No. 1513 - 9 oktober 2013

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

5

29

7

10

P
Pracht & Ambacht
ggeeft demonstraties
ggoudsmeden
in Bolsward

D
Dirk
Lautenbach:
““Muzyk meitsje
is in ambacht”

Expeditie Geluk doet Makkum aan

M
Makkumer
D
Damvereniging
O
OKK
zoekt
n
nieuwe
leden

Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Op 30 september arriveerde
Expeditie Geluk met Julian van Woesik en
Philip de Roo in Makkum. Het expeditieteam
loopt van 13 september tot en met 13 november
een rondje Nederland. Zij lopen van Den Haag
“met de klok mee” in 62 etappes langs de grenzen
van Nederland. Expeditie Geluk wil aandacht
vragen voor het recht van kinderen om gelukkig
te zijn. In Nederland hebben op dit moment
400.00 kinderen geen toegang tot geluk. Bijvoorbeeld doordat ze tegen de armoedegrens aan
leven, met jeugdzorg in aanraking komen of een
ongelukkige thuissituatie kennen. “Voor deze
kinderen proberen we geld in te zamelen, maar
onze doelstelling is niet alleen een financiële.
We streven ook naar bewustwording. Allereerst
bewustwording van de omvang van het probleem
bij volwassenen, maar ook bewustwording bij
kinderen zelf. Expeditie Geluk heeft hiervoor in
samenwerking met de Duurzame PABO een
lespakket ontwikkeld. De lessen leren kinderen
dat ze ook zelf iets aan hun geluk kunnen doen”,
aldus Peter Heres. Heres verzorgt iedere dag het
basiskamp van de lopers. Wij treffen hem samen
met Julian en Philip in Hotel de Vigilante waar
hen een Fries ontbijt aangeboden wordt. ‘s Nachts
hebben ze gratis op de camping mogen overnachten.
Normaal gesproken loopt Philip met Marianne
van der Steen. Zij is ijsklimster en traint momenteel in de Alpen. Julian neemt voor twee weken
haar plaats in. Julian en Philip lopen met sledes.
Gisteren zijn ze van Stavoren naar Makkum
gelopen en vandaag, 1 oktober, gaat de expeditie

verder naar Franeker. Maar niet voordat ze de
verslaggevers van de Makkumer Belboei en Omrop
Fryslân te woord hebben gestaan en de gelukswens van de gemeente Lemsterland overgebracht
hebben aan burgemeester Apotheker.
De burgemeester van gemeente Lemsterland
spreekt in zijn boodschap de wens uit dat élk
kind voor het geluk wordt geboren. Geluk zit
vaak in onverwachte momenten. Geniet ervan en
durf te dromen! Tot slot spreekt men de hoop uit
om met de gemeente Súdwest- Fryslân te blijven
samenwerken op het gebied van jeugdzorg.
Burgemeester Apotheker geeft de Expeditie voor
zijn collega Fred Veenstra van Franekeradeel de
volgende boodschap mee: “Franeker is de stad
van zon, maan en sterren en planeten. Van dromen
van het heelal en oneindige mogelijkheden. Ik wens
alle kinderen van Franekeradeel een vallende
ster die hun eigen droom laat uitkomen”.” Om
de boodschap een extra sprankeling mee te geven
kunt u de bijgeleverde sterretjes aansteken”,
staat daar nog bij vermeld. Peter Heres neemt de
gelukswens en de sterretjes in ontvangst en plaatst
ze in de Gelukskoffer die door de Expeditie
meegenomen wordt.
Dan wordt het tijd om te vertrekken en na het
schieten van de laatste beelden vertrekken Julian
en Philip richting Franeker. U kunt de voortgang
van de tocht van dag tot dag volgen via de site
www.expeditiegeluk.nl. Op 13 november hoopt
Expeditie Geluk met een grote groep mensen die
meelopen en hopelijk een mooie opbrengst weer
aan te komen in Den Haag.

NVM OPEN HUIZEN ROUTE
DOORSLAAND SUCCES!
Al onze deelnemers hebben meerdere
bezoekers gehad, in totaal 43(!)
bezichtigingen op 7 deelnemers.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Familieberichten
‘ALWAYS A LADY’

Annelies Attema-de Vries
* 18 augustus 1944
Makkum

 5 oktober 2013
Makkum

Lieve mem van: Symon en Eileen
AnneƩe en Willem
Trotse beppe van: Cameron
Darreon Haye
Xander
Symon
Thomas
Geliefde vrouw van: Haye AƩema,

 14 september 2007
Wat zullen we je missen.
De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 10 oktober om 14.00 uur in de
‘Van Doniakerk’, aan de Kerkeburen te Makkum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Vanaf 13.15 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
Us buorman

Jacob Djurre Bangma
is hommels ferstoarn.
Hy libbe syn libben op syn eigen karakteristieke
wize. We sille him misse.
Francien
Henk en Lammie
Vera, Alwin, Jikke, Sjoerd en Alyke
Peter en Marleen
Kees, Hammy, Rixt en Oane
Us markante doarpsgenoat

Jacob Djurre Bangma
is unferwacht ferstoarn. Wy winskje de famylje
in protte krêft ta mei dit ferlies.
Doarpsbelang Koarnwert

Eén enkel mens ontbreekt,
maar heel de wereld lijkt leeg.......

CorrespondenƟeadres: it Hof 12
8754 KD Makkum

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van onze lieve man, heit en pake

Gerrit Altena
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Wij betuigen onze dank voor de vele blijken van
medeleven, in welke vorm dan ook.
Lenie
Hennie en Aggie
Gerrit
Menno
Hidde
Heleen en John
Joleen en Michael
Huib
Angelina
Arnold en Claudia
Leah
Paul
Makkum, oktober 2013

Toch nog plotseling is van ons heengegaan onze
schoonzuster en tante

Annelies Attema-de Vries
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte.
Franeker: Jikkie en Bauke (in herinnering)
Harlingen: Liesje en Oepie (in herinnering)
Makkum: Jelle en Sjirkje
en kinderen
Makkum, 5 oktober 2013
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Familieberichten
Droevig zijn wij door het plotseling overlijden
van onze buurvrouw

Mei dy, leaf famke
lyts en sûn
is foar ús
in nij aventoer begûn

Annelies Attema – de Vries

Wy sizze wol
tûzen kear opnij
wat binne wy
dochs wiis mei dy!

Wij willen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toewensen.
Fam. de Witte
Fam. Elgersma
Fam. Bosma
Fam. Bakker
Jan en Eva Nauta

Fam. Miedema
Fam. Kramer
Riekje v.d. Woude
Fam. v. Wicheren

Twee harten , één liefde .
Uit liefde , één hart.
Dankbaar, trots en ontzettend blij
zijn wij met de geboorte
van ‘ús meissie’

Makkum, 5 oktober 2013

Amarins Geartsje
28 september 2013
05:46 uur
51 cm 3370 gram

Gert Meilink & Sijtske Deinum
De Greiden 9 | 8754 KG Makkum
Telefoon: 0515 233372
Langskomen?
Natuurlijk , gezellig, altijd!
Maar laat ons even weten
op welke dag en welke tijd .
We rusten van 13.00 tot 16.00 uur.

Wat in portret fan twa minsken
op in bankje teweechbringe kin.
Betanke allegearre!
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
thuiskomst zijn wij overstelpt met warme
belangstelling. Het voelt voor ons als een
warme deken. Hiervoor mijn hartelijke dank.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor
het medeleven tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis. Het was hartverwarmend.
Manno Bolink
en ook namens Feikje

Wijbren Zijlstra

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)

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Dentwork Tandartsen Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
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Sport en spel centraal op de fancy-fair van basisschool De Ark
Door Judith van Lavieren

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

Makkum -“Iedereen heeft wel een talent”,
moet het team van de Ark gedacht hebben
toen ze de intekenlijst voor de fancy-fair aan
de leerlingen meegaven. Ouders konden zich
hierop aanmelden om mee te helpen door zelf
iets te maken en te verkopen, een taart te
bakken, tweedehands kinderkleding of boeken
in te leveren of te verkopen, bij spelletjes te
assisteren of de handen uit de mouwen te
steken bij het opbouwen en afbreken. Het was
niet tegen dovemansoren gezegd; een grote
groep ouders stond woensdagmiddag 2 oktober
bij de activiteiten en had vaak thuis ook al de
handjes laten wapperen. Ouders kunnen dus
heel wat: poffertjes bakken of een glittertattoo
zetten, ze draaien er hun hand niet voor om.
Maar dan hebben we het nog niet over de
fantastische inzet van de kinderen gehad.
De kleuters hadden mooie werkjes geproduceerd
voor de verkoop, de kinderen van groep 3 tot
en met 8 waren actief als medewerkers bij alle
stands. Ook in deze groepen hadden ze er aan

gedacht aantrekkelijke artikelen voor de verkoop te maken. Behalve dingen kopen kon je
vooral ook veel doen. Dat kwam doordat het
thema van de Kinderboekenweek “Klaar voor
de start”, over sport en spel, ook voor de fancyfair gebruikt werd. Dus ook een professioneel
begeleid ritje op een pony of paard, dansen bij
een computerspel, tafeltennis en blikgooien
hoorde tot de mogelijkheden. De school was
tot in de verste hoekjes gevuld met activiteiten.
Zelfs oud-leerlingen kwamen een kijkje nemen
of waren aan het helpen.
De opbrengst van de fancy-fair komt ten goede
aan de school. De grote zaal die onder andere
gebruikt wordt voor de TSO wil men functioneler maken. Die wordt heringericht tot een
overzichtelijke ruimte waar tal van schoolactiviteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast
gaat men ervoor zorgen dat het een gezellige
ruimte wordt. Voor die gezelligheid hebben ze
vast inspiratie opgedaan tijdens deze drukbezochte fancy-fair.

Film avond t.b.v. World Servants groep Makkum
Vrijdag 11 oktober aanstaande is er in het kerkelijk
centrum ‘het Anker’ een film avond t.b.v. World
Servants. Dit wordt gedaan in samenwerking met
de PKN te Makkum. De film die we deze maand
draaien is Up. Iedereen is van harte welkom! Deze
film gaat over een oude man die door omstandigheden besluit een groot avontuur aan te gaan. Hij
wordt hierbij onbedoeld vergezeld door een jongen,
een vogel en een golden-retriever. De laatste twee
ontmoet hij tijdens zijn reis. Hij reist naar ZuidAmerika met als vervoer een huis met ballonnen.
Na een pauze van een jaar is er dit jaar weer een
groep jongeren die meegaat met de World Servants.
World Servants is een non-profit organisatie die
jongeren in groepen naar ontwikkelingslanden
stuurt, om te bouwen aan zich zelf door te bouwen
voor een ander. Zo zijn er door de jaren heen al vele
klaslokalen, latrines, scholen, lerarenwoningen etc.
gerealiseerd. Het effect van het project gaat overigens ook verder dan alleen het gebouw zelf. Zo zijn
er in het Handeni district in Tanzania, waar een
aantal jongeren vanuit Makkum in 2010 heen zijn

geweest, een aantal verbeteringen geconstateerd.
Doordat de jongeren daar huizen gebouwd hebben,
is de lokale bevolking ook begonnen met het verbeteren van hun eigen leefomstandigheden. Ook op
het gebied van emancipatie verandert er iets op
grote schaal. Doordat er op het project ook gebouwd
werd door vrouwelijke deelneemsters, gingen ook
de vrouwen daar zelf bouwen en begonnen ze voor
zichzelf op te komen.
We zijn van plan om de film avond elke tweede
vrijdag avond van de maand te organiseren. De
entree zal telkens € 5,- bedragen. Het drinken en de
popcorn is bij de film inbegrepen. Ook zullen de
vertrouwde acties dit jaar weer plaats vinden. Zo
komt de pepermunt actie er binnenkort weer aan.
Heeft u nog suggesties voor ons qua films of heeft
u nog tips, dan kunt u mailen naar: worldservants.
makkum@outlook.com. Wij hopen dit seizoen
weer met veel plezier er tegen aan gaan.
Met een vriendelijke groet, Ymkje Dijkstra en
Henk Boonstra, WS-groep Makkum.

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

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
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Dirk Lautenbach: “Muzyk meitsje is in ambacht”

door Sjirk Wijbenga

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Wons - Vorig jaar beëindigde Dirk Lautenbach
na 23 jaar zijn muzikale loopbaan als trombonist
bij het Noord Nederlands orkest. Het NNO is hét
symfonieorkest van het noorden. Het orkest heeft
als thuisbasis Groningen en speelt jaarlijks bijna
voor 100.000 bezoekers. Gemiddeld worden er
3 á 4 concerten verzorgd in de drie Noordelijke
provincies. Maar ook in de rest van Nederland is
het orkest menigmaal te beluisteren. Daarvoor
was Lautenbach vanaf 1974 verbonden aan het
Frysk orkest. Na een gedwongen fusie in 1989 met
het Noordelijk Filharmonisch Orkest die voortvloeide uit een “herenakkoord”, veranderde de
naam van het orkest in Noord Nederlands orkest.
Dirk Lautenbach werd op 28 april 1949 geboren
in Berlikum. Op jonge leeftijd kreeg hij baritonles
van de Friese brassbandpionier Sierd de Boer en
verwierf al snel een plek bij de fanfare in
Berlikum. Toen hij 16 jaar was stapte hij over op
trombone en volgde op de MPA muzieklessen bij
Hotze Nijdam. Na zijn studie werd hij docent
aan muziekscholen en het conservatorium in
Leeuwarden en Zwolle. “It NNO is in fulltime
baan”, zegt Dirk Lautenbach, “Kinst njonken it
orkest der net safolle by dwaan. Ik tink dat ik
dêrom ek net safolle korpsen hân ha”. Het aantal
korpsen bleef beperkt tot drie. Dat was aanzienlijk minder dan b.v. zijn collega dirigent Piebe
Bakker uit Koudum die in die jaren veel meer
korpsen, waaronder Hallelujah Makkum, onder
zijn hoede had. Lautenbach herinnert zich een
anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie
van het Koudumer Korps. “As jong broekje stie
Piebe foar it korps. Syn heit spile doe noch bas.
Piebe sloech ôf en sei: “Bassen jim moatte dêr in
sol spylje”. Syn heit spatte op: “Do moast dy stil
hâlde, ik koe al blaze foar datsto skite koest!”.
* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

Dertig jaar was Lautenbach dirigent van de Bazuin
in Berlikum. Dertien jaar dirigeerde hij Excelsior
Schraard en 27 jaar was hij de muzikale leider
van de inmiddels opgeheven Friese Jeugd Brassband. “Ja, dat wienen de korpsen. Moandei’s wie
myn frije jûn fan it orkest en dan hienen we mei

Berltsum repetysje.Yn Skraard ha we sa’n 6 of 7
jier lang repetysje op sneontejûn hân. De jongerein hie gjin beswier. Dy gongen dochs net earder
op stap. Dat de Fryske Jeugd Brassband opholden
is, is spitich. Keunstwurk wol no mei projektorkesten en ensembles fierder om muzikaal talint
te ûntwikkeljen. Fiif jier ferlyn wie der ek sa’n
soarte fan situaasje. Doe ha ik my der nochal wat
tsjin fersetten. Dêr ha ik no gjin nocht mear
oan”. Afgelopen zaterdag werd in Koudum het
afscheidsconcert van de band gegeven.
Nog steeds is Dirk Lautenbach een veel gevraagd
jurylid op concoursen en festivals, zowel nationaal als internationaal. Dit jaar jureerde hij voor
de 4x keer op het WMC in Kerkrade waar op hoog
niveau werd gemusiceerd. “It nivo is neffens
fjouwer lyn net heger wurden”, constateerde
Lautenbach, “ik tink dat de korpsen wol op it
maksimum sitte”. De eeuwige strijd om de
punten en het kritisch verslag leidt soms tot
genadeloze kritieken naar het jurypanel. “Krityk
is goed” vindt Lautenbach, “Mar do moast dy
wol deljaan by de útslach. By it WMC en oare
konkoersen sit de jury yn de seal. By de
Brassband kampioenskippen sitte we yn de box.
Dan witte we perfoarst net wa’t der spilet. Dat de
iene band in grutter ovasjoneel applaus krijt as in
oarenien hat gjin inkele ynfloed op de sjuery. De
bêste orkesten komme wol boppe driuwen”.
Lautenbach heeft er wel begrip voor dat korpsen
op sleutelposities hulpkrachten inschakelen. “Op
in konkoers spilest op safe. Ien of twa helpers
kin ik wol ynkommen. Mar der hat ek wolris in
korps west mei 14 helpers. Dan fyn ik dat it
fundamint fan it korps oantaast wurdt”.
Inmiddels wonen Dirk Lautenbach en zijn echtgenote Nynke Jaarsma 9 jaar in een tot woonhuis
verbouwd boerderijtje aan de rand van Wons.
Lautenbach dirigeert al weer 7 jaar de Wonser fanfare Hosanna. Dit jaar viert de muziekvereniging
haar 90 jarig bestaan met een jubileumconcert
op 15 november.
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Agenda
Donderdag 10 oktober:
Makkum – Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 11 oktober:
Makkum - Filmavond in K.C. ‘Het Anker’ t.b.v.
World Servants Makkum. Met de de film ¨ Up¨.
Entree 5 euro inclusief popcorn en frisdrank.
Aanvang 19:45 uur in K.C. ‘Het Anker’.

Zaterdag 12 oktober:
Makkum – Doopsgezinde kerk om 20.00 uur
Inez Timmer met Friese liedjes
Makkum – Open dag Beach Resort Lifestyle
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Dinsdag 15 oktober:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Woensdag 16 oktober:
Makkum – Avondrust, Beamerpresentatie door
Mw. H. Joostema: reis door steden en dorpen in
Friesland. aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Sterenberg
Skuzum – Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. Glashouwer
Organist: Klaske Reitsma
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. K Muurling
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Wist u dat...
de World Servants Filmavond in K.C. Het Anker
het komende seizoen elke tweede vrijdag van de
maand zal plaats vinden en iedereen welkom is?

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

Volleybalprogramma
Vrijdag 11 oktober
20:15
20:15
21:30
21:30

Makkum MB 1 - BEO MB 1
Makkum XA 1 - Heecherop 2
Makkum HS 1 – Oeverzw. HS 1
Makkum DS 2 - Wisky DS 2

Zaterdag 12 oktober
15:30 Swette Swit. DS 3 - Makkum DS 4
17:30 V.V.H. DS 1 - Makkum DS 1
18:30 CoVoS DS 4 - Makkum DS 3

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340
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Pracht & Ambacht geeft demonstraties goudsmeden in Bolsward

eigen foto

Ten Cate
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Vrijdag 11 oktober opent Pracht & Ambacht,
Juwelier-Edelsmid haar deuren aan de Marktstraat
5 in Bolsward. Tijdens deze feestelijke dag worden
er demonstraties goudsmeden gegeven. Pracht &
Ambacht is de zaak van Sytske en Christine, zij
hebben beide de opleiding tot Goudsmid gevolgd
in Schoonhoven. Samen hebben ze inmiddels
alweer ruim 13 jaar ervaring als goudsmid. Op
11 oktober openen zij een winkel met open atelier
aan de Marktstraat 5, in het hart van Bolsward.
Gedurende de dag is iedereen welkom om de
nieuwe winkel te komen bekijken en worden er
demonstraties goudsmeden gegeven. Sieraden
maken is een ambacht, het vervaardigen van
sieraden door middel van eeuwen oude technieken.
Dit eeuwen oude ambacht wil Pracht & Ambacht
onder de aandacht brengen.
“Wij hebben het mooiste vak ter wereld” zeggen
Sytske en Christine vaak tegen elkaar. Pracht en

Ambacht wil dit ook uitdragen. In hun atelier
maken ze sieraden en relatiegeschenken naar
eigen ontwerp of in opdracht voor particulieren
en bedrijven. Unieke trouwringen of een sieraad
dat symbool staat voor een mooi of bijzonder
moment: alles wordt gemaakt met passie en
enthousiasme voor het vak en oog voor kwaliteit. Ook het repareren van sieraden en horloges
behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Alle
reparaties aan sieraden worden in het eigen atelier gerepareerd of gerestaureerd. Het vervangen
van een batterij of een kleine reparatie aan een
horloge kan meteen uitgevoerd. Uitgebreidere
reparaties aan een horloge worden uitgevoerd
door de eigen uurwerkmaker.
Naast eigen ontworpen sieraden verkoopt Pracht
& Ambacht sieraden en horloges van gerenommeerde merken, zoals sieraden van Jéh Jewels en
Breuning en horloges van Seiko en Rolf Cremer.

Slagerij Neidhöfer nieuws
Makkum - Zoals de meeste klanten van ons
allicht wel weten zijn wij op een bewuste en
diervriendelijke manier bezig met onze slagerij.
Zo hebben wij boerderijkippen. De boerderijkippen krijgen de ruimte om rond te lopen in
stallen met daglicht die verrijkt zijn met strobalen en strooisel van houtsnippers. De kuikens
hebben de beschikking over scharrel- speelmateriaal en er word extra graan gestrooid om hun
natuurlijke en actieve gedrag te stimuleren en
het is 100% Hollands waar wij naar streven. Ook
hebben wij zuiverscharrelvlees van onze vaste
leverancier Bon Vivant met het kenmerk van
Beter leven. Zo hebben de scharrelvarkens meer

ruimte, beter afleidingsmateriaal, ze liggen op stro,
hebben een overdekte uitloop, en lopen de zeugen
lekker in de wei. Ons rundvee komt uit Midwoud
(Belgisch blauwe) waar de koeien lekker op de
wei grazen, en binnen een zachte ligplaats hebben.
Mochten jullie meer informatie willen kunt u
altijd terecht bij 1 van onze medewerkers in de
slagerij waar wij u van harte ontvangen om ook
bepaalde producten aan u te kunnen laten proeven.
Tevens willen wij iedereen bedanken voor de
leuke reacties tijdens het behalen van onze met
goud bekroonde producten.
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Hij komt er weer aan!
De Makkumer Belboei rekent ook dit jaar weer
op u! Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse acceptgiro bij de krant. Elk jaar reageert u spontaan op
deze actie en ook nu hopen wij weer op uw bijdrage te mogen rekenen. Mede door uw gift
bestaat onze dorpskrant volgend jaar al 30 jaar!
De Makkumer Belboei wordt wekelijks verspreid
in vele dorpen rondom Makkum en ook liggen
er exemplaren bij diverse afdelingen van de
Gemeentekantoren in Súdwest-Fryslân. Er zijn
momenteel 24 postabonnees, verspreid over het
hele land.
De financiële crisis gaat ook onze deur niet
voorbij, adverteerders trekken zich terug, maar
er wordt hard aan gewerkt om de Makkumer
Belboei in stand te houden. De vrijwillige bijdrage-actie van de lezers is heden ten dage een
bittere noodzaak geworden om de krant te laten
voortbestaan. Volgende week meer.

Lezing Jan Ykema in Cornwerd
Op zondag 20 oktober a.s. komt Jan Ykema vertellen over zijn sportcarrière en zijn verslaving
.De sprinter Jan Ykema beleefde zijn topjaren
tussen 1986 - 1989 en won drie gouden, twee
zilveren en drie bronzen medailles. Hij werd
driemaal Nederlands Kampioen Sprint en haalde
eveneens driemaal goud tijdens de NK Afstanden.
Al voordat hij stopte met schaatsen maakte Ykema
kennis met harddrugs (cocaïne). Er volgde een
verslaving van liefst 15 jaar, waarin hij onder
meer ook speed, heroïne, en MDMA gebruikte.
In 2005 trad hij naar buiten met het verhaal dat
hij verslaafd was geweest. Inmiddels is hij al
jaren afgekickt en geeft hij gastlessen op o.a.
middelbare scholen over zijn verslaving en
begeleidt hij weer sprinters. Het beloofd een
boeiende middag te worden voor jong en oud.
De lezing begint om 15.00 uur, kerk open vanaf
14.30. Entree € 7,00, tot 14 jaar €3,00.

Ondernemer van het jaar update
De ondernemers van Makkum zijn hard aan het
werk om in aanmerking te komen voor de titel
ondernemer van het jaar. Vooral op facebook
wordt de link www.vvb-makkum.nl/nominatie
erg vaak gedeeld. Diverse acties en aanbiedingen
worden aangekondigd en alle 'vrienden' op facebook wordt verzocht vooral het het aangeprezen
bedrijf te stemmen. Stemmen kan nog volop dus
ook voor de lezers zonder facebook, via de website van de vereniging van bedrijven (Vvb Makkum)
www.vvb-makkum.nl kunt u stemmen op de
deelnemers aan deze wedstrijd.

Wij blijven ook
op zondag de
goedkoopste!
Hallo Jumbo!
Jumbo in Makkum blijft iedere zondag open
van 11.00 tot 18.00 uur.
Ons Postnl servicepunt heeft voortaan dezelfde
openingstijden als onze winkel, dus ook tijdens
de avonden en op zondag kunt u voor uw
postzaken bij ons terecht.
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 20.00 uur
11.00 - 18.00 uur

Makkum: Lieuwkemastraat 9
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Open dag Fitness & Fysiotherapie
Beach Resort Lifestyle, fysiotherapie en fitness, houdt
een open dag op zaterdag 12 Oktober van 10:00 tot
14:00. Beach Resort Lifestyle heeft een uniek concept
ontwikkeld waarbij een combinatie wordt gemaakt
tussen ontspanning, verantwoord trainen (op verschillende niveaus) en moderne toepassing van fysiotherapie.
Mensen kunnen een kijkje komen nemen in het
moderne fitness centrum, en ervaren hoe het is om te
sporten onder begeleiding en te werken aan uw persoonlijke doelstelling. Of het nu gaat om revalidatie,
conditie verbeteren, afvallen of sportspecifieke training
het is allemaal mogelijk bij Beach Resort Lifestyle.
Op de open dag zullen bestaande activiteiten zoals
fysiotherapie, medische trainen, revalidatie en fitness
aan bod komen, maar ook de nieuwe mogelijkheden
en activiteiten zoals:

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

* Fysio- manuele therapie: De fysio & -manueel
therapeuten werkzaam bij Beach Resort kijken uitgebreid naar de oorzaak van uw klachten. De manueel
therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht
door het toepassen van specifieke passief mobiliserende
bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht
op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De
pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan
verbeteren. Veel klachten die veroorzaakt worden door
stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel
therapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u
denken aan:
- Hoofd- en nekpijn, nekpijn in combinatie
met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
- Nek- en schouderklachten met uitstraling naar
de armen
- Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie
met rib en borstpijn
- Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling
naar de benen
- Bepaalde vormen van duizeligheid
- Kaakklachten, al dan niet in combinatie met
nekklachten
- Heupklachten
Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan
het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen
functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en
gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van
functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten,
longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De
fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de
functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie,
advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de
functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig
te verbeteren zodat normale houding en beweging
weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met
de resterende beperkingen om kunt gaan.

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten
en tuinplanten
| Glaswerk enn potterie
voor binnenn en buiten
id tot leveren
| Mogelijkheid
van bloemenn op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.
Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

* Echografie en BEST: Middels echografie kan er
gericht onderzoek gedaan worden van de gewrichten,
waardoor therapie ook beter afgestemd kan worden op
wat er exact aan de hand is. Zo kun u een steeds terugkerende schouderklacht hebben, die door massage of
schouder-oefeningen niet over gaat. Het kan dan zijn
dat een verstoring in de nekwervels deze blessure in
stand houdt of dat de hele aansturing van de spieren
rondom de schouder niet goed verloopt en daardoor de
klachten in stand gehouden worden. Middels echografie kan dan eerder vastgesteld worden wat de oorzaak
van de klacht/blessure is. Het BEST apparaat is een
nieuwe ontdekking binnen de fysiotherapie. BEST is
een apparaat dat met een zeer lage stroom sterkte de
energie in ons lichaam verhoogt en het genezingsproces versnelt. Hierdoor kan weesfel eerder belastbaar worden gemaakt en is sneller herstel mogelijk.
Het totale genezingsproces is dus sneller en beter. Bij
acute aandoeningen, maar ook zeker bij chronische
aandoeningen, waarbij BEST het herstelvermogen
“aanzet” heeft het een duidelijk effect.

* Shockwave: Shockwave wordt beschouwd als één
van de meest innoverende ontwikkelingen in de
recente pijnbehandeling. Oorspronkelijk werd deze
therapie alleen gebruikt bij het verbrijzelen van nierstenen. In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan bij ESWT de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden, zonder
medicatie of chirurgie. Succesvolle resultaten worden
reeds bereikt na enkele behandelingssessies.
* COPD: Voor mensen met COPD is er een gespecialiseerde fysiotherapeut in de praktijk die zowel individueel als in groepsverband met u aan het werk kan.
Van training is inmiddels bewezen, indien goed afgestemd op uw individuele beperking door een verminderde longfunctie, dat u een verbetering in functioneren
kunt krijgen. Ook kunt u leren hoe u met de beperkte
energie beter uw dag kan indelen, u krijgt meer grip op
uw belasting en belastbaarheid.
* Medical taping: Dit is een nieuwe techniek om
blessures sneller te doen herstellen, maar ook om pijn
te reduceren.
* Oefentherapie Cesar: Sinds augustus jl. is het team
een Oefentherapeut Cesar rijker. Jannie Postma is
gespecialiseerd om te kijken wat de relatie is tussen
klachten en hoe iemand beweegt. Vaak is er sprake
van overbelasting van bepaalde gewrichten of spiergroepen en blijft dit in stand door bewegingsgewoonten. Jannie begeleidt cliënten om hun beweegpatronen
te veranderen om zodoende weer balans te krijgen in
het lichaam. In de behandelingen worden dagelijkse
situaties nagebootst waarbij u tips en adviezen krijgt
hoe u op een efficiënte manier kunt bewegen. Wanneer
het nodig is, kan zij ook thuis of op het werk langskomen, zodat ze u kan begeleiden in de daadwerkelijke
situatie en goed rekening kan houden met alle omstandigheden.
* Sport en Lifestyle: Ook zal er het ruime aanbod van
sport en trainings mogelijkheden aan bod komen
zoals:
* Fitness & Personal Training: Steeds meer mensen
worden nieuwsgierig en willen een kijkje komen
nemen in ons fitnesscentrum. Bijvoorbeeld om te
ervaren hoe het voelt om met een persoonlijk programma aan de slag te gaan. Of uw doelstelling nu is
om fitter te worden, of om af te vallen, iedereen krijgt
een op maat gemaakt programma.
* Spinning: blijft een populair programma. 50 minuten lang op een spinningfiets jezelf in het zweet werken op het ritme van opzwepende muziek. Deze lessen
worden meerdere malen per week op verschillende
tijdstippen aangeboden.
* Lifestyle afslank programma: Het blijft voor veel
mensen de reden om te starten met sporten. De meeste
mensen komen er echter na een tijdje achter dat alleen
sporten vaak niet de oplossing is om af te vallen.
Beach Resort Lifestyle heeft een uniek concept waarbij voeding en training in de juiste verhouding en op
het juiste niveau aangeboden wordt. In 12 weken zult
u kilo’s en centimeters verliezen, meer energie hebben
en over een beter uithoudingsvermogen beschikken.
Voor meer informatie over dit programma kunt u vrijblijvend een afspraak maken. Beach Resort Lifestyle
is gevestigd achter de receptie van villa park Beach
Resort Makkum.
Kom gezellig een kopje koffie drinken en maak kennis
met alle mogelijkheden en de mensen van het centrum.
Beach Resort Lifestyle, Langezand 2c, 8754 HR Makkum,
Tel: 0515-231551
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Makkumer Damvereniging OKK zoekt nieuwe leden
door Sjirk Wijbenga

Makkum - Het Makkumer verenigingsleven draait
al weer op volle toeren. De damvereniging OKK
-Oefening Kweekt Kunst- hoopt dit seizoen wat
meer leden aan te trekken. De spoeling is dun en
de club kan best wel wat aanwas gebruiken.
Wanneer het om de historie van de club gaat zal
er niet veel stof tot schrijven zijn. De belangrijkste activiteiten van de vereniging spelen zich
hoofdzakelijk af rond het dambord. De damclub
OKK is opgericht in 1933 met 32 leden. Dat
aantal bleef tot de jaren 70 vrij constant. Daarna
liep het ledental gestaag terug. Nu zijn dat er nog
13; 12 heren en 1 vrouw. Elke dinsdagavond
wordt er in de Prins gedamd. Evenals het schaken
valt de damsport ook onder de categorie Denksporten. Het wordt alleen veel minder gespeeld
dan het schaken.
Bij het damspel moeten er 50 zetten in anderhalf
uur worden gedaan. Dat kan dus ook een race
tegen de klok betekenen. Voor André van Schaick
is elke partij weer een spannende strijd. Hij is
inmiddels 46 jaar lid van OKK. “Ik heb het dammen
van mijn vader geleerd en ben altijd lid geweest
van een damvereniging. In 1967 kwamen we in
Makkum te wonen en ik ben meteen lid geworden
van de club”. De regels van het dammen zijn
makkelijk te leren. De sport kan van jongsaf aan
tot op hoge leeftijd worden beoefend. Van Schaick:
“Je moet vooruit kunnen denken. Zelf kan ik
ongeveer 4 zetten vooruitdenken maar er zijn

wel dammers die veel meer kunnen. Dat vergt
een grote hoeveelheid concentratie en het laat je
hersenen flink kraken. Je begrijpt wel dat er onder
een wedstrijd dus weinig wordt gesproken. Een
intensief potje dammen kan wat dat betreft net
zo uitputtend zijn als een voetbalwedstrijd op
eredivisieniveau. En, zeker niet onbelangrijk, de
damsport is in tegenstelling tot vele andere sporten niet blessuregevoelig is”.
De damsport staat bij veel jongeren geheel onterecht bekend als een saaie, suffe sport, meent
van Schaick. Dammen is een spel dat iedereen
kent en er komt juist heel veel bij kijken: inzicht,
geduld, tactiek, doorzettingsvermogen, positiegevoel en sportiviteit. Juist deze begrippen
maken de sport ook bij uitstek geschikt voor de
jeugd. Dammen kan net zo spannend zijn als een
computerspelletje en het maakt je bovendien ook
nog slimmer. Mensen denken vaak dat je heel
goed moet kunnen dammen wil je lid worden
van een damclub. Van Schaick weerspreekt dat
meteen. De damsport is voor iedereen, jong en oud,
zowel voor de recreant als voor de competitiespeler. Bovendien is het sociale aspect van de
vereniging net zo belangrijk als het presteren.
OKK Makkum is nu op zoek naar nieuwe leden
om de gelederen te versterken. Wanneer je op zoek
bent naar een nieuwe hobby kom dan op dinsdagavond vrijblijvend een keer langs in de Prins. Al
is het alleen maar om de sfeer te proeven.

Natuurwerkdag Vogelwacht Makkum met Scouting Burdine
In samenwerking met de Scouting Burdine heeft
de Vogelwacht Makkum op zaterdag 5 oktober
een natuurwerkdag op de Zuidwaard georganiseerd. De jeugd werd ontvangen in de kantine
van de Makkumer brandweerkazerne. Hier vertelden de Vogelwachtleden dat in deze omgeving
gedurende 100 dagen Oeverzwaluwen voorkomen. Ze wonen in die periode in de zwaluwwand
achter de voormalige vuilstortplaats; “De Stjonkpole”. Met hun klauwtjes graven ze 40 cm lange
tunnels en op het eind maken ze een kommetje
voor hun nest. Er zijn wel 70 gaatjes in de
zwaluwwand, maar de helft ervan is bewoond
geweest. Een Oeverzwaluw kan per dag wel net

zoveel insecten vangen als er in een emmer
passen. Het is net dierendag geweest. Vandaar
het plan om met de jeugd de oeverzwaluwwand
onkruidvrij te maken zodat de oeverzwaluwen in
het voorjaar gemakkelijk nieuwe huizen kunnen
graven. Met 11 kinderen zijn de handen flink uit
de mouwen gestoken en in anderhalf uur tijd was
de zwaluwwand weer helemaal netjes gemaakt.
We troffen het deze dag bijzonder met het weer
waardoor we nog meer konden genieten van
deze buitenactiviteit. Voor iedereen die een leuke
wandeling wil maken is deze omgeving zeker
aan te raden.

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267
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Voetbalprogramma
Zaterdag 12 oktober
Joure SC 1 - Makkum 1
Friese Boys 2 - Makkum 2
Scharnegoutum'70 2 - Makkum 3
Makkum A1 - Oeverzwaluwen A1
LSC 1890 A3 - Makkum A2
Makkum B1 - S.C. Stiens B1
ONS Boso Sneek C2 - Makkum C1
Makkum C2 - Workum C2
Zeerobben D1 - Makkum D1
Makkum D2 - Zeerobben D3
Bolsward E3 - Makkum E1
Makkum E2 - Bolsward E5
Mulier E2 - Makkum E3
Joure SC F3 - Makkum F1
Oldeboorn F1G - Makkum F2
Makkum F3 - Blauwhuis F2
SC Berlikum VR2 - Makkum VR1
Makkum MB1 - Terschelling MB1

14:30
13:00
12:45
15:00
13:30
12:30
9:00
9:00
9:00
10:25
12.15
9:15
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
10:00

Kantinedienst zaterdag 12 oktober
Pieter Genee/Jolanda Dolman
Tanja v/d Logt/Marie v/d Eems
Roy Linnebank/Wilko Feenstra
Wiepie Adema

8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - Foarut 1
Makkum 3 - SDS 3
ST Dronrijp A1 - Makkum A1
Makkum A2 - Sleat A1
Makkum C1 - SDS C1
LSC 1890 C4 - Makkum C2
Makkum D1 - Heerenveen D2
Mulier D2 - Makkum D2
Makkum E1 - RES E3
Workum E3 - Makkum E2
Makkum E3 - ONS Boso Sneek E3
Makkum F1 - Oosterlittens F1
Makkum F2 - IJVC F2
IJVC F3 - Makkum F3
Makkum VR1 - CVO VR1
Mulier MB1 - Makkum MB1

5-1
6-1
3-4
1-4
7-3
0-5
0-7
3-2
6-2
3-0
1-3
11 - 1
6-1
0 - 10
2-0
1-1

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-verenigings-advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen
enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op:
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje
j opgeven voor vrijdags
ij
12
12.00
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

Opnieuw in de lak, blauw van kleur. De skelter
heeft een nieuw zwart kuipstoeltje, die in verschillende standen geplaatst kan worden. Aan de
voorkant is een wit merkbordje met "Berg".
Boven de wielen zitten zwarte houten spatborden.
Vraagprijs €105,00 Voor vrijblijvende bezichtiging bel naar 0515-572855.
twee z.g.a.n. damesfietsen te koop. Rambler
voyager voorzien van versnelling en verlichting.
Euro: 150,-- per stuk. Tel. 0517-531520
ZONNEHEMEL Philips 10 lampen. Je bruine
kleurtje bijhouden?! Koop dan deze, weinig gebruikt
en verrijdbaar, voor 95 euro. Tel. 0515-232272
Nieuwe Waldlaufer veterschoenen maat 39
nieuwprijs: € 130,- Nu voor € 35,- 0517-531732

Recordaantal geslaagden gehuldigd tijdens feestelijke startdag Hallelujah.
Achterste rij v.l.n.r.: Julia (klarinet), Rochelle (trompet), Niels (hoorn), Leo (slagwerk), Klaas(saxofoon),
Ydwer (klarinet), Rixt (klarinet), Marte (hobo), Odessa (hobo), Arjan (trompet), Ilse (saxofoon), Maureen (fluit)
en Leah (klarinet). Daarvoor: Ryan (slagwerk), Sinne (trompet), Inger en Jet (dwarsfluit), Anne-Marique (hobo),
Siebren (drumband) en Heidi die Weisse die de prijzen uitreikte.

GEVRAAGD

Dubbele kinderwagen. Tel 0515-232614.

Dames, die in Makkum willen voetballen meld je aan

Een goedwerkende Playstation 3 Tel: 0515-231069

Zoals de meesten wel van jullie weten voetbalt
er sinds twee jaar naast de meisjes ook een
vrouwenteam binnen vv Makkum. Dit word in
een elftal gedaan, ze trainen op maandagavond
van 20:00 t/m 21:00 uur onder leiding van Sjekkie
Rolsma en de donderdag word gegeven door
Aise Gielstra en Michel Nauta en dit op het tijdstip 19:00 t/m 20:00 uur. Ook hebben we een
vaste vlagger/regelaar van alles eromheen Hennie
Vrooman daarnaast hebben we de luxe van een
reserve vlagger Jelle Smit.

GEVONDEN

Makkum, Lieuwkemastraat: Zwart-witte kat.
Kin half wit, half zwart. Witte keel en bef. Witte
vlek tussen voorpoten en 1 tussen achterpoten.
Witte sokjes voor, kousjes achter. Erg lief.
Zwerft sinds juli rond bij de Jumbo. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland,
tel. 088-0064692.
VERGETEN

Bij Kaatsver. Makkum in de box blijven liggen
een Blauw Wit Adidas trainingsjasje maat M en
een blauw bakje na laatste ledenpartij en een
blauw jasje met witte mouwen op de voorkant
staat een paard, dit is gevonden bij de tennisbaan.
Af te halen op de Geep 18

Vrouwen van Nu
afd. Wûnseradiel
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd.
Wûnseradiel komt weer bijeen op dinsdagavond
15 oktober a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde
Roskam te Witmarsum. Swaen Brink is de gastspreekster. Swaen Brink is in deze omtrek niet
een onbekende, als mede-eigenaar van Hippisch
Centrum Boeyenkamp te Cornwerd, geeft zij
onderricht in paardrijden. Ook traint ze de dames
van “Dameszadelclub Fleurop”, een groep dames
die rijden in korenblauwe kostuums op prachtige
Friese paarden en zittend in de z.g. amazonezit
op hun dameszadels. Swaentje zal o.a. ook vertellen over haar ervaringen in het programma
“Boer zoekt Vrouw”. Kortom, mis deze avond
niet. Gasten zijn welkom.

En sinds kort geef ik leiding aan de dames en ben
ik donderdagavond te vinden op het voetbalveld
om een balletje mee te trappen, mijn naam is
Marjan Bijlsma. Zo als jullie kunnen lezen ligt
het niet aan de mensen en de inzet. Dit alles
word met veel plezier en sportiviteit gedaan! Nu
zijn we nog wel op zoek naar een versterking
binnen de lijnen. Dus dames lijkt dit je wat en

wil je een keer komen kijken of mee trainen en
ben jij 16 jaar of ouder?! Neem dan contact met
ons op, dit kan op de volgende manieren..
Facebook: vrouwenvoetbal vv Makkum of bel
met 06-23515332 maar je kunt ook altijd gewoon
langs komen op de boven genoemde tijden of in
de belboei staat wanneer we voetballen, kom een
kijkje nemen. Ook hebben we een openavond
training georganiseerd zodat je vrijblijvend een
kijkje kan komen nemen. Neem dus gezellig
iemand mee of trek zelf die voetbalschoenen
aan! Dit vindt plaats op donderdag 17 okt om
19:00 op het sportveld van vv Makkum. Je word
hier opgewacht komt allen! Als laatste wil ik
graag nog van de gelegenheid gebruik maken
om onze sponsor nogmaals te bedanken, dus bij
deze Lungomare pizzeria bedankt!
Sportieve groet en tot op het voetbalveld
van VV Makkum, Marjan Bijlsma

De Leugenbolle, Monument of Pishoek?
Een kritische noot over ons, Makkumer Monument
de Leugenbolle. Er is naar de leugenbolle zelfs
een muziek evenement vernoemt, dit staat aangegeven op borden bij de toegangswegen naar
ons dorp. Als er in Makkum toeristen komen
willen ze dus graag weten, waar is die leugenbolle. Nou mensen ik ga ze niet vertellen waar
dat is, want ik schaam mij rot. Het ziet er niet uit
en men maakt er een ppishoek van.

Wie doet er wat aan? De Gemeente? Haha!
Of misschien Plaatselijk Belang? Haha!
Of misschien de Makkumer bevolking? Haha!
Om een gezegde van een oud Makkumer aan te
halen! "Men deed een plas en het bleef zo als het
was". Ik schaam mij rot, hoe men omgaat met het
onderhoud van ons monument, de Leugenbolle!
Rienk van der Meer

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

