No. 1517 - 6 november 2013

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

5
S
Supervangst
Won 17
W

7

S
Schilderclub
A
Avondrust
e
exposeert
in Makkumer
B
Bibliotheek

T
Tweeling
zzien droom
in vervulling gaan

Nynke Jaarsma 25 jaar bij Makkumer Notenkrakers

29

door Sjirk Wijbenga

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Het jeugdorkest “De Notenkrakers”
van Hallelujah Makkum staat volgens de
officiële lezing op 12 november a.s. 25 jaar
o.l.v. Nynke Jaarsma. Afgelopen zaterdagmiddag werd door het bestuur hier aandacht
aan gegeven. Voorafgaand aan een koffieconcert voor de ouders van de jeugdige muzikanten werd een totaal verraste Nynke in het
zonnetje gezet. Ook Nynke haar familie en
dochter Ineke waren van de partij. Bestuurslid
Judith van Lavieren overhandigde Nynke
bloemen en het boek “De tao van het dirigeren”
van Jan Stulen.
Nynke is van jongs af aan opgegroeid bij
Hallelujah. Op jonge leeftijd werd ze geraakt
door de langspeelplaten met klassiek repertoire.
Maar ook dirigent Bram Feenstra droeg toentertijd een steentje bij dat muziek vooral bedoeld
was om het in “je donder” te voelen. Nynke
kwam terecht bij het Nationaal Jeugd Harmonieorkest en gaandeweg werd haar keuze voor de
toekomst duidelijk: Ze wilde “de muziek in”.
Als hoboïste is ze gaan studeren aan het
“Sweelinckconservatorium” in Amsterdam. In
1992 studeerde zij af. Bij het laatste van de 5
gespeelde werken werd ze begeleidt door het
harmonieorkest Hallelujah, toen nog o.l.v.

Bernhard van der Wal. Toen in 1996 het vertrek van dirigent van der Wal bij Hallellujah
werd aangekondigd werd Nynke tot zijn
opvolger benoemd.
Nynke kan als geen ander de jeugd enthousiast
maken voor muziek. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij in Makkum. Het jeugdorkest
sprankelde afgelopen zaterdag in het MFC.
Nynke componeert en arrangeert veel voor
jeugdorkesten. Sinds kort wordt haar werk
ook uitgegeven. Zij is medeauteur van het
lesboek “Horen, zien en spelen”, een in vele
talen uitgebrachte methode voor jonge blazers.
“Het jeugdorkest is een heen en weer gaande
beweging”, zegt Nynke, “Die natuurlijke ontwikkeling moet je volgen. En het leuke daarvan is dat je regelmatig een nieuw orkest voor
je hebt”.
Wat de jeugd betreft hoeft Hallelujah zich
vooralsnog geen zorgen te maken voor de
toekomst. Het jeugdorkest presenteerde zich
zaterdagmiddag met veel enthousiasme aan
het publiek. De onderlinge saamhorigheid is
groot en het orkest straalt een gezellige sfeer
uit. Het slotnummer van het concert was het
klapstuk van de middag.

MAKKUM
Achterstraat 3
Vraagprijs
€ 225.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Dentwork Tandartsen Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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. 0515-461811 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Familieberichten
Na een tijd van afnemende gezondheid is
overleden onze buurman

Joop Posthuma
Wij wensen onze buurvrouw sterkte toe.
De buren: Mevr. Drijfhout
S. v.d. Berg
Fam. J. Smid
Fam. J. Feenstra
Willy en Bauke
Fam. I. Werkhoven
Fam. J. Aukema
Fam. H. Kamstra
Fam. D. Amels
Fam. P. Stam
Makkum, 26 oktober 2013
Lokkich binne wy mei ûs lytse pyk

Wybrand Keimpe
Berne op 26 oktober:
om 14.22 oere, 3250 gram, 49 cm
Simon en Sietske Jaspers-Dijkstra
Botterstraat 3
8754 AA Makkum
Tel. 06-52509659 & 06-51095620
Foar besite graach efkes belje

Agenda
Woensdag 6 november:
Makkum – Avondrust, Shantykoor "Aan lager wal",
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 7 november:
Makkum – Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum – Open middag Basisischolen
St. Martinus en De Ark
van 13.15 uur tot 15.15 uur
It Iepen Stee
van 12.30 uur tot 14.15 uur

Vrijdag 8 november:
Makkum – K.V. Makkum najaars-vergadering
Café Rest. De Zwaan, aanvang: 20.00 uur
Makkum – Vogelwacht Makkum met een avond
over de Grutto in Café Rest. De Prins
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 9 november:
Makkum – ’t NUT presenteert Ronald Smink
met Bonanza in Doopsgezinde kerk
aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 12 november:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant
Makkum – Bibliotheek Voorlees kampioenschap
aanvang: 19.00 uur

Woensdag 13 november:

Wist u dat...
* Op zaterdag 16 nov. as van 12:00 tot 17:00 uur
een ruilbeurs voor 2e-3e hands schaatsen
o.i.d. in de IIskantine is. Voor belangstellenden
stelt IIsklub Makkum daarvoor haar kantine
ter beschikking. Bestuur IIsklub Makkum

Makkum - KBO PCOB ANBO
Middag over oudermishandeling.
aanvang: 14 uur in het Anker

Kerkdiensten

* Sinterklaas bijna weer in het land is……

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

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

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

NUT-cursus: Hapjes maken
voor de feestdagen
De feestdagen komen er weer aan. Toe aan wat
inspiratie voor lekkere, nieuwe hapjes? Op woensdag 13 november organiseert het NUT een cursus
hapjes maken voor de feestdagen. Onder leiding
van Jan Willem Mulder van It Posthus gaan we
samen kokkerellen. De tweede helft van de avond
proeven we de zelfgemaakte hapjes onder het genot
van een drankje. Iedereen krijgt de recepten mee
om thuis mee aan de slag te gaan. Aanvang: 19.30 in
het It Posthus. NUT-leden betalen 13,50, niet-leden
betalen 15 euro. Opgave via www.nutmakkum.nl.
LET OP: Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij,
dus wees er snel bij.

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J Dijkstra
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Wons – Protestante kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Garage verkoop

Sinterklaas komt naar Makkum….
Makkum te komen en enorm geniet van al die
mensen en kinderen die hem op staan te wachten
op de kade.

met allemaal leuke dingen zoals:
bekers, vazen, slee, accordeon
puzzels, glazen, pick -up, boeken
kom allemaal kijken

Maar een feest is pas echt een feest, wanneer er
overal vlaggetjes te zien zijn. Daarom wordt ons
dorpje die dag ook mooi versierd. Zelf kun je
natuurlijk ook een mooi vlaggetje mee nemen
om naar Sinterklaas mee te zwaaien. Je kunt er
zelf één maken of één stoffen vlaggetje halen
bij Speelsgoed (markt 12 in Makkum) voor € 1,
die je natuurlijk zo mooi in gaat kleuren dat
Sinterklaas ‘m al van de boot af ziet!

Carl Fellingerweg 3
vanaf Makkum richting Allingawier
over de brug eerste boerderij links

Natuurlijk mogen jullie Sinterklaas vast een
mailtje sturen. zijn emailadres is sintinmakkum@
gmail.com. Of je kijkt op de site; www.sintinmakkum.webnode.nl Wacht je op ons op 16
november? We hopen je te zien vanaf 14.30u!
Groeten van
de Mailpiet en de Perspiet!

Hallo lieve kinderen van Makkum en omstreken,
En we zingen en we springen en we zijn zo blij…
want op zaterdag 16 november is Sinterklaas er
weer bij! Nog 1,2,3,4,5,6,7,8,9….10 nachtjes
slapen dan is het zover! Sinterklaas hoopt om
14.30u met de stoomboot aan te meren in de
Makkumer haven! Misschien weten jullie nog
dat Sinterklaas het altijd prachtig vindt om naar

Slagerij Neidhöfer nieuws

RECLAMES van de WEEK
€ 1,49

Naast onze vele vlees en worst specialiteiten kunt u vanaf nu ook bij ons
terecht voor een ruim assortiment aan ambachtelijk gemaakte maaltijden en
soepen. (erwten, bruinebonen, ossenstaart, tomaten, groente, kippen, mosterd,
champignon, uiensoep) (hutspot, zuurkool, boerenkool, nasi, bami, macaroni,
lasagne,). Wij verpakken al onze soepen in glazen potten en doordat wij dat op
een speciale manier doen zijn onze soepen min een half jaar houdbaar buiten
de koeling, dus ideaal om op voorraad te hebben. We hebben ook overheerlijke
gehaktballen en sudderlapjes kant en klaar.

100 gram ham prei ei
salade (uit eigen keuken)

Wilt u uw nasi en bami nog lekkerder maken kunt u het aanvullen met kant en
klare kipsaté of overheerlijke snackballetjes. Ook werken wij sinds kort met de
kant en klare smulpannetjes die zijn op allerlei verschillende soorten gevuld
bv met aardappelen groente en vlees. Dus heeft u geen tijd om te koken??
Dan zijn wij toch gewoon uw kok!! Mochten jullie meer informatie willen kunt
u altijd terecht bij een van onze medewerkers in de slagerij waar wij u van harte
ontvangen.

4 tartaar halen 3 betalen

U kunt ook stemmen op ons voor ondernemer van het jaar 2013 via:
http://vvb-makkum.nl/nominatieintro.php.

4 gehakt cordonbleu
€
(ambachtelijk voor u bereid)
500 gram ribkarbonade
(van onze scharrelvarkens )

5,50

€ 4,50

(van onze Belgische blauwe)
Div. soorten smulpannetjes
(Genoeg voor 2 personen)

€ 9,95

En van het weekend hebben we
natuurlijk weer die overheerlijke
gegrilde warme kippen poten!!

Kerkstraat 24 | 8754 CS Makkum
Telefoon: 0515-230253
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Oliebollenactie 3 FM SERIUOS REQUEST Súdwest-Fryslân
Vooraankondiging - 3 FM Serious Request zal
tussen 18 en 24 december 2013 haar glazenhuis
opzetten op het Zaailand in Leeuwarden. Dit jaar
zal onder het motto “Lets clean this shit up” geld
bijeengebracht worden voor de bestrijding van
diarree bij kinderen.

worden gebouwd en voor maar € 2.200 kan een
waterpomp voor schoonwater geslagen worden.
Allemaal maatregelen om diarree te voorkomen.
Het Ned. Rode Kruis helpt ook met voorlichting
te geven aan ouders en kinderen te behandelen
door goede medicijnen te verstrekken.

In de wereld sterven 11% van de kinderen onder
de 5 jaar aan diarree. Dat zijn meer dan 800.000
kinderen per jaar, 2200 kinderen per dag.
Vervuilt drinkwater, gebrek aan sanitair, zeep en
slechte voorlichting zijn hier de oorzaken van.
Het Ned. Rode Kruis wil helpen maatregelen te
nemen om deze stille ramp een halt toe te roepen.
Voor € 1 kan een maand lang voor zeep gezorgd
worden en voor € 20 kan een eenvoudig toilet

Om van 3 FM Serious Request dit jaar in
Friesland een groot succes te maken heeft de
afdeling Súdwest-Fryslân van het Ned. Rode
Kruis een oliebollenactie georganiseerd. Wij
hebben de beste oliebollenbakker Venema Food
in Sneek bereid gevonden ons te helpen geld in
te zamelen voor dit doel door oliebollen te bakken.
De actie loopt van 11 november t/m 14 december
2013. U hoort nog van ons!

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

Bridgeclub Makkum speelt in op TV-cursus
Vanaf woensdag 20 november (14.40 uur) wordt
op Nederland 2 de televisiecursus ‘Iedereen kan
Bridgen’ uitgezonden. Een unieke kans om in
twaalf wekelijkse uitzendingen kennis te maken
met deze gezellige denksport die al door honderdduizenden mensen in Nederland wordt beoefend.
En dat aantal groeit nog steeds! Tijdens de
TV-cursus biedt Bridgeclub Makkum de mogelijkheid om andere beginnende bridgers te ont-

moeten en samen te oefenen. Wij van de
Bridgeclub Makkum zouden al gedurende de
periode waarin de uitzendingen plaatsvinden,
beginnende bridgers de mogelijkheid willen
bieden om het geleerde in praktijk te brengen.
Voor nadere informatie op de website: www.
bridgeclubmakkum.nl of neem contact op met
Albert v.d. Woude, 0653784057, of e-mail naar
info@bridgeclubmakkum.nl

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

Collecte week Alzheimer Nederlend van 4 t/m 9 november
Deze week vindt de collecte van Alzheimer
Nederland plaats. In Makkum gaan zo’n 19 collectanten op pad om geld in te zamelen. Alzheimer
Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere
kwaliteit van leven voor mensen met dementie
(waarvan de ziekte van Alzheimer de meest
voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door
hulp en informatie te bieden en op te komen
voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen
en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer
Nederland een landelijk dekkend netwerk.
Daarnaast financiert Alzheimer Nederland
wetenschappelijk onderzoek naar behandeling,
preventie en genezing van dementie. De stichting
is volledig afhankelijk van particuliere giften.

Jezelf verliezen
Honderdduizenden mensen in Nederland worstelen dagelijks met de gevolgen van dementie.
Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing
neemt dit aantal de komende jaren snel toe. 1 op
de 5 krijgt het. Alzheimer is daarmee hard op weg
de grootste en meest kostbare ziekte te worden
in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende
ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en
emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit:
zichzelf. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet.
Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is
noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig.

Een eilandbezoek vol met verrassingen
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust.
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op
woensdag 13 november houdt It Fryske Gea een
wandelexcursie door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wandeling begint om
14.00 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen
en een verrekijker worden aangeraden. Opgave
voor de excursie kan tot dinsdag 12 november
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
(0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl.
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 konden de planten zich op de
kale Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig
zijn hier zeldzame plantensoorten te vinden. Ook
vogels hebben deze prachtige omgeving ontdekt.
De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als
grote bonte specht en havik. Een wandeling op
dit unieke eiland is zeker de moeite waard!

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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Supervangst Won 17

door Jetze Genee

Adverteer in de
Makkumer Belboei

foto Kees Droog

Onlangs werd de redactie via de website visserijnieuws.nl getipt op een opmerkelijk nieuwtje. De
visserij in Makkum is niet meer wat het geweest
is en is zeker de laatste tijd veel besproken. Tijd
voor een optimistisch bericht! Won 17, de kotter
van schipper Kees Droog uit Makkum wist vorige
week een recordvangst garnalen aan boord te
halen. Droog is geen onbekende in de visserij.
Vanaf 1974 tot eind jaren ’80 heeft Droog in
diverse takken van visserij gewerkt.
Na een korte periode op de wal trok het ruime
sop en sindsdien is Droog ook in Makkum te
vinden. Vanaf 1992 tot 2010 was hij schipper
van de Rival, een van de eerste ‘bruine vloot’schepen van Makkum destijds. Sinds hij de
chartervaart heeft verlaten, is Droog een enthousiast garnalenvisser niet onverdienstelijk vist op
het wad. Zo ook vorige week waar de Won 17
even een moment zonder concurrentie kon vissen in het Inschot, vaarwater onder Vlieland.
Ondanks dat er eerder die dag al meerdere schepen hadden gevist wist Droog niet wat hij zag
toen na drie kwartier de netten ophaalde. Het
bakboordnet zat tot aan de strop vol met garnalen en de stuurboordzijde voor de helft gevuld.
Met veel moeite kon de opzienbarende vangst
aan boord gehesen worden en op het dek gelost
worden. De bijgaande foto spreekt boekdelen.

* 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.

Normaal wordt de vangst in de stortbak gelost
maar daar was de 1.8 kuubsbak veel te klein
voor. Na drie uren scheppen en koken wist
Droog 720 kilo gekookte garnalen (ca. 700 stuks
per kilo, red.)uit deze trek te halen, om vervolgens een totaal van 2200 kg in Harlingen aan te
landen. Van de totale vangst liet Droog zeker
300 kilo terugspoelen in de Waddenzee. ‘Ik vis
alleen en daardoor was ik niet bij machte om
alles te verwerken aan boord’. Waar het aan ligt
blijft raadselachtig maar in totaal wist de Won 17
vorige week 4.500 kilo garnalen te lossen aan de
afslag in Harlingen. ‘In 1985 hadden we op het
wad ook een tijdje weken met 6 tot 9 ton maar
zoveel in een trek heb ik nog nooit eerder
gezien.’ [bron: visserijnieuws.nl]
De Hollandse garnaal is een zeer opmerkelijk
kreeftachtige diertje. De Hollandse garnaal is
een gewilde zeevrucht die vooral geëxporteerd
wordt. Garnalen planten zich diverse malen per
jaar voort. Sommige mannetjes kunnen in de
loop van hun leven (na ongeveer 2 jaar) veranderen in een vrouwtje. Een vrouwtje kan wel drie
keer per jaar paren en eieren afzetten. Kortom
een soort die in het wad goed gedijt en waar de
Makkumer vissers ook goed bij gedijen!
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Grutto centraal op info-avond
Vogelwacht Makkum door Jetze Genee
Weidevogels en Fryslân, onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Naast de vogels in het voorjaar zelf,
vooral een terugkerend onderdeel in opinie en
debat. Midden in de stof tot discussie staat de
grutto, een ranke steltloper uit Afrika die hier
broed en opgroeit. Of is het ‘onze’ Kening fan ‘e
Greide? Als het aan Klaas Sietse Spoelstra en
Theunis Piersma ligt wel.
Vrijdagavond 8 november organiseert Vogelwacht
Makkum een informatieve avond rondom de
Kening fan ‘e Greide (KfG), de grutto. De lokale
wacht verzorgt nestbescherming in een groot
gebied tussen Zurich en Ferwoude. Dit is de rand
van het onderzoeksgebied ‘monitoring Grutto
SW Fryslân’ onder leiding van prof. dr. Theunis
Piersma. Veldwerkster Merlijn de Graaf presenteert deze avond de broedresultaten van dit jaar en
laat de trends zien van 10 jaar onderzoek. De
inliggende boeren zijn hierbij ook genodigd.
Piersma geeft het internationale belang aan van
het onderzoek en de resultaten die het oplevert.
Laatste wapenfeit is bijvoorbeeld het verbod op
de grutto-jacht in Frankrijk door de tellingen in
Súdwest-Fryslân. Tevens laten zij de resultaten
zien van de ‘internet grutto’s’ die dit jaar te volgen
waren vanuit Afrika naar Nederland en weer terug.
Via de website http://volg.keningfanegreide.nl/
kunt u nu zien dat alle grutto nu lekker warm in
west Afrika zitten of nog in Zuid-Spanje.
Klaas Sietse Spoelstra is mede initiatiefnemer
van KfG. Uit eerdere berichten in deze krant heeft
u kunnen lezen dat KfG een burgerinitiatief is om
de waarde van het landschap voor latere generaties
te behouden. Bewustwording, cultuur, economie
(landbouw en zuivel) en natuur spelen hierbij een
grote rol. Een onlangs gepubliceerde enquête van
de noordelijke dagbladen gaven aan dat schaalvergroting noordelijke landbouw alleen mogelijk
met behoud van landschap. Dat is koren op de
molen voor KfG. Na een intensieve start en de
streeksessies eerder dit jaar, zijn wij benieuwd
naar de stand van zaken van het initiatief. Zijn de
doelen behaald, is de opzet geslaagd en nog
belangrijker, gaat het door? Na de toekenning van
Fryslân - Leeuwarden als culturele hoofdstad
2018 is een vervolg komend jaar gegarandeerd.
Spoelstra neemt u mee in een wervelende presentatie waarin de geschiedenis, de huidige tijd en de
toekomst van ons landschap besproken worden.
Hoe groot is uw betrokkenheid bij uw geboorte
streek? Daar denkt u misschien nooit over na.
Maar voelt u zich ook weer thuis wanneer u na
een vakantie terug reist door mooie landschap
van Súdwest-Fryslân? Dat komt ergens door..
Spoelstra en Piermsma zullen u inspireren door
linken te leggen tussen dat mooie landschap en de
eigen identiteit, de natuurwaarde, de culturele
rijkdom, de economische kansen binnen dit landschap en de rol van de Grutto. Die steltloper uit
Afrika die centraal staat in dit hele verhaal.
Ook geïnteresseerd naar de waarde en toekomst
van uw eigen omgeving? Of misschien getriggerd
door de doelen en belangen van het initiatief
Kening fan ‘e Greide? Kom dan kosteloos vrijdagavond 8 november naar Hotel de Prins te
Makkum. Om 20.00 uur gaat de avond van start.
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Tweeling zien droom in vervulling 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

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

Ondernemers in hart en ziel. Zo kun je de 21
jarige Lotte en Karolien Nefkens wel kwalificeren.
Twee jaar geleden startte de tweeling de Stoeterij
Horsea vlak bij de stad Harlingen. Op zaterdag 5
oktober werd een opendag georganiseerd die
door de burgemeester van Harlingen Roel Sluiter
werd geopend. De snelgroeiende stoeterij biedt
inmiddels onderdak voor 140 paarden. Het team
Horsea richt zich voornamelijk op pension- en
opfokstalling, dressuurinstructie van B tot en
met ZZ-licht niveau en het beleren- en doorrijden van paarden en pony's. Via de website
www.horsea.nl worden exlusieve paardenproducten
zoals hoofdstellen, hasters, dressuurjasjes &
hoedjes aangeboden. Eigenaren van paarden
kunnen met hun dieren terecht in één van de 7
stallen van het complex. Voor de trainingspaarden
zijn een 40 tal boxen beschikbaar.
“Het welzijn van de dieren staat bij ons bovenaan”,
zegt Lotte, “We streven ernaar om de paarden in
een zo optimale omgeving te huisvesten.
Wanneer een paard op een fijne en ruime plek
staat zal dit resulteren in een algehele verbetering van het paardenwelzijn. Alleen dan haal je
de beste kwaliteiten uit een paard”. De Stoeterij
Horsea is aangesloten bij de FNRS (Federatie
van Nederlandse Ruitersportcentra) en is in het
bezit van 4 kwaliteitssterren en een veiligheidscertificaat.
Lotte en Karolien groeiden in Makkum op. Van
kinds af aan is er altijd een passie geweest voor
paarden. Thuis waren er altijd paarden en na
schooltijd gingen het tweetal bij de regelmaat
van de klok paardrijden in de bak bij Haye
Attema of in de manege Boeyenkamp. Gesteund
door hun ouders en na veel voorbereidingen is
uiteindelijk een droom in vervulling gegaan.

door Sjirk Wijbenga

Zeven dagen in de week zijn Karolien en Lotte
nu van ‘s morgens 8.00 uur tot ’s avonds 21.00
uur bezig met de paarden. Dat vergt een grote
discipline maar de werklust en creativiteit straalt
van het koppel af. Karolien: “De paarden worden zeven keer per dag gevoederd. Afhankelijk
van de behoeften van het paard en de wensen
van de eigenaren kunnen we de paarden berijden, trainen, longeren of ’s zomers loslaten in
weide en ’s winters in de paddocks”. De stoeterij
biedt veel faciliteiten: een binnenmanege, een
buitenbak, een overdekte longeercirkel en een
trainingsmolen. Ook voorziet het bedrijf in
geautomatiseerde luxe voorzieningen. Er kan er
na een training gebruik worden gemaakt van een
paardensolarium, een vitafloor (trilplaat) en een
paardendouche. De vitafloor stimuleert de
bloedsomloop van het paard na een intensieve
training en helpt om peesblessures te voorkomen
en te genezen.
De samenwerking tussen de tweeling verloopt
goed. Karolien: “Er zijn weleens meningsverschillen maar daar komen we meestal wel uit.
Wij hebben onze eigen taken. Lotte is meer met
de paarden bezig dan ik. We werken veel met
stagiaires en ik zorg ervoor dat alles op het
gebied van training, planning, fokkerij en onderhoud van de accommodatie goed verloopt”.
Maar Karolien maakt zeker ook tijd vrij voor het
paardrijden en moest het een tijdje geleden van
Lotte overnemen toen die uitviel met een gebroken arm. De tweeling is het er over eens dat het
fantastisch werken is op de Stoeterij. “Ons
bedrijf is gekocht op de toekomst en we zien wel
wat er op ons pad komt. Het uitgaansleven gaat
een beetje aan ons voorbij. Maar af en toe doen
we best wel leuke dingen zoals een keer met
vrienden naar de bioscoop”.
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Sinterklaas Speelgoedactie voedselbanken zet zich
in voor hoogst aantal kinderen ooit!
De Sinterklaas speelgoedactie (een team bestaande
uit een groot aantal vrijwilligers) zet zich jaarlijks in voor kinderen, in de regio Harlingen,
Franeker en Bolsward waarvan de ouders afhankelijk zijn geworden van de gezamenlijke voedselbank. Ook Makkum valt hieronder. Dit jaar
'viert' het team haar eerste lustrum. Maar van
vieren is uiteraard geen sprake omdat de actie
zelf geen aanleiding tot vieren is en dit jaar ook
nog eens het aantal kinderen hoger is dan voorgaande jaren. En dat raakt de vrijwilligers enorm!

In Bolsward is een inbrengpunt waar men speelgoed af kan geven. Deze regio heeft met name
behoefte aan speelgoed voor de oudere kinderen
van 6 t/m 12 jaar. Op vrijdagmiddag 15 november
van 15.00 uur tot 18.00 uur en zaterdagochtend
16 november van 10.00 tot 12.00 uur zijn vrijwilligers op de Wymerts 7b aanwezig om speelgoed in ontvangst te nemen.Coördinatie voor
Bolsward is Karin Stoker bereikbaar via de mail
op spijkstra@hotmail.com en/of telefonisch
0630063232.

En toch zetten wij ook dit jaar de schouders er
weer onder! Want kinderen mogen toch niet het
slachtoffer zijn van de situatie waarin hun
ouders zijn terecht gekomen, door scheiding,
werkeloosheid of andere reden? aldus Siemie
Wolberts. De actie houdt in dat er goed, schoon
en net tweedehands speelgoed ingeleverd kan
worden. Een team van vrijwilligers sorteert,
repareert en maakt schoon waar nodig. Verder
proberen ze door middel van sponsorgeld en
giften het verder aan te vullen met nieuw speelgoed. Als er meer geld beschikbaar is kopen de
vrijwilligs er ook nog snoepgoed bij. Alles wordt
daarna ingepakt en vlak voor Sinterklaasavond
door medewerkers van de voedselbank rondgebracht, zodat de privacy van de gezinnen
gewaarborgd blijft. Gedurende 4 weken zetten
vrijwilligers zich ieder jaar weer in. Dit jaar
draait Bolsward voor de 2 de keer met een zelfstandig team.

Ook in Makkum hebben we inbrengpunten waar
men speelgoed kan inleveren. Speelgoed van 0
t/m 12 jaar is welkom en kan ingeleverd worden
voor 12 oktober op de Markt 20 of Brouwersteeg
6 in Makkum. Of contact opnemen met Harmke
Adema telefoon: 0515231376.
U kunt de Sinterklaas Speelgoedactie helpen
door een gift over te maken naar rek. nr 4207780
t.n.v. S. Wolberts onder vermelding van Sinterklaas
Speelgoedactie (SSA+ plaatsnaam naar keuze
mag ook). Wat u ook geeft ,groot of klein, alle
bedragen zijn welkom! Bedrijven, kerken e.d.
die iets willen doneren (geld of goederen) kunnen contact opnemen met de coördinatoren ter
plaatse.
U kunt de Sinterklaas Speelgoedactie volgen op
Facebook en Twitter 0f kijk voor meer informatie op de site van Siemie Wolberts.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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Schilderclub Avondrust exposeert
in Makkumer Bibliotheek

Makkum - De expositie van Schilderclub Avondrust
is van maandag 28 oktober tot 20 december te zien
in de Makkumer Bibliotheek. Thea Vertommen nam
namens schilderclub Avondrust als eerste het woord
tijdens de opening op 28 oktober jongstleden. Ze
vertelde dat de Schilderclub van Avondrust nu drie
jaar bestaat. Iedere maandagmiddag komen de leden
van de groep, mevrouw Werkhoven, mevrouw
Draaijer, mevrouw Hulskemper, mevrouw De Jong,
mevrouw Koornstra en de heer Van der Hoop, bij
elkaar om te schilderen. Hun kleurige en fleurige
werk verspreidt zich langzaam maar zeker door
Avondrust. De expositie in de bibliotheek biedt de
schilders de gelegenheid hun talent aan een breder
publiek te tonen. Zij bedankte Dilly van Empel van
de Makkumer Bibliotheek daarvoor.
Mevrouw Van Empel heette iedereen van harte
welkom in de bibliotheek, in het bijzonder natuurlijk de kunstenaars uit Avondrust. De bibliotheek

Door Judith van Lavieren

wil graag een ontmoetingsplaats zijn in het centrum
van Makkum, een bibliotheek voor en door
Makkumers. Deze samenwerking tussen de bibliotheek en Avondrust past perfect bij dat streven.
Mevrouw Werkhoven verrichtte de officiële opening door een koord met penselen los te trekken.
Daarna dronken de kunstenaars, hun familie en
genodigden en de mensen van de bibliotheek en
Avondrust gezellig samen aan de leestafel een
kopje koffie of thee met een toepasselijk taartje. De
gesprekken aan tafel leverden al snel ideeën op
voor een voortzetting en uitbreiding van de samenwerking tussen Avondrust en de bibliotheek. De
bibliotheek is ook voor mensen in een scootmobiel
of rolstoel goed toegankelijk en een prima tussenstop tijdens een wandeling met bewoners van
Avondrust door Makkum. En wat zou het leuk zijn
als bewoners computerles zouden kunnen krijgen
in de bibliotheek. Wie weet wat er nog volgt op
deze kleurrijke expositie!

Nog meer voordeel met je Biebpas
Vanaf 1 november starten de Friese bibliotheken
met ‘Voordeel met je Biebpas’. Een loyaliteitsprogramma voor bibliotheekleden waarbij de
Bibliotheek in samenwerking met (lokale) partners
voordeel of korting aanbiedt op vertoon van de
Biebpas. Hierdoor kunnen leden - op vertoon van
hun bibliotheekpas- profiteren van kortingen en
leuke extra’s bij bijvoorbeeld musea, theaters en
dierentuinen of leuke dagjes weg.
De Friese bibliotheken hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt om een aantrekkelijk
aanbod voor hun leden te realiseren. Directeur
Sytske Atsma van Bibliotheken Súdsúdwest; Wij
willen voor onze leden van waarde zijn en blijven.
Dit doen we niet alleen door het aanbieden van
informatie en het uitlenen van o.a. de mooiste boeken, dvd’s en tijdschriften. Bibliotheken zijn actieve partners van scholen en (culturele) organisaties
en instellingen in het laagdrempelig toegankelijk
maken van kunst, educatie en cultuur. Voordeel met
je Biebpas is een uitbreiding van onze activiteiten
en een logische vervolgstap waarmee we op een
verrassende en eigentijdse manier van toegevoegde
waarde willen zijn voor onze leden. De samenwerkingen tussen de Bibliotheek en diverse partners is
bovendien een win-win situatie. Bibliotheken en
partners versterken elkaar door samen te werken en

profiteren van elkaars bereik. En onze leden, die
gaan met voordeel uit!’’
Het loyaliteitsprogramma liep al enige tijd succesvol in provincies Brabant, Gelderland, Noord- en
Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland, Zeeland en
Limburg. Hierdoor kunnen leden van de Friese
bibliotheken niet alleen in hun eigen provincie
maar in alle negen provincies met korting terecht
bij meer dan 500 instellingen op het gebied van
kunst&cultuur, recreatie, educatie, sport, wellness
en natuur.
Partners in Fryslan
Leden van de Bibliotheek profiteren van korting op
entreekaartjes bij musea zoals het Fries museum en
het Natuurmuseum in Leeuwarden, museum
Belverdere in Heerenveen of museum dr8888. Bij
dagjes uit zoals naar het Aqua Zoo, Kameleondorp
Terherne of kinderfeestjes in Nationaal Park de
Alde Feanen of bij Ballorig. Ook is er korting op
theatervoorstellingen, bijvoorbeeld bij Stadsschouwburg de Harmonie, het Posthuis Theater, Theater
Sneek of Schouwburg de Lawei. Festivals zoals
Explore the North en het Noordelijk Film festival
sloten zich ook aan bij het programma. Een overzicht van alle partners en de acties vindt u opwww.
voordeelmetjebiebpas.nl.
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Kazemattenmuseum ontvangt directeur Militaire Luchtvaart Museum

Volleybalprogramma
Vrijdag 8 november
19:00
19:15
20:15
20:15
20:15
20:30
21:30

Oeverzw. DS 2 - Makkum DS 3
S.V.W. MB 2 - Makkum MB 1
Top en Twel DS 5 - Makkum DS 4
Makkum DS 2 - VC/Zeus2K DS 2
Makkum XC 1 – Oeverzw. MC 1
Makkum DS 1 - Leevoc DS 2
Makkum HS 1 - CoVoS HS 3

Korenfestival 2013

eigen foto

Voorzitter Ruurd Gaastra ontvangt Dr. Jan Janssen, dir. Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg

eigen foto

Op 9 november a.s. heeft de Federatie van muziek
en zangverenigingen Femuza een festival voor
de zangverenigingen georganiseerd. Dit hoogtepunt op cultureel gebied vindt plaats in de
Parochiekerk Sint Vitus, Vitusdijk 29, 8615 LN
Blauwhuis. Wij willen daarom een ieder uitnodigen dit festival bij te wonen.
Het organiseren van dit korenfestival heeft als
doel het op niveau houden van de zangverenigingen en biedt de deelnemende verenigingen
een uitstekend podium om hun te kunnen presenteren. De optredens worden vakinhoudelijk
beoordeeld door Angelica Braam uit Zwolle en
Peter Wagenaar uit Bolsward. De koren worden
beoordeelt op presentatie en muzikaliteit. Voor
de best presenterende koren zijn prijzen beschikbaar gesteld.
Wilt u weten welk effect dit heeft op de optredens kom dan 9 november a.s. naar Blauwhuis.
Het festival begint om 19.30 uur en de toegang
is gratis. Voor de liefhebber is dit een uitgelezen
kans om prachtige koormuziek te kunnen beluisteren. U bent van harte uitgenodigd!
Wat:
Waar:

Korenfestival 2013
Parochiekerk Sint Vitus,
Vitusdijk 29, 8615 LN Blauwhuis
Aanvang: 19.30 uur
Entree: vrij entree

Onder de naam Nationaal Militair Museum
wordt in september 2014, op het terrein van de
voormalige Vliegbasis Soesterberg, het Nationaal
Militair Museum geopend. Het is een fusie van
het Legermuseum, voorheen in Delft en het
Militaire Luchtvaart Museum, dat al in
Soesterberg ( Kamp Zeist ) was gevestigd. Het
Marechausseemuseum in Buren, het Marinemuseum in Den Helder en het Mariniersmuseum
in Rotterdam, zullen blijven op hun huidige
locatie. Ze gaan wel, met het nieuwe museum in
Soesterberg, deel uit maken van de nieuwe op te
richten Stichting Defensiemusea.
Directeur Dr. Jan Janssen begon zijn carrière bij
Defensie als dienstplichtig ROAG-vaandrig
(reserveofficier academisch gevormd) bij de
Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke
Landmacht in Den Haag. In 1980 wordt hij
hoofd van de Sectie Luchtmachthistorie van de
Koninklijke Luchtmacht. In 2000 stapte hij over
naar het Militaire Luchtvaart Museum in
Soesterberg. Vanaf dat moment is hij ook intensief betrokken bij de voorbereidingen voor het
Nationaal Militair Museum. Sinds 2009 maakt
hij deel uit van het projectteam Defensiemusea,
dat zich onder meer met de bouw van het nieuwe
museum bezig houdt. Hij promoveerde in 1982
op een proefschrift over de oprichting van de
KMA (Koninklijk Militaire Academie) in Breda,
thans Nederlandse Defensie Academie. Het
Nationaal Militair Museum verrijst op het zogeheten museumkwartier, op de voormalige
Vliegbasis Soesterberg. Het terrein is 45 hectare
groot, het hoofdgebouw heeft een lengte van

250 m. het is 110 meter breed en 17 meter hoog.
Bovenop het gebouw komt een uitzichttoren van
33 m. Het aantal medewerkers in vaste dienst zal
ca. 35 personen bedragen inclusief staf en er
wordt thans gestart met de werving van 250
vrijwilligers. De opening staat gepland voor
september 2014. Het museum wordt gebouwd
volgens de pps-systematiek. In dit geval houdt
dat in, dat de bouwer Heijmans ook nog 25 jaar
de facilitaire exploitatie zal verzorgen (onderhoud, beveiliging, catering en museumwinkel).
Op het Kazemattenmuseum werd de heer
Janssen ontvangen door enkele bestuursleden,
besprak met hen de plannen voor de herinrichting van het museum en maakte, onder andere
begeleid door stichtingvoorzitter Ruurd Gaastra
een rondleiding door het museum. Na afloop
toonde hij zich verrast over de collectie en de
staat waarin deze zich bevindt. Tijdens de halfjaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst die avond,
waarin onder andere ook het afgelopen museumseizoen werd geëvalueerd, hield de heer Janssen
voor ca. 60 vrijwilligers een informatieve voordracht over “zijn” Nationaal Militair Museum.
Tijdens deze bijeenkomst droeg conservator
Herman Proper zijn functie, na negen bewogen
jaren, waarin veel is gebeurd, over aan bestuurslid Wim Stienstra.
Het Kazemattenmuseum ontving in het seizoen
2013, ca. 12.500 bezoekers. In de komende winter zal er hard worden gewerkt aan een deel van
de voorgenomen herindeling van het museum.
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Zaalkaatskampioenschap basisscholen

Voetbalprogramma
Zaterdag 9 november
Makkum 1 - Heeg 1
15:00
Makkum 2 - Kollum 2
12:30
Makkum 3 - Oeverzwaluwen 3
14:30
Terschelling A1 - Makkum A1
13:00
Makkum B1 - MKV'29 B1
12:30
Makkum C1 - Workum C1
10:45
Heerenveense Boys C4 - Makkum C2
8:45
Makkum D1 - Bolsward D1 - 10:45
Robur/Harlingen Com. D2 - Makkum D2 9:00
Woudsend E1 - Makkum E1
9:00
Makkum E2 - RES E2
9:15
Scharnegoutum'70 E3 - Makkum E3
9:00
Makkum F1 - SJO EBC/Delfstrahuizen F1 9:55
Makkum F2 - Oeverzwaluwen F2
9:15
SC Bolsward F5M - Makkum F3
9:00
Scharnegoutum'70 VR1 - Makkum VR1 12:45
Tzummarum MB1 - Makkum MB1
12:00

Kantinedienst Zaterdag 9 november

eigen foto

De federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum
organiseerde op dinsdag 22 oktober j.l. het
kampioenschap kaatsen voor basisscholen uit
Bolsward, Workum en de voormalige gemeente
Wûnseradiel in de sporthal te Makkum. Maar
liefst 31 parturen kwamen er uiteindelijk op de
lijst te staan, bij de jongens 20 parturen en bij de
meisjes 11 parturen. Om 10.00 uur werd gestart
met de 1e omloop, maar na afloop daarvan was
wel duidelijk dat de gehele lijst niet zou kunnen
worden afgewerkt binnen de beschikbare tijd.
Besloten werd de 2e en 3e omloop met spellen
gelijk te beginnen. Na de laatste slag om 17.15 uur
was CBS De Ark Makkum de grote winnaar met
zowel de 1e prijs bij de jongens als bij de meisjes.

UITSLAG jongens:
1. CBS De Ark Makkum (Jorn Dijkstra,
Danny Hoogeveen en Niels Roorda)
2. OBS It Iepen Stee Makkum (Larissa Smink,
Xander Nauta en Ingmar Wijma)
3. CBS De Bron Bolsward (Lucas Bangma,
Thomas Wiersma en Yoram Elzinga)

Bij de jongens klopte CBS De Ark Makkum in
de halve finale het partuur van CBS De Bron
Bolsward op de stand 5-0 6-2 en daarna in de
finale OBS It Iepen Stee Makkum na een in eerste
instantie gelijkopgaande strijd toch nog gemakkelijk op 5-3 6-2. In de verliezersronde won BS
De Opbouw Bolsward in de finale op de stand
5-2 6-6 van CBS De Reinbôge Tjerkwerd. Bij de
meisjes zegevierde CBS De Ark Makkum in de
halve finale ruim met 5-0 6-4 over CBS De
Hoekstien Arum. In de finale werd CBS De Bron
Bolsward geklopt op de stand 5-3 6-0. In de
verliezersronde won eveneens CBS De Ark
Makkum op de stand 5-5 6-2 van BS De
Opbouw Bolsward.

UITSLAG meisjes:
1. CBS De Ark Makkum (Anouk Smink
en Indy Tuinier)
2. CBS De Bron Bolsward (Famke Zijlstra,
Evelien Boonstra en Mirna Feenstra)
3. CBS De Hoekstien Arum (Anna Brouwer,
Welmoed Boonstra en Froukje Heslinga)

verliezersronde:
1. BS De Opbouw Bolsward (Dietmer Kuperus,
Menno Kloosterman en Jasper Galama)
2. CBS De Reinbôge Tjerkwerd (Jan Jochum
de Boer, Jildert Boersma en Jimte Draaisma)
3. CBS De Oerdracht Exmorra (Marten Leijenaar,
Niels Steigenga en Jarno Feenstra)

verliezersronde:
1. CBS De Ark Makkum (Alberdine Groen,
Ilse Zwaagstra en Marion van ’t Hof)
2. BS De Opbouw Bolsward (Marije Kuperus
en Rixt van der Weide)

Sietse de Vries/Anneke de Jong
Carien Treub/Leendert Kooistra
Geert Melchers/Marjan de Jong/
Cerry vd Logt

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

Uitslagen vv Makkum
Tollebeek 1 - Makkum 1
Wykels Hallum 2 - Makkum 2
Makkum A1 - Annaparochie St. A1
Makkum A2 - ONS Boso Sneek A2
Makkum B1 - Workum B1
Nijland C1 - Makkum C1
Makkum C2 - Scharnegoutum'70 C2
Heerenveense Boys D1 - Makkum D1
Makkum D2 - ONS Boso Sneek D4
IJVC E1 - Makkum E1
Makkum E2 - Oosterlittens E2
ONS Boso Sneek E4 - Makkum E3
Bolsward F2 - Makkum F1
Workum F5 - Makkum F2
Makkum F3 - Scharnegoutum'70 F3

1-2
2-3
3-0
4-4
3-2
3-0
2-5
12 - 1
7-3
3 - 10
5-7
10 - 1
2-9
4-3
3-5

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

Adverteer in de
Makkumer Belboei

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

mail naar: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@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
12.00
12 00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst,
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst
tot  250.- email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Voetbalschoenen Nike maat 36, wit en Scheenbeschermers, maat S € 10,- tel. 0515-233 288
Twee witte metalen traphekjes. Zo goed als nieuw.
Makkelijk te bevestigen en makkelijk verstelbaar
in de breedte. Per stuk € 15,-. Direct af te halen.
tel. 06-22458906
Nieuwe koelbox 32 liter merk Curver € 15.00,
Nieuwe Elektrische raam schakelaar Cadillac,
niet gebruikt nu voor € 75.00, Babyfoon €15.00
Tel: 0610468275
Ouderwetse kinderwagen. met schuimrubberen
matras. Vraagprijs 60 euro. Tel:0515- 579346.
Pelgrim 4 pits gastoestel. Te Koop, in prima
staat. € 45. telefoon: 0642108164

Vorige week was de weg weg naar de Holle Poarte. Een fanatieke visser wierp meteen zijn hengel uit.

VERZOEK

Iemand heeft de Grijze vuilcontainer met op het
deksel nr. 39 en op de voorkant een zonnebloemsticker per ongeluk meegenomen. Graag terugzetten op de hoek van de Aakweg/Kofstraat.

Sportvissen 1e puntenwedstrijd

GEZOCHT

Zaterdag 9 november vanaf 9.30 uur de Dorpstuin
Avondrust winterklaar maken. Wie vindt het leuk
om ons te helpen. Als je mee wilt lunchen (gratis),
graag aanmelden via mail MADuurzaam@
makkum.nl. Ook kinderen zijn van harte welkom
om mee te helpen. Je kunt ook zo langskomen,
kijken of helpen. Kruiwagen en schep meenemen
als je die hebt!!!
Woning/huisje in Makkum te huur gevraagd
voor langdurige bewoning door één persoon.
Reacties: Tel. 0515 335 855 of 06 5109 7606
Wie wil op 13 december op de kerstmarkt in
Pingjum staan met eigen producten. Info: anneke-giliam@hetnet.nl
GEVRAAGD

Allerhande glazen potjes zowel groot als klein,
breng ze niet naar de glasbak maar naar de Voorn 4,
wij willen er iets leuks mee doen, alvast bedankt.
GEVONDEN

Fietssleutel, merk AXA, hoek Klipperstraat – de
Geep Tel.: 0515-232402
Tegenover Benzinestation van der Bles Op 30
oktober een Telefoon HTC met bruingrijs hoesje
tel. 0515-231554
KWIJTGERAAKT

Afgelopen zaterdag (2 november) is mijn nieuwe
blauwe schotch and soda jas met donkerrode
capuchon gestolen of per ongeluk meegenomen
bij Skippers. Weet je hier meer van? Neem dan
contact met mij op! Hier zou ik erg blij mee zijn.
Florus: 0614493902

eigen foto

Piet Topma op steknummer 5.
Op zaterdagmorgen 2 november is de eerste
puntenwedstrijd gevist van HSV Ons Genoegen
te Makkum. De vislocatie was de Harlinger
Vaart te Bolsward (achter het oude politiebureau). Het was rustig en grijs weer en er
werd goed gevangen, alhoewel er voornamelijk
kleine vis werd gevangen. Er werden veel voorns
gevangen, wat goed uit kwam, omdat voorn
extra punten opleveren.
De uitslag was als volgt:
1. H. Nauta
5520 gram
2. F. Temme
4180 gram
3. J.R. den Boer
3908 gram

4. A.D. van Assen
5. T. Landskroon
6. P. Topma
7. H. Olde Olthof
8. B. Dorenbos
9. T. Wielinga
9. K. Bakker

3847 gram
3655 gram
2950 gram
2526 gram
2005 gram
1932 gram
1417 gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zaterdag
16 november. Dit is de eerste wedstrijd van de
gezamenlijke wintercompetitie, de vislocatie is
de Stienser vaart bij Stiens aan de Griene Leane.
U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de
loting. Er wordt gevist van 09.00 - 13.00 uur.

