur dan toch een mail.  
Er staan een aantal nummers  gepland waarvoor 
we  nog een zanger(es) zoeken. Ook  wil Arie 
helpen met zoeken naar een leuk nummer dat bij 
je past. Ludieke acts en verkleedpartijen worden 
zeer op prijs gesteld. Er mag in 2013 best worden 
gelachen! 

- Ook oud – deelnemers (er is geen maximum 
leeftijd) worden opgeroepen om zich aan te 
melden. Voor vervoer vanuit Avondrust kan 
worden gezorgd.

- Er zijn dit jaar drie begeleidingsbands: twee 
formaties worden speciaal samengesteld. Matthijs 
Klein  & Bryan Runhaar zijn verantwoordelijk  
voor de eerste ‘nieuwe” formatie en Arie Kuipers 
zorgt voor de andere.  Het oude vertrouwde  
GAIVS is de derde band.

Tot Slot:
De organisatie doet zijn best om van LBP 2013 
een geweldig feest te maken.  Voor mooi weer en 
verrassingen zal worden gezorgd! Doe mee, 
wordt een ster en geef je vandaag nog op via de 
mail: arie@leugenbollepop.nl 



pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2012



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2012

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Drie Makkumers bij bezoek van Hare Majesteit 
Koningin Beatrix                                                         Door Judith van Lavieren

Makkum/Sneek – Het zal u niet ontgaan zijn 
dat Hare Majesteit Koningin Beatrix op 1 
november het nieuwe Cultuur Kwartier Sneek 
geopend heeft. Dit ging natuurlijk met de nodige 
feestelijkheden gepaard. De redactie werd getipt 
dat hierbij ook Makkumer deelnemers betrokken 
waren. De jongste Makkumer was Lotte Dierick. 
Lotte is 5 jaar oud en zit op balletles. Haar groep 
mocht in het Atrium de “fruitshake“ voor de 
koningin dansen. Neda Selak is 13 jaar en zit 
in Sneek in het tweede jaar van de musical-
opleiding Muzt. Zij danste en zong op het 
podium van het ”oude” theater in de kerk. De 
musicalleerlingen zongen hun eigen Muzt-lied 
en het nummer “Baas van het Land”.

Afke Koornstra volgt bij Kunstencentrum 
Atrium in Sneek een cursus beeldhouwen. Dat is 
best bijzonder omdat zij blind is. Het is niet voor 
het eerst dat ze aan het beeldhouwen is. Afke 
maakte tijdens revalidatie in 1996 en 2010 
kennis met het werken met speksteen. Maar 
wanneer ze uitgerevalideerd was, hield het beeld-
houwen ook weer op. Na de laatste revalidatie 
besloot Afke echter dat ze het beeldhouwen niet 
kwijt wou en ging op zoek naar mogelijkheden. 
Ze bezocht de open dag van het Kunstencentrum. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om met de 

vereniging voor Blinden en Slechtzienden een 
workshop of cursus te volgen. Dit bleek niet 
haalbaar. Maar Afke Koornstra wou zelf wel een 
cursus volgen en kwam terecht bij lerares Ruth 
Vulto . Ruth Vulto vond het een uitdaging om 
iemand met een visuele handicap les te geven en 
Afke werd geplaatst in haar reguliere groep. 
Afgelopen september werd ze door mevrouw 
Vulto geïnformeerd dat er twee van de zeven 
cursisten aanwezig mochten zijn tijdens het 
bezoek van de koningin. Ze wou daarvoor de 
beste cursist, Doeke van der Heide, vragen en 
Afke. “De beste en de slechtste”, reageerde Afke 
luid lachend. Maar het was natuurlijk mevrouw 
Vulto’s bedoeling om naar voren te brengen dat 
iemand met een handicap of beperking prima 
mee kan doen in het reguliere circuit. Afke 
stemde toe. Op 1 november moesten ze een uur 
van tevoren aanwezig zijn in het cursuslokaal 
van het Atrium. De koningin zou daar schilders, 
keramisten en beeldhouwers ontmoeten en twee 
meisjes die haar werkstukken aanboden.” Alleen 
de twee meisjes kregen een hand want zij waren 
de enige in het vertrek die schone handen had-
den”, vertelt Afke lachend. De koningin sprak 
met Ruth Vulto over het lesgeven aan mensen 
met een visuele handicap. Ze vroeg Afke naar 
haar manier van werken.

Afke legt mij uit dat er twee principes zijn. Je 
kunt van de steen en je gevoel uitgaan of je kunt 
een onderwerp kiezen, bijvoorbeeld een mense-
lijke figuur, en daar een steen bij zoeken. Na het 
gesprekje vervolgden de koningin en haar gevolg 
hun programma. Dit werd besloten met de daad-
werkelijke opening van het nieuwe Theater 
Sneek. “Er waren verscheidene mensen die me 
vroegen: “Was je niet zenuwachtig? Maar daar 
had ik helemaal geen last van. Wat je niet ziet 
daar kun je ook niet zenuwachtig van worden”, 
vertelt Afke vrolijk. ”Toen we thuiskwamen en 
mijn man de foto’s op www.cultuurkwartier.nl 
bekeek vertelde hij wie er allemaal in het gevolg 
van de koningin meeliepen. Maar wanneer de 
Koningin spreekt, is iedereen muisstil dus ik had 
helemaal niet in de gaten dat zij er ook allemaal 
bij stonden!” Het onderwerp voor haar volgende 
werkstuk heeft Afke al uitgekozen: dit wordt een 
oog van witte speksteen. Het is een cadeau voor 
de oogarts in Groningen waarbij ze vele jaren 
lang onder behandeling is geweest en die vol-
gend jaar afscheid neemt. 

Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

foto: Jeroen Deenfoto: Jeroen Deen
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Ook in de winter geopend: vrijdag, zaterdag en zondag.
Niet alleen voor de heerlijkste pizza's 

maar ook voor spare-ribs, varkenshaas saté 
en diverse vis- en vleesgerechten.

Tevens verzorgen wij uw bruiloft en feesten!

Voor meer informatie: 0515 23 33 33  /  06 55 75 22 92
Holle Poarte 2b  /  8754 HC Makkum

Pot Luck in het kasteeltje 
 
Makkum - Op vrijdag 16 november a.s. om 
18.00 uur houden we volgens een nu al lange 
traditie de pot- luck maaltijd in de Doops-
gezinde Kerk van Makkum aan de Bleekstraat. 
Pot Luck is een soort geluksmaaltijd. Je weet 
niet wat er in de pot zit, maar je bent steeds 
blij verrast. De maaltijd is voor iedere 
Makkumer en alle andere gezelschap minnende 
eetlustige van daarbuiten! 

De bedoeling is dat ieder een gerecht naar 
keuze meeneemt, dat op een gezamenlijke 
tafel wordt neergezet, waarna ieder naar 
believen van elkaars gerechten kan proeven. 
Het mag eenvoudig zijn, b.v. een stamppot, 
een ovenschotel of pannenkoeken, maar wil je 
graag iets bijzonders maken: we laten ons 
graag verrassen! Voor diegenen die niet zo 
makkelijk iets kunnen klaarmaken is het mee-
brengen van een toetje of fruit ook prima. 

Het is fijn als je laat weten dat je komt, zodat 
we weten hoeveel tafels we klaar moeten zet-
ten. Als je al weet wat je wilt gaan maken is 
het fijn dat je dat ook meteen doorgeeft, en dat 
kan nog best tot vrijdagmiddag! Van harte 
welkom! 

Graag opgeven bij: mienskip@gmail.com of 
0515 231312



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2012

Bêste toanielfreonen,

Nei in goed jier bin ik wer oan de slach by de 
Krite yn Makkum. Diskear mei in prachtich stik 
oer it libben fan in doarpsmienskip yn Ierlân. 
Mei Tryntsje Hoekstra, David Visser, Minne 
Zwaagstra en Paul Doedel binne we alwer in 
moai skoft en mei in protte nocht dwaande mei 
de repetysjes. “Iensum yn Ierlân” is net in mak-

lik stik mar wol in stik wat ús prikelt. We nimme 
jim mei nei Leenane Galway yn Ierlân, nei 
Coleman en Valene….twa op, libben en dea, 
fjochtsjende bruorren…..

Valene en Coleman binne twa bruorren dy’t, 
neidat se harren heit op it hôf brocht hawwe, 
tegearre yn it âlderlik hûs wenjen bliuwe. Der is 
in ûnophâldlike, narrige en grimmitige striid 
geande tusken dizze twa mannen, sa slim dat sels 
Pater Welsh tusken beide komme moat. 
Mar ek Pater Welsh krijt it net foarelkoar om de 
bruorren by elkoar te krijen, benammen om’t der 
sels drank swierrichheden hat en dêrtoch syn 
parochianen net mear liede kin. Moard, rûzjes, 
drank, ferliedingen…. It liket of alles en eltse-
nien fan God en Syn gebod los slein is en opslu-
ten sit yn syn of har eigen machteleasheid en 
frustaasje.

Koartswyl en drama wikselje elkoar ôf en 
somtiden wit je net ast  laitsje of gûle moast om 
dizze minsken. Jimme binne tige wolkom op ien 
fan de foarstellings yn in prachtige Ierske sfear 
en wy sille ús bêst dwaan om jimme op 18, 19 en 
20 jannewaris o.s. wer in moaie toanieljûn te 
besoargjen! Nammers de spilers en mysels, 
graach oant sjen by “Iensum yn Ierlan”!

Hertlike groetnis,
Rieneke de Haan

Thermo-ondergoed
voor

heren en dames

Windenergie meer in samenhang met andere 
gebiedsfuncties beoordelen
Windenergie in grotere clusters is alleen realistisch 
wanneer ook in samenhang met andere gebieds-
functies een meerwaarde kan ontstaan. Dat stelt 
de gemeente Súdwest-Fryslân in een uitgebreide 
reactie op de provinciale visie voor windenergie. 
De provinciale visie gaat uit van clustering van 
grote windmolens in drie zoekgebieden, waar-
van twee in Súdwest-Fryslân. In de gebieden is 
veel onrust ontstaan over de aanpak, mede gelet 
op afbeeldingen in de visie.

Burgemeester en wethouders vinden dat de 
provincie op veel punten meer duidelijkheid moet 
verschaffen. Pas dan kunnen verdere stappen 
worden gezet. De provincie wil in Fryslân 400 
MW of meer realiseren. Zij geven daarbij geen 
bovengrens aan. Niet valt uit te sluiten dat de 
ambitie onder druk van het Rijk naar boven moet 
worden bijgesteld (500/600 MW). Wanneer er 
dan slechts sprake is van drie zoekgebieden zet 
dat een wel erg zware druk op die gebieden. 
Bovendien heeft het uitgevoerde milieuonder-
zoek in de drie gebieden nog niet geleid tot een 
ondubbelzinnige conclusie dat windenergie hier 
inpasbaar is. Ook kiest de provincie voor forse 
zoekgebieden, terwijl in de toelichting de invul-
ling van gebieden sterk wordt genuanceerd en 
bijna per definitie leidt tot kleinere invullingen. 
Een aanpak die voor veel verwarring zorgt. Ook 
hier is meer duidelijkheid vereist.

Door windenergie meer in samenhang met 
andere ontwikkelingen te beoordelen kan voor 
gebieden waar windenergie moet worden inge-
past tot een meer integraal perspectief worden 
gekomen. Zo kunnen ook aspecten die schade 
zouden kunnen ondervinden, zoals woonbeleving, 
recreatie, natuur en cultuurhistorie, binnen de 
totale planvorming een plek krijgen. Er kan in 
dat geval ook worden aangesloten bij planvor-
ming die in relatie tot de Structuurvisie Afsluitdijk 
is voorzien. Burgemeester en wethouders vinden 
dat de visie van de provincie op dit moment 
vraagt om een gereserveerde houding (“nee, 
tenzij”). Het college wil ook met de raad in 
gesprek hoe de plannen van de provincie zich 
verhouden tot de eerdere kaderstelling door de 
raad in mei 2012. Toen gaf de gemeenteraad aan 
de windenergieopgaaf samen met de provincie te 
willen onderzoeken. Eventueel zouden alterna-
tieven in beeld dienen te komen wanneer de 
invulling van de opgaaf in het IJsselmeer en op 
de kop van de Afsluitdijk tot onaanvaardbare 
situaties zou leiden. 

Ook is het gewenst om de dialoog met de streek 
aan te gaan. Zo kan er een reëler beeld ontstaan 
van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het 
is daarbij ook gewenst om als overheden scherper 
aan te geven binnen welke marges planvorming 
aan de orde is.

Doarpskrite Makkum spilet “Iensum yn Ierlân”
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Halloween party jeugdsoos 
Ozone groot succes
Makkum - Voor de tweede maal organiseerde 
Jeugdsoos Ozone een kinderdisco voor alle 
jeugd van de groepen 3 tm 6. Dit maal met 
'Halloween' als thema. De mooiste en engste 
figuren en creaties kwamen voorbij en het was 
wederom gezellig druk in de jeugdsoos. Mede 
dankzij de oudere jeugd en oudervrijwilligers 
was ook deze avond weer een mega succes zon-
der problemen. De volgende kinderdisco stond 
gepland op vrijdag 30 november van 18.30 tot 
20.00 uur, maar deze kan helaas niet doorgaan. 
We verplaatsen deze naar zaterdag 29 december 
van 18.30 tot 20.00 uur, met als thema; 
Oudejaarsgala. Ook voor deze disco hebben we 
weer oudervrijwilligers nodig, want zonder hen 
is er geen gala mogelijk. Mocht u deze avond 
willen helpen, stuur dan graag een mailtje naar 
jeugdsoosozone@gmail.com of neem contact op 
met Elske Altena (0642718467).

Hierbij vermelden we ook de volgende belang-
rijke data voor dit jaar:
zaterdag 15 dec - Sinterkerstspel voor alle 
jeugd van groep 7 t/m 16 jaar 19.30 uur tot 23.00 
uur (Voor 19.45 uur aanwezig zijn) Entree Gratis
zatersdag 29 dec - Oudejaarsgala groep 3 t/m 6.
Graag komen in galakleding! Entree gratis
Zaterdag 29 dec - Oudejaarsgala groep 7 t/m 16 
jaar. Galakleding verplicht!!! Entree gratis

Nieuws uit de jeugdsoos
Makkum - Vanaf 1 januari gaan er een aantal 
wisselingen binnen het bestuur van onze 
Jeugdsoos plaatsvinden. Afgelopen periode zijn 
er helaas een aantal bestuursleden ermee opge-
houden, maar gelukkig hebben we het aankomende 
bestuur weer rond. Monique Mak was secretaris 
en zal voorzitter worden. Karin Germann zal de 
taken als penningmeester op zich gaan nemen. 
Elske Altena neemt de taken van secretaris op 
zich en blijft coördinator van de jeugdactiviteiten. 
Wytze Koopmans en Gooitzen Bosma zijn en 
blijven algemeen bestuurslid. Allemaal zijn zij 
ook inzetbaar als volwassen vrijwilliger. Als 
nieuwe vrijwilliger heten we Linda Miedema 
graag welkom. 

Helaas hebben we nog meer vrijwilligers nodig. 
Hiervoor hoeft u geen ouder te zijn. Als u 3 uurtjes 
per maand wilt investeren in de jeugd van 
Makkum e.o.  zouden wij daar erg blij mee zijn. 
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar sponsoren. 
Onze jeugd is de toekomst. Op stap gaan moeten 
we leren en de Jeugdsoos is daar de aangewezen 
plek voor. We creëren een ongedwongen sfeer 
op weg naar zelfstandigheid. Bij interesse, 
vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Elske 
Altena jeugdsoosozone@gmail.com0642718467

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

November Openings Actie!!!

Bij een pedicure- of nagelstyliste behandeling
een GRATIS paraffinebehandeling!

50% Korting op een Shiatsu behandeling

50% Korting op een Schoonheidsbehandeling

Zonnebank Srtippenkaart 10x 20 minuten voor  75,-nuten voor  75,
Schoonheid zit 

van binnen, 

wij brengen het alleen 

maar naar buiten!
www.kapsalonnynke-beauty.nl

0515 - 232989

Ingezonden brief Belboei: 
Achter de muur
In de loop der jaren zijn er al vele plannen 
rondom Makkum gemaakt, de één nog mooier 
dan de ander. Wat te denken van: - een trein 
verbinding over de Afsluitdijk? Of de Makkumer 
mâr weer onder water, recentelijk nog plan Noord, 
een Dino park op de Zuidwaard , we hebben zelfs 
een wethouder gehad die een brug tussen 
Avondrust en de Noordwaard wilde aanleggen 
compleet met wandelpaden e.d. Nog steeds zijn 
er commissies bezig om plannen voor de afsluit-
dijk te ontwikkelen.

Van al deze plannen zou Makkum er op vooruit 
gaan, lees, werkgelegenheid en een enorme 
oppepper voor de recreatie. Soms kan één woel-
muis grootse ideeën tegenhouden of vertragen, 
met het huidige plan ligt dit even anders. Natuur 
en ontwikkeling wordt terzijde geschoven. Een 
muur van windmolens zal Makkum geheel 
afsluiten. Wanneer je bedenkt dat de kerktoren 
van Cornwerd 36,5 meter hoog is, heb je een 
beter idee van een molen die 180 meter meet met 
een poot in verhouding die het geheel moet dra-
gen, x 120 stuks? In blokvorm en rijen, in water 
en op land. In Zeeland wordt er een polder onder 
water gezet ter compensatie van baggerwerk. 
Hier zullen Noord- en Zuidwaard, Piaam en 
zelfs de Workumer waard opgeofferd worden. 
Compensatie! Wat een idee, hier liggen de kans-
kaarten voor Makkum, De Mâr weer onder water, 
plan Noord met extra havens en een kanaal naar 
Harlingen, een bos op de zuidwaard, een dino 
park op de noordwaard, stroom is gratis, een 
eldorado voor elektrisch varen en je zult zien dat 
ook die trein onmisbaar is. (zo ook de door de 
provincie verstrekte oordoppen)

Johannes Terpstra

FNP Manifest: ‘Wynmûnen Te Plak’

Sjoen de hjoeddeiske brede maatskiplike dis-
kusje oer wynenerzjy yn Súdwest-Fryslân, fynt 
de FNP fraksje Súdwest-Fryslân it wichtich om 
har stânpunt kenber te meitsjen: 
- Wy sjogge in grut park op it lân tusken 
Boalsert, Harns en Makkum absolút net sitten.
- Der is mar ien serieus alternatyf en dat is in 
kluster op de grins mei Noard Hollân sa fier 
mooglik fan it fêste lân, oan de binnekant fan de 
Ofslútdyk 

De feiten:
- It Ryk hat besluten dat der 6000 Megawatt 
wynenerzjy foar it jier 2020 pleatst wurde moat.
- De Provinsje Fryslân nimt 400 fan dy 6000 
Megawatt foar har rekken. Niks dwaan is gjin 
opsje, dan nimt it Ryk it heft yn hannen en binne 
wy it stjoer kwyt.
- De gemeenteried fan Súdwest-Fryslân hat yn 
maaie 2012 besluten (stimferdieling: 29 foar, 
4 tsjin) dat ‘Wynenerzjy binnen de duorsume 
enerzjymiks past’. Mei as betinksten: gjin nije 
solitêre mûnen mar kluster, ympekt ôfstimme 
mei omjouwing en mooglikheid ta partisipearren. 
De FNP hat dat beslút én de opmerkingen stipe. 
Der bliuwt wat FNP Súdwest - Fryslân oanbe-
langet mar ien opsje oer en dat is in kluster fan 
maksimaal 300 MW sa fier mooglik fan it fêste 
lân oan de binnekant fan de ôfslútdyk. Dat 
betsjut mear enerzjy mei minder mûnen. Dêr 
moat de Provinsje no ûndersyk nei dwaan en 
ôfskie nimme fan de net winske ûnsalich grutte 
plannen tusken Harns Makkum en Boalsert.
Enerzjy neutraal 

Der is hyltiid mear fraach nei enerzjy en de ierde 
waarmet hyltiid mear op. De FNP hat in hege 
ambysje en fynt dat de gemeente Súdwest-
Fryslân binnen 10 jier enerzjyneutraal wêze 
moat en 30% minder CO2 útstjit produsearret. 
Dat kin troch gebrûk te meitsjen fan enerzjy út 
alternative boarnen sa as eb & floed, ierdwaarm-
te, sinne-energzy en bio-massa en blue energy út 
wikseling fan swiet en sâlt wetter. Sa lang dizze 
alternativen de fossile enerzjyboarnen net fol-
dwaande ferfange, kinne we net om wyn hinne. 
Wachtsje oant oalje en gas op is, is gjin opsje. 
Tagelyk leit der in grutte útdaging foar de oer-
heid, ûnderwiis en it bedriuwslibben om mei it 
ûntwikkeljen fan alternative enerzjy de Fryske 
ekonomy in ympuls te jaan. 

De Takomst 
De FNP fynt dat as ûndersteande foarstellen 
oernommen wurde, wynmûnen ‘Te Plak’ steane. 
- Maksimaal kluster oan de ôfslútdyk op de grins 
fan Fryslân en Noard Hollân, sa fier mooglik fan 
it fêste lân, oan de binnekant fan de Ofslútdyk 
- Undersyk moat oantoane dat dit foar minsk, 
bist en lânskip de beste oplossing is
- De allinnich - steande ‘solitêre’ mûnen op it 
lân wurde sanearre 
- Eltsenien dy’t dat wol kin meidwaan yn it 
kluster: sa as de hjoeddeiske mûne – eigners, 
partikulieren, organisaasjes sa as Doarpsbelangen, 
bedriuwen ensfh.
- Der moat folle steviger ynsetten wurde op 
sinne en oare alternative foarmen fan opwekking 
fan enerzjy

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 20 november a.s. om 19.45 uur in de 
Gekroonde Roskam te Witmarsum. Op deze 
avond komt mevr. A.M.E. van der Sluis vertellen 
over haar werk, als gevangenisdirecteur, 
gemeente-secretaris en als rechter. Sinds kort is 
zij met pensioen. Het beloofd weer een boeiende 
avond te worden. Gasten en nieuwe leden zijn 
van harte welkom.



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2012

“Bewegen op Muziek voor vrouwen”   Door Doutzen Ouderkerken
Iedere maandagavond in MFC Maggenheim!

Makkum - Gymnastiekvereniging DES Makkum 
organiseert elke maandagavond van 20.00 - 
21.00 uur ‘Bewegen op Muziek’ voor vrouwen’, 
dit alles onder deskundige leiding van Sjoerdje 
de Jong.

De afkorting DES staat voor “Door Eendracht 
Sterk”. De vereniging is op 12 november in het 
jaar 1955 opgericht. Als dit artikel verschijnt 
in de Makkumer Belboei bestaat de vereniging 
dus al 57 jaar. Op maandag en dinsdag organiseert 
de vereniging voor verschillende leeftijdscate-
gorieën en groepen activiteiten. In dit artikel 
wordt de aandacht speciaal gevestigd op de 
‘damesgym’. Volgens Sjoerdje de Jong is die 
naam eigenlijk wat misleidend, want er wordt 
niet op toestellen geoefend. Dit weerhoudt 
misschien sommige vrouwen om zich bij deze 
groep aan te sluiten. De les wordt altijd gestart 
met een korte warming up. Daarna is bewegen 
op muziek aan de orde. Hierbij worden per les 
verschillende materialen gebruikt zoals ballen, 
knotsen en gewichtjes. Tot slot is het tijd voor de 
buikspieroefeningen. ‘It doel fan dit alles is fit 

bliuwe, kondysje hâlde en linigens’, vertelt 
Sjoerdje de Jong. De huidige groep bestaat uit 10 
vrouwen en die groep zou best wel wat groter 
mogen. De helft van de groep komt overigens 
van buiten Makkum. ‘Er is in Makkum best een 
groep oudere jeugdigen die wel mee kunnen 
doen’, volgens één van de vrouwen. Met name 
de grondoefeningen waar de bbb-spieren getraind 
worden en het bewegen op muziek wordt door 
de vrouwen zeer gewaardeerd.

Aan het slot van dit artikel een oproep aan 
vrouwen die hun conditie op pijl willen houden 
en daardoor dus fit blijven. Spreekt het concept 
u aan, ga dan op maandagavond 19 november 
een kijkje nemen of doe gelijk mee met deze 
leuke bewegingsactiviteit die gymnastiek-
vereniging DES Makkum u aanbiedt. De eerste 
paar keren zijn vrijblijvend. Wilt u meer infor-
matie dan kunt u contact opnemen met Sjoerdje 
de Jong telefoonnummer 0515 232392. Of 
ga naar de site van de verenging www.desmak-
kum.nl. Dus vrouwen van Makkum e.o ‘Gewoan 
dwaan!’

Makkum - Case Schrage,….. een Nederlandse-
Canadees , heeft 23 jaar lang met wilde dieren 
gewerkt. Vanwege zijn unieke achtergrond en 
zijn ervaring met meer dan 75 dieren, heeft Case 
aan duizenden mensen over heel de wereld 
lezingen gegeven. Case is een op en top gemoti-
veerde en boeiende spreker. Men waardeert zijn 
heldere benadering over de waarde van het leven 
,waarmee hij iedereen diep aan het nadenken zet 
over de eigen toekomst….
Hij heeft een multimedia-presentatie over de 

dieren waarmee hij werkte, waarin hij parallellen 
trekt tussen het gedrag van dieren ne mensen. In 
de wereld van vandaag, waarin geweld toe-
neemt, en er gebrek is aan discipline en weinig 
respect voor anderen, brengt Case door zijn 
presentatie op een verrassende manier de waarde 
van het leven onder de aandacht.

Op zondagavond 18 november, om 19.30 uur , in 
K.C. “Het Anker”, Buren 15, Makkum. Info: st. 
“Goed Nieuws Makkum”, tel. 0515-231618. 

Dierentemmer, getemd door God
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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 Makkum

Zaterdag 17 november
Makkum 1 - Nijland 1   15.00
Makkum 2 - Rood Geel 2   12.30
Makkum 3 - Bolswardia 3   14.30
Makkum A1 - SJO JVB  A1   12.30
Irnsum A1 - Makkum A2   14.30
Makkum B1 - Annaparochie St. B1   10.45
Makkum C1 - RES C1   10.30
Lemmer C1 - Makkum C2   11.00
CVVO D2G - Makkum D1     9.00
Makkum D2 - Sparta'59 D2     9.00
Workum E1 - Makkum E1     9.00
Makkum E2 - RES E3     9.15
NOK E2G - Makkum E3   10.15
Makkum E4 - IJVC E3     9.45
Nijland F1 - Makkum F1     9.00
Makkum F2 - Blauwhuis F2     9.00
Foarut VR1 - Makkum VR1   15.00 

TOP'63 1 - Makkum 1    4 - 2
ONS Boso Sneek 6 - Makkum 3    0 - 2
S.C. Stiens A1 - Makkum A1    0 - 3
Makkum A2 - SJO JVB A2    1 - 6
Frisia C3 - Makkum C1    1 - 4
Makkum C2 - SWZ C5  14 - 1
Balk D1 - Makkum D1  3 - 1
Terschelling D2G - Makkum D2 3 - 1
Makkum E1 - ONS Boso Sneek E2  1 - 2
SWZ E6 - Makkum E2 0 - 11
Makkum E3 - SJO JVB E8M 10 - 3
SJO JVB E6 - Makkum E4 8 - 3
Makkum F1 - Workum F4 5 - 0

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:  € 239.001,- k.k.

TE KOOP
rectificatie
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Nieuwe computertafel, br. 80cm. € 30,- Mooi 
computerscherm van Samsung. € 40,- Bel 
0649044844

1 ledikant 140x200 + 2 nachtkasten + 2 matrassen 
70x200 performance superieur. Compleet € 300,- 
tel: 0515-574038

Xbox 360 games: *Call of Duty black ops, 
*GTA 4 *Battlefield Bad Company 2, 
*Alan Wake € 20 per stuk of € 60 voor alle 4 
Tel: 231069

Ikea kinderstoel, inclusief stoelverkleiner. € 12,50, 
3-delig pak, maat 48, kleur: zwart. € 50,00, 
3-delig pak, maat 48; Kleur: donkergrijs. € 50,00,  
Herenpantalon maat 48; kleur: donkergrijs. € 15,00 
Tel. 0515-231923

Elektronisch orgel, merk Yamaha type BK4, 
2 klavieren, ritmebox en halfpedaal, € 150,-. 
Tel. 06-588 434 02.

Witte Ikea EXPEDIT boekenkast 149*149*39, 
kleur wit.  Kast heeft minimale gebruikerssporen 
maar is verder prima in orde. tel nr : 0644025780"

Huiswerk begeleiding aan huis gevraagd, onder-
bouw VWO, met name voor de exacte vakken. 
Enkele uren per week, tegen zeer schappelijke 
vergoeding. Tel: 0641000145

een klein roze geruit kinder pantoffeltje. maat 
21.Waarschijnlijk verloren, Engwierderlaan of 
botterstraat. tel. 0515-231984.

Makkum, rotonde bij sportcomplex De Braak, 
5 november: Cypersgrijs-bruin katje met witte 
bef en borst, witte sokjes voor, laarsjes achter, 
6-7 maanden. Foto's www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692

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

VERLOREN

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

Zoekertje
Gezien in IJlst

* Er werd weer enthousiast gezongen door de St. Maartenlopers afgelopen Zaterdagavond.

Volleybalprogramma
Vrijdag 16 november
19:00 BEO XB 1 - Makkum XB 1
20:15 Makkum DS 4 - Stanfries (IJ) DS 5
20:15 Makkum MC 1 - Punt Ut MC 1
20:30 Kwiek DS 1 - Makkum DS 2
21:30 Makkum DS 3 - WSV DS 1
21:30 Makkum HS 1 - VC Sneek HS 5

Het einde van het jaar is aanbeland en alle sloepen 
die nog 1 keer of eigenlijk beter gezegd 3 keer wil-
len strijden vertrekken allemaal naar Muiden. Op 
zaterdag wordt er dan 2 keer Pampus gerond en 
voor de bikkels is er zondags ook nog een rondje op 
de vroege morgen. Wij als Zeesteeg houden het bij 
2 keer Muiden-Pampus-Muiden omdat er zondag 
nog andere verplichtingen zijn bij sommige roeiers. 
Maar desalniettemin moet er zaterdag nog gestre-
den worden om onze 2de plek in het Kromhoutwhaler 
klassement te behouden. De hele ploeg vertrekt 
vrijdag al naar Muiden waar de sloep te water 
wordt gelaten en wij s’avonds uitgebreid de race 
van zaterdag doornemen. Het is dan ook al snel 
heel laat of vroeg voordat de roeiers in hun bed lig-
gen. Om 8 uur zijn de eerste weer uit hun kooi om 
te ontbijten. De dames van de Zeesteeg vullen van-
daag andere teams aan en de dames moeten dan 
ook om half 10 al in de sloep zitten.

De heren liggen om 12 uur achter de start en het is 
lekker koud, het valt nog mee met de wind maar de 
regen is al enigszins aanwezig. Met startnummer 
138 is het wachten voor de heren en zodra er nog 
een moment is worden de laatste jassen uitgetrok-
ken en wordt er opgeroeid naar de startlijn. Dit keer 
weer een echt lijntje waar de stuur zich aan vast 
moet houden. Voordat wij het goed en wel in de 
gaten hebben hangen wij aan het lijntje en wordt er 
afgeteld.  Kans om de zenuwen te krijgen hebben 
wij niet. De start is samen met de Zuyderzee en de 
Gebr. van Amerongen. 3 KHW naast elkaar en met 
drie dezelfde sloepen is het te verwachten, met zijn 
drieën vertrekken wij uit het kanaal naast elkaar en 
voor het einde komen wij de eerste sloepen al 
tegen. Doordat wij de start aan Bakboord zijde had-
den hebben wij hier voordeel van en kunnen mak-
kelijk om de andere sloepen heen starten. De 
andere twee sloepen hebben hier enigszins hinder 
van en moeten bij sturen om te kunnen passeren. 
Het gaat lekker met de wind in de rug gaan wij op 
weg naar Pampus het waait redelijk maar niet te 
hard dus hoge golven zijn hier niet maar de regen 
maakt het voor iedereen ontzettend koud. Na 
Pampus kunnen wij een mooie koers volgen en nog 

redelijk de snelheid vasthouden. Voor de roeiers 
wordt het nu wat aangenamer nu ze de regen niet 
meer elke keer in hun gezicht voelen het is ten-
slotte nog maar wat harder gaan regenen. Maar 
voor mij als stuur was het zeker geen pretje. Koude 
handen en regen in het gezicht. Maar binnen een 
halfuur liggen wij alweer redelijk voor de haven-
mond. Niet veel sloepen meer voor ons en ruimte 
tussen de sloepen dus eindelijk eens rustig het 
kanaal door. De Stuur zweept de heren nog even op 
en er wordt nog van alles tevoorschijn getoverd en 
binnen een tijd van 42min. 36 seconden zetten wij 
een gedeelde tweede tijd neer in een veld van 86 
herensloepen. Dit is zeker heel goed wat zal dit 
doen met onze uitslag. Na een tijdje komen de eer-
ste gegevens binnen en zijn wij 10de geworden met  
96,1 Watt. Wij zijn hier heel blij mee.  Het tweede 
rondje varen we onder dezelfde omstandigheden.  
Wij hebben het wederom gedaan in een tijd van 
45:43 mogen wij niet ontevreden zijn. Nu hadden 
wij de 3de snelste tijd te pakken. Zeker niet slecht. 
De prijsuitreiking laat nu wat langer op zich wach-
ten maar bij de uitslag blijkt dat wij de 2de race 9de 
zijn geworden met 66,4 Watt. Na heel veel reken-
werk wordt alles bij elkaar genomen en nog een 
keer berekend en dan blijkt dat wij de zaterdags 
goed zijn voor een 10 plek in het Algemeen 
Klassement met een gemiddelde van 81,2 Watt. 

Nu wordt het nog spannender want hebben wij 
onze 2de plaats in het KHW klassement kunnen 
weten te behouden. De prijsuitreiking begint en er 
komt al iemand bij mij met de mededeling dat de 
prijs die wij zo in ontvangst mogen nemen helaas 
stuk is gegaan en uit twee gedeeltes zal bestaan. 
Dus wij staan op het podium dat is zeker. De derde 
wordt uitgereikt en wij mogen als 2de op het podi-
um komen. Niet slecht de heren hebben dit jaar een 
mooie prestatie neergezet. Volgend jaar maar weer 
proberen iets mee te nemen uit Muiden.  Wij willen 
met deze laatste keer ook al onze sponsors nog 
bedanken voor de support van afgelopen jaar. 
Zonder hen hadden wij niet zo goed kunnen preste-
ren. Wij zien iedereen op de kant en op het water 
weer tegemoet.

Zeesteeg laatste wedstrijd 2012


