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Makkum - Afgelopen zaterdag heeft Sinterklaas
weer voet aan wal gezet in Makkum. Onderweg
had de Goedheiligman wel wat last van storm gehad, maar alles was verder voorspoedig verlopen.
Keurig op tijd kon de Sint dus Wethouder Stoel
en presentator Jetze Genee de hand schudden bij
aankomst in de Makkumer haven. Daarna was
het hoog tijd om alle Makkumer kinderen die op
de kade stonden te voorzien van pepernoten.
Maar de Pieten gingen niet bij de kinderen langs
maar meldden zich bij Sinterklaas met een
probleem: alle pepernoten waren op. Het was
niet moeilijk te ontdekken wie dit probleem veroorzaakt hadden. Twee Pieten hadden alle pepernoten opgegeten en waren daardoor enorm dik
geworden. Gelukkig kwam binnen een minuut
de bakker met een nieuwe voorraad pepernoten,
zodat de Pieten toch nog konden gaan uitdelen.
De kinderen gingen achter drumband en korps
van Hallelujah aan naar het Plein. Hier bleken de
snoepende Pieten nog steeds erg vervelend te
zijn. Met hun dikke buiken hingen ze op en over
de stoel van Sinterklaas. Hierop besloot de hoofdpiet Gerardo in te grijpen: Hij liet de stoute snoepers
een straftraining uitvoeren. Met deze training

konden ze ook vast wat van hun overtollige
kilootjes kwijtraken. Maar bewegen is natuurlijk
voor iedereen gezond. Onder leiding van de trainingspiet deed het hele plein vrolijk mee aan een
work-out. Na alle stoutigheid was de lieve mail
van Rosa natuurlijk een welkome afwisseling
voor de Sint. Nadat er nog enkele liedjes waren
gezongen was het programma op het Plein afgelopen. Maar de feestelijke middag was nog niet
voorbij. De kinderen tot en met groep 2 konden
nog naar het Zwarte Pieten Toneel in het Anker,
de kinderen van groep 3, 4 en 5 konden genieten
van het Sint Toneel in de Prins en de jeugd van
groep 6, 7 en 8 kon zich vermaken met een
SinterrrrrBingo in Danscafé Schippers.
Sinterklaas gaat nu bezig met de aanschaf van
cadeautjes. Hij heeft al heel wat verlanglijstjes
ontvangen maar ze kunnen ook nog steeds ingeleverd worden. Ouderwets in je schoen maar ook
via internet. Sinterklaas beloofde Jetze Genee
dat hij voor het kopen van cadeaus niet achter de
computer zou gaan zitten maar naar de Makkumer
winkeliers zou gaan. Op 30 november komt
Sinterklaas weer naar Makkum want dan is het
Sintwilledei.

ZURICH
Kerkstraat 4
Vraagprijs
€ 98.500,- 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:
Tandartsenpraktijk Wommels, 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Familieberichten
Hierbij wil ik iedereen bedanken die medeleven
betoond heeft na het overlijden van mijn lieve
man

Sierk Karel Dijkstra
Mijn welgemeende dank gaat uit naar het
verplegend personeel en de dagverzorging van
¨Avondrust¨.
Klaske Dijkstra - van der Meer
Makkum, 20 november 2013

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

Makkum - Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseert
een bingo avond in zaal 't Anker.
Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 27 november:
Makkum – PCOB-KBO middag in het ‘t Anker
om 2 uur: Gjalt de Groot verteld op zeer boeiende wijze, verhalen fan een fjildman.en it libben fan een aaisiker.
Makkum – Avondrust, Rolstoel - rollatordansen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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

Witmarsum – Intocht Sinterklaas met, Pietathlon
start 13.30 uur en 14.00 uur is de Sint op het
kaatsplein

Makkum – Avondrust, 10.00 - 15.00 uur,
Easy Sit Chairs is aanwezig in de hal
met sta - opstoelen en relaxfauteuills

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Makkum - ruilbeurs van de Iisklub Makkum
van 12:00 tot 17:00 uur.

Dinsdag 26 november:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

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

Zaterdag 23 november:

Cornwerd – Molendei Súdwest Fryslân
van 11.00 uur tot 16.00 uur

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Makkum – Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zondag 24 november:

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Donderdag 21 november:

Bolsward – Concert Excelsior Schraard in het
Marne College om 20.00 uur De toegang is gratis.

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Agenda

Wist u dat...
• Unicef a.s. vrijdag wensenkaarten verkoopt in
de bibliotheek van Makkum
• Unicef met € 100,00 kan zorgen voor 500
vaccins tegen mazelen
• U Unicef kunt helpen door het kopen van
bijvoorbeeld kerstkaarten
• De vrijwilligers van Unicef 22 november van
14.00 tot 18.00 in de bibliotheek aanwezig zijn
• Wij u NAMENS ALLE KINDEREN die door
Unicef geholpen worden HARTELIJK bedanken
voor dátgene wat u voor deze kinderen mogelijk maakt.
• We genoeg glazen potjes hebben gekregen, u
hoeft ze NIET meer naar de Voorn 4 te brengen,
iedereen heel erg bedankt.
• De collecte van Alzheimer Nederland die in
Makkum werd gehouden, heeft een bedrag
opgeleverd van € 1235,74. Dit is nagenoeg
gelijk aan de opbrengst van 2012. Hartelijk
dank aan, zowel de gulle gevers, als de 18
collectanten. De coördinatoren, Marga Huisman
en Pietsie v.d. Weerd.

Makkum – Sociëteit De Eendragt Bridgedrive,
aanwezig zijn om 19.15 uur en 19.30 uur spelen,
in Café De Prins

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen / G.H. Visser
Organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst
Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Wons – Protestante kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver
Pingjum – Schuilkerkje, 10.00 uur
Voorganger: Zr. Visser- van Enkhuizen

pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 20 november 2013

Sluiting nominatie Ondernemer van het jaar
Vrijdag 22 november sluit de website vvb-makkum.nl/nominatie waarop u kunt stemmen op de
ondernemer van het jaar in Makkum. De bedrijven
die lid zijn van de Vereniging van bedrijven (Vvb)
of van de Ondernemers vereniging Makkum (OvM)
dingen mee voor deze prijs. In de afgelopen twee
maanden zijn al flink wat stemmen uitgebracht
en hebben de bedrijven de kans gehad om zich te
promoten via deze krant, facebook, e-mail of
twitter of ‘ouderwets’ door mond op mond
reclame. Hier wordt op dit moment door een
aantal ondernemers nog flink aan getrokken om
uw stem nog binnen te halen. De gezamenlijke
organisatie (Vvb en OvM) wil dan ook de mensen
hartelijk danken voor de uitgebrachte stem en de
mensen die nog niet gestemd hebben oproepen
om dat nog voor vrijdag te doen.
Na de stemronde worden de vijf meest gekozen
bedrijven geselecteerd en daaruit gaat een vakjury een deskundig onderbouwde winnaar uit
kiezen. De shortlist van de vijf meest gekozen

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

door Jetze Genee

bedrijven wordt in deze krant bekend gemaakt.
16 januari 2014 wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie de winnaar bekend gemaakt. In de
Belboei volgt in januari een verslag van deze
uitreiking en de winnaar. De vakjury oordeelt op
vier thema’s: sociale betrokkenheid, service
gerichtheid, PR en marketing en duurzaamheid.
Deze thema’s gelden voor iedere ondernemer,
als het nu gaat om een jachtbouwer of een
delicatessenwinkel de criteria zijn voor iedere
ondernemer dezelfde.
U kunt deze week nog een slotoffensief verwachten van ondernemers die u benaderen om te
stemmen. Doe dat vooral want op deze manier
wordt de ondernemer gesteund in hun inzet voor
deelname en wordt u als bewoner en klant
betrokken bij de ondernemers in Makkum. En
dat zijn er voor de uitreiking van deze prijs maar
liefst 102. Keuze genoeg dus! Tot vrijdag kunt u
nog kiezen via het kopje nominatie op de website vvb-makkum.nl.

Niet te innen bedrag vrijwillige bijdrages
Willen diegene, die hun handtekening hebben geplaatst en hun naam er bij zijn vergeten te zetten,
even contact opnemen met Dhr. Theo Adema
0515-231401 of emailadres adema.horeca@

makkum.nl. of u kijkt in de colofon van de
Makkumer Belboei. De onderstaande kopij van
de afschriften zijn zonder naamvermelding niet
door ons te innen.

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

kapsalonnynke-beauty.nl
kapsalon | schoonheidssalon | shiatsu
voetreflex | manicure | zonnebank | pedicure

Kennismakingsaanbieding Shiatsu!!

1e behandeling gratis bij minimaal drie behandelingen
wist u dat Shiatsu helpt u bij:
rugklachten, extreme vermoeidheid, afvallen, hoofdpijn,
vele huid problemen en dat u het meerendeel van de
8, 8754
CTkunt
Makkum
kosten vanKerkstraat
de behandeling
vergoed
krijgen

0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl | www.kapsalonnynke-beauty.nl
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Cakes For Hope

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
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
Makkum - Vorige week hebben Lhea Huisman
en Jherill van der Geest een spontane actie opgezet om de slachtoffers van de ramp op de
Filippijnen te helpen: Cakes For Hope. Lhea en
Jherill wonen allebei al 14 jaar in Makkum, maar
zijn opgegroeid op de Filippijnen. “Door de
moderne techniek weet je tegenwoordig al van
tevoren wanneer een tyfoon aan land zal komen.
Ik weet nog hoe het vroeger ging: pas op het
allerlaatste moment gingen we ons huis uit. Op
woensdag belde ik mijn moeder om te waarschuwen: jullie moeten evacueren. Het is vrijdag pas,
zei mijn moeder, maar ik heb ze op het hart
gedrukt om maatregelen te nemen. De nacht van
donderdag op vrijdag kon ik niet slapen”, vertelt
Lhea. Gelukkig konden Lhea en Jherill na de
ramp direct contact leggen met hun familie. Het
gaat goed met hen, ze hebben alleen materiële
schade.
“Zondagochtend na de storm had mijn man CNN
aangezet. Die verschrikkelijke verwoesting, alles
weg. Ik vond het zo erg om te zien. Wat kon ik
doen? Ik denk dat ik cakes ga bakken, zei ik
tegen mijn man. Twee minuten later belde Lhea.

Zullen we cakes gaan bakken? We voelden allebei het zelfde en hadden hetzelfde bedacht!”,
aldus Jherill. “Toen ik op tv beelden zag van een
man met zijn in plastic gewikkelde kind werd ik
daar enorm door geraakt. Precies zo ben ik zelf
als klein meisje door mijn grote broer in plastic
gewikkeld en meegedragen tijdens een evacuatie
in 1987”, vertelt Lhea.” De tranen stromen, je
wilt iets doen”.
Lhea en Jherill vroegen toestemming aan de Sint
Martinusschool en de peuterspeelzaal om daar
cakes te mogen verkopen. Ook verzorgden ze
een grote bestelling voor het Sûnhûs, die de
cakes in de wachtkamer aanbood. Hun actie
heeft 416,25 euro opgeleverd. Op de Filippijnen
kun je er 15 zakken rijst van 50 kilo voor kopen,
heeft Lhea uitgerekend. Op televisie zagen Lhea
en Jherill dat het Rode Kruis als een van de eersten daadwerkelijk hulp verleende. Ze hebben
besloten de opbrengst van Cakes For Hope naar
deze organisatie over te maken. Lhea en Jherill
willen iedereen die cakejes gekocht heeft en
geholpen heeft bij hun actie Cakes For Hope
langs deze weg graag hartelijk bedanken.

Pietatlon bij Sinterklaasintocht in Sportdorp Witmarsum
Zaterdag 23 november zal Sinterklaas weer aankomen in Witmarsum onder muzikale begeleiding van Nij Libben. Omdat in Witmarsum nog
altijd de triatlonlonkoorts heerst zullen de Pieten
onder toeziend oog van Sint er niet aan ontkomen
om ook actief te zijn bij de intocht. Er is voor de
Pieten een heuse Pietatlon georganiseerd en
onder de bezielende leiding van StartPiet zullen
de Pieten hier en daar in het dorp een parcours
moeten afleggen. De start van deze Pietatlon zal
zijn om 13.30 uur bij de Landtong; maar o wee,
moeten de Pieten echt een duik nemen in het
water? Vervolgens gaan Sint en zijn gevolg naar
het Griene Plak. Ook daar staat de Pieten een

stevig parcours te wachten… dit lijkt haast wel
een stormbaan! Natuurlijk wordt ook de behendigheid van de Pieten getoetst en bij schildersbedrijf
Mark Elgersma zullen de Pieten demonstreren
hoe zij de pakjes in de schoorsteen gooien. Maar
ook het onderdeel fietsen gaat niet aan de Pieten
voorbij. Op het dak zijn ze ware meesters, maar
lukt het ze ook midden op de weg?? Als alles
naar wens gaat zal Sint rond twee uur op het
Kaatsplein arriveren en ontvangen worden door
de voorzitter van Dorpsbelang en kan daarna het
kinderprogramma beginnen in de Roskam. Na het
kinderprogramma zal Sinterklaas nog een bezoek
brengen aan het verzorgingshuis Aylva State.

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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Gymnastiekuitvoering DES

Adverteer in de
Makkumer Belboei

eigen foto

Makkum - Op zaterdag 10 november hadden wij
van de gymnastiekvereniging DES een uitvoering
met als thema KLEUR. In een kleurrijk programma
lieten de peuters, kleuters, de leden van jongensen meisjesgym, de keurgroep en ook de leden
van de damesgym hun kunsten zien aan het
publiek. Naast de acrobatische sprongen op de
toestellen werd er ook uitbundig en goed gedanst
op muziek zoals alle kleuren van de regenboog
van K3. Ook de dames lieten met flinke dosis
sportiviteit een vlaggendans zien op de Kroningswals van André Rieu.
Na deze dans ontving Geertina Bijlsma een
bronzen onderscheiding van de KNGU en werd
ze benoemd tot erelid. Dit als dank voor haar
jarenlange vrijwilligerswerk voor de gymnastiekvereniging DES. Na afloop, onder het genot

van een drankje, bedankte het bestuur Sjoerdtje
de Jong met een attentie. Zonder haar grandioze
inzet was de uitvoering niet mogelijk geweest.
Wij kijken terug op een geslaagde avond. We
bedanken onze sponsors, de Windunie, Jaspers
Sound & Lighting en Rabobank Sneek ZuidwestFriesland en natuurlijk onze vrijwilligers. Zij
maakten deze avond nog kleurrijker. Tevens willen wij hierbij onze oliebollenactie op woensdag
11 december a.s. benoemen. Wij gaan dan bij de
deuren langs om oliebollen te verkopen. Deze
worden gebakken en gesponsord door Bakker
Kluft! Een sportieve en kleurrijke groet van
Gymnastiekvereniging DES
Het bestuur en leiding
Hinke Rykje, Gea, Wietske, Sjoerdtje en Nelleke

Make-up workshops bij Kapsalon Nynke Beauty
Makkum – Met de decembermaand komen er
weer diverse feestjes in zicht. Op al die kerstdinertjes, gala’s en andere feestelijke gelegenheden
willen we graag goed voor de dag komen. Altijd
een goed excuus om eens lekker te gaan shoppen!
Bij de meeste mensen hangt er dan ook wel een
nieuwe outfit in de kast als de feestelijkheden
losbarsten. En wat is er nou leuker dan om je
nieuwe look helemaal af te maken met een
mooie make-up. Ook op make-up gebied zijn er
dit jaar diverse trends, zoals de Metallic Chic
Look en de Bohemian Rebel Look. Bij Kapsalon
Nynke Beauty zijn ze precies op de hoogte van
deze trends en kunnen ze je bovendien leren hoe
je thuis zo’n make-up moet zetten. Vanaf eind

* 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.

Door Judith van Lavieren

november gaat Nynke Boonstra in haar salon makeup workshops geven, waarin aandacht gegeven
wordt aan de dagelijkse make-up en speciale
avond make-ups. Deze workshops worden gegeven op de woensdag- of donderdagavond van
19.00 tot 22.00 uur en eventueel op de zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00. Er is plaats voor
6 personen. Je kan je individueel opgeven of zelf
een groepje formeren. Naast een mooie make-up
en deskundig advies is er voor de deelnemers
een hapje en een drankje. Zo’n gezellig avondje
kost 25 euro en kan natuurlijk ook heel goed als
vrijgezellenfeestje, meidenavond of als cadeau
voor je vriendin! Opgave graag telefonisch bij
Nynke Boonstra, telefoonnummer 0515-232989.
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Wist u dat...

Aggie Walsma, de aangewezen Buurtsportcoach
ben ik, Aggie Walsma, de aangewezen Buurtsportcoach. Samen met verenigingsondersteuner René
van Dam organiseer ik voor u een bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij bepaalde
ondersteuningsvragen waar uw vereniging voordeel uit kan halen. Hierbij valt te denken aan
zaken als beleid, organisatie, financiën, deskundigheidsbevordering en activiteiten.
Datum: woensdag 27 november
Tijdstip: 19.30-20.30
Locatie: Maggenheim, Makkum

• Er op maandagavond 25 november een open
les bootcamp wordt georganiseerd door
Bootcamp Klazien
• De minimale inleg 3 euro bedraagt en de gehele
opbrengst voor Serious Request bestemd is
• Iedereen aan deze les deel kan nemen
• U van harte welkom bent om 19:30 uur bij de
Keet van ' Us Stek'
eigen foto

Excelsior heeft talent
CMV Excelsior Schraard heeft het jubileumseizoen afgesloten met een geweldige muzikale
prestatie tijdens het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade. Wie denkt dat de vereniging het even
rustig aan doet heeft het mis. Het seizoen kent
nieuwe uitdagingen voor de leden van het orkest,
dat zich op 23 november a.s. presenteert tijdens
het concert ‘Excelsior’s got talent’ in het Marne
College in Bolsward.
Excelsior heeft talent en wil dit laten horen.
Dirigent Thom Zigterman daagde de muzikanten
uit om solistisch werk in te studeren en tegelijkertijd in het samenspel met het orkest te investeren. Het resultaat zal tijdens het verenigingsconcert te horen zijn, waarin het publiek kennis
kan maken met een heel andere kant van
Excelsior. Naast origineel fanfarewerk en swingend werk zal een groot deel van het concert
ruimte geboden worden aan de solistische talenten van Excelsior. Jonge én ervaren leden zullen
afwisselende stijlen van muziek laten horen,
onder begeleiding van het orkest. Excelsior is
trots op haar nog steeds groeiende vereniging
met veel talent. Precies een jaar na het jubileumconcert wil ze er opnieuw een feest van maken.
Belangstellenden zijn van harte welkom. De
aanvang is 20.00 uur, de entree is gratis.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

Bent u als vrijwilliger (trainer, bestuur, jeugdcommissie, etc) betrokken bij een sportvereniging,
dan maak ik graag kennis met u! In regio Makkum

Opgeven?
U kunt zich voor vrijdag 22 november opgeven
via sport@sudwestfryslan.nl. Geef in de mail
aan met hoeveel personen u komt. Meer informatie over de Buurtsportcoach kun u vinden op
www.sudwestfryslan.nl.

Mysterieuze eendenkooi en vogels spotten
De Friese IJsselmeerkust en Buismans Einekoai
bij Piaam zijn bijzondere plekken in het zuidwesten van Friesland. Op woensdag 27 november
kunnen belangstellenden onder leiding van een
gids van It Fryske Gea een rondleiding krijgen in
de eendenkooi en een bezoek brengen aan de
vogelkijkhut in de Koaiwaard. De excursie start
om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uren.
Opgave voor deze excursie kan tot dinsdag 26
november via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
(0512) 381448. Deelname is voor leden van It
Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- en
kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.
Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans
Einekoai Piaam. De eeuwenoude eendenkooi is

een interessant element in ons landschap. De
bosjes in het verder vlakke landschap wekken de
nieuwsgierigheid. Een eendenkooi bestaat uit
een waterplas met vangpijpen omringd door bos.
De kooiker kon zich ongezien door de kooi
bewegen en met behulp van het kooikerhondje
z’n vangwerk verrichten. Vervolgens gaat de
excursie naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. De Friese IJsselmeerkust is
van zeer grote waarde voor veel vogels en daarom heeft een groot deel van deze kust een
beschermde status. Hier is een grote verscheidenheid aan vogels waar te nemen. Ganzen, lepelaars,
verschillende soorten eenden en baardmannetjes
komen hier voor. Zelfs de zeldzame blauwborst
laat zich hier zien.

Molendei Súdwest Fryslân
Na 4 jaar Nijefurdse Moledei en 2 jaar Moledei
Súdwest-Fryslân volgt traditiegetrouw op de laatste
zondag van November- de 3e Moledei SúdwestFryslân, 24-11-2013. Deze Moledei biedt vooral
de mogelijkheid kennis te maken met een groot
deel van de 35 molens in de gemeente SúdwestFryslân en met hun molenaars. Een mogelijkheid
die uniek is in Nederland. Gemeente SúdwestFryslân is met 35 molens de grootste molengemeente van Nederland.
Onderstaande molens zijn op zondag 24 november open en in bedrijf van 11.00 tot 16.00 uur.
Poldermolen De Eendracht, Kimswerd
Spinnekopmolen Himertermole, Burgwerd
Aylvapoldermole, Wommels

Windmotor Bolsward / Bos, Bolsward
Poldermolen Lonjé, Bolsward
Poldermolen Beabuorstermole, Tjerkwerd
Spinnekopmolen Doris Mooltsje, Oudega
Houtzaagmolen De Rat, IJlst
Poldermolen Cornwerdermole, Cornwerd
Windmotor Jousterp, Tjerkwerd
Poldermolen Ybema’s Mole, Workum
Poldermolen De Snip, it Heidenskip
Spinnekopmole Nijhuizum, Nijhuizum
Korenmolen De Vlijt, Koudum
Poldermolen Nylânnermole, Workum
Poldermolen Rispens, Easterein
Koren- en pelmolen De Onderneming, Witmarsum
Spinnekopmolen Terpensmole, IJlst
Spinnekopmole De Klaver, Bolsward

Tweede cursusavond ´hapjes maken voor de feestdagen´ van het NUT

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

Waarschijnlijk worden er de komende feestdagen in Makkum opvallend veel zelfgemaakte
risottoballetjes, frittata´s en bladerdeegrolletjes
geserveerd. Waar het normaal gesproken rustig
is op een woensdagavond in it Posthus, was het
afgelopen woensdag een drukte van belang. 40
dames en heren uit Makkum en omstreken
hadden zich opgegeven voor de cursus ´hapjes
maken´ van het NUT. Er werden nieuwe ideeen
opgedaan, tips uitgewisseld en de mouwen

werden opgestroopt. Maar er werd vooral veel
gelachen en gesnoept. Aan het eind van de avond
werden de zelfgemaakte brouwsels geproefd en
gekeurd onder het genot van een drankje. Omdat
er meer aanmeldingen waren dan plaatsen, en
omdat het zo leuk was, organiseert het NUT een
tweede cursusavond en wel op donderdag 28
november om 19.30. De kosten zijn € 13,50 voor
leden van het NUT, niet-leden betalen € 15.
Opgave via www.nutmakkum.nl
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Lezing door Otto Gielstra over Makkumer scholen
Door Judith van Lavieren
en bibliotheken

foto Stichting Ald Makkum

Makkum – Bij het samenstellen van het feestprogramma ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van onze Makkumer bibliotheek was
aan alle leeftijdsgroepen gedacht. Donderdagavond 14 november was het tijd voor de (iets)
ouderen met een lezing over de scholen en bibliotheken in Makkum, verzorgd door Otto Gielstra,
voorzitter van de Stichting Ald Makkum. Er
waren 17 belangstellenden.
“Waarom een verhaal over scholen bij het jubileum van een bibliotheek?”, zal de (iets) jongere
lezer zicht wellicht afvragen. Het antwoord is
simpel. De Makkumer bibliotheek was vroeger
een school. Verscheidene bezoekers van de lezing
hadden zelf nog in dit gebouw in de schoolbanken
gezeten en zagen zichzelf terug op schoolfoto’s
die Otto Gielstra had meegebracht. Naast foto’s,
bouwtekeningen en kaarten liet Gielstra ook
tekeningen zien uit het schetsboek van Jacobus
ten Sweelink dat recent in het bezit van Ald
Makkum is gekomen. Sweelink was meesterschilder bij Tichelaar en heeft in Makkum en
omgeving prachtige tekeningen van het landschap gemaakt. Op een van die prenten is duidelijk de school die bij de Van Doniakerk heeft

De binnentuin is geopend
met vaste tuinplanten.
Programma workshops staat op website.
Opgave via mail en in de winkel.

Wij zijn Fleurop bloemist

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

gestaan te herkennen (tegenwoordig Kerkeburen
56/58). In een gezellige sfeer werd het deskundig commentaar van Otto Gielstra aangevuld
door de vele ervaringsdeskundigen in de zaal.
De bewaarschool in de Kerkstraat, de school in
de Slotmakersstraat en school voor vervolgonderwijs in de Bleekstraat (nu de winkel van
Wijngaarden); ze kwamen allemaal in woord en
beeld voorbij en brachten herkenning en herinnering.” Nou leeft het weer helemaal”, vatte een
van de bezoekers het samen.
Na de pauze met koffie, thee en gebakjes aangeboden door de bibliotheek, kreeg het publiek als
extraatje nog allerlei beeldmateriaal over Markt
en Plein te zien. Vroeger lagen Markt en Plein en
ook de Bleekstraat aan het water, de zogenaamde Rige. Wat zag Makkum er toen anders uit.
Ook latere foto’s van een gedempte Rige waarop
een plantsoen was aangelegd zijn prachtig om te
zien. Een erg leuke avond met talloze historische
wetenswaardigheden.” Wat moat Makkum wiis
wêze mei de Stichting Ald Makkum”, was de
zeer terechte conclusie in het dankwoord van de
dames van de bibliotheek.

Simson, een sterk verhaal voor kinderen
Op zondagavond 24 november komen we samen
in Kerkelijk Centrum Het Anker. Het is de
tweede plusdienst van het seizoen. Deze plusdienst is voorbereid door een gedeelte van de
ouders die mee doen aan het doopproject. Tussen
de liederen door vertellen we het verhaal over
Simson. Een verhaal dat we doorgeven aan de
kinderen. Maar ook een verhaal dat in elke kinderbijbel weer anders vermeldt wordt. En de
tekeningen zijn ook heel verschillend. De ene
keer is Simson een kind. De andere keer lijkt hij
meer op een supersterke reus. De doopouders
geven door dat we graag de verhalen doorgeven

aan de kinderen. Verhalen waarin het evangelie
wordt verwoord en verbeeld. Maar het is niet
altijd gemakkelijk om een goed verhaal te vinden en dan voor te lezen. Wat valt ons op? Wat
zijn de criteria? Kom en doe mee. Deze dienst
wordt muzikaal ondersteund door musici uit
Makkum, Bolsward en omgeving. De dienst is
geschikt voor iedereen, en ook voor de kinderen.
We zullen maar niet vertellen hoeveel slachtoffers er in het verhaal uit de Bijbel worden vermeld.... Of missen we dan de boodschap?
Aansluitend op de dienst is er koffiedrinken.
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“Let ’s clean this shit up” Mel Wallis de Vries houdt een lezing
SERIOUS REQUEST
in de Makkumer bieb
te Leeuwarden

Vervuilt drinkwater. Gebrek aan sanitair en zeep
is de stille ramp dat elk jaar 800.000 kinderen
treft. Dat moet anders! En het kan ook anders!
Helpt u ook mee door onze actie voor het
GLAZEN HUIS te steunen? In ruil van uw
bestelling én directe betaling ontvangt u een
betalingsbewijs. (1 bewijs per 10 oliebollen, 5
naturel en 5 krenten kost u € 6.-). Bij inlevering
hiervan kunt u op zaterdag 14 december 2013 de
overheerlijke oliebollen af halen bij de Serious
Request-stand tegenover de Jumbo supermarkt
te Makkum We staan daar al vanaf 9.00 uur –
17.00 uur
“Vergeet niet te bestellen!”
Het is een kleine moeite en het heeft enorm positieve gevolgen. Looptijd actie: De bestellingen
kunnen vavaf 18 november – 10 december 2013
gedaan worden. Bestellen kan al vlak bij u in de
buurt. De grote poster van Serious Request wijst
u de weg:
MAKKUM O.A
* It String 10, Gert Jan Hellendoorn
* Bleekstraat 10, Fam. Ruurd Boonstra
* Botterstraat 58, Mevr. Gea Bakker
* De Voorn 1, Aly Wijbenga
* Plein 6, Pytsje van Dijk
* Kerkstraat, Kapsalon Nynke
* Trasmolen 17, Ineke Hiemstra
* Blazerweg 2, Martje Quarré
* Kerkeburen 52, Jorien van der Velde
* De Polle 27, Fam. B Elzinga
GAAST
* Buren 7, Tineke van Kalsbeek
IDSEGAHUIZUM
* Boppesteech 3, Hinke Goemaat
PIAAM
* Buren 4, Grieke Joustra,
Namens de gehele Rode Kruis afdeling Súdwest
Fryslân BEDANKT!

Zondagmiddag 17 november kwam Mel Wallis
de Vries naar Makkum om een lezing te houden
over haar boeken. Mel Wallis de Vries is inmiddels
een landelijk bekende schrijfster die 9 jeugdthrillers op haar naam heeft staan. Ze is opgegroeid in Makkum. Mel is een dochter van oud
notaris Wallis de Vries en woonde bijna naast de
bieb op Kerkstraat 20. Op haar meisjeskamer
schreef ze daar al verhalen in een schriftje. Het
was altijd al een droom van Mel om schrijfster te
worden. Toch ging ze na haar eindexamen eerst
biologie studeren, later ging ze de kant van journalistiek en marketing op. Ze bleek een erg goede
verkoopster te zijn. Alles kon ze aan de man
brengen van anti-roosshampoo tot waspoeder maar
toen ze dertig was kwam toch de oude droom
weer boven. In de avonduren begon ze aan haar
eerste boek en tot haar verbazing reageerde de
uitgever enthousiast. ”Het was iets nieuws wat
ik bedacht had, boeken met tieners die doodgaan.” De uitgever begon voorzichtig maar al
snel bleek dat de lezers dol waren op de boeken
van Mel en verwachtte de uitgever elk jaar een
nieuwe titel.
Mel bleek zondagmiddag behalve een succesvol
schrijfster ook een goede spreekster te zijn.
Moeiteloos hield ze de aandacht van het 70-koppige publiek vast met leuke anekdotes, discussies
over wat wel en niet een goede kaft is, informatie
over hoe je je op kan geven als covermodel en
een verloting van haar nieuwste boek Wreed. Ze
gaf ook veel tips over het schrijven zelf. En ze

Door Judith van Lavieren

onthulde waarom ze zulke spannende boeken
schrijft. Dat komt verrassend genoeg omdat Mel
zelf een ontzettende bangerik is! “Ik ben bang
voor van alles, maar dat blijkt een enorm goede
inspiratiebron te zijn. Vaak gebruik ik ervaringen
of personen die ik in mijn eigen leven tegengekomen ben.” Mel vraagt via facebook ook regelmatig hulp aan haar lezers. “Ik ben onwijs slecht
in titels. De laatste titel Wreed, maar ook Klem
en Verstrikt zijn door lezers bedacht”
De meisjes in het publiek die aangaven ook met
een boek bezig te zijn werden door Mel enthousiast aangemoedigd. “Ga vooral door en wees
niet bang om fouten te maken. Werk eerst met je
rechterhersenhelft, wees creatief, schrijf zoals
het bij je opkomt. Laat daarna de linkerhersenhelft pas aan de beurt komen die denkt: vinden
anderen het wel leuk en is het wel goed gespeld.
Zelf heb ik een enorm goede linkerhersenhelft”,
grapte Mel. “Hij zit daar, het is mijn vader. Hij
kijkt altijd alles wat ik schrijf na op spelfouten!”
Na een voor lezers en beginnende schrijvers
inspirerende lezing nam Mel plaats aan de leestafel om handtekeningen te zetten. Boekhandel
Coufreur was aanwezig met de nieuwste titels
van Mel. Veel kinderen maakten van de gelegenheid gebruik om een handtekening te laten zetten
in hun boek en er werden heel wat foto’s
gemaakt. Ook de twee jonge kinderen van Mel
zetten hun moeder vol bewondering op de foto
tijdens haar drukbezochte “thuiswedstrijd”.
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Wybren Walinga wint Makkumer Voorleeskampioenschap textielstra.nl en SV Mulier
slaan de armen ineen

eigen foto

Op 15 november 2013 hebben Remko Boonstra,
namens SV Mulier, en Harry Diekstra, namens
textielstra.nl, overeenstemming bereikt voor een
partnerschap met een looptijd van 3 jaar. “Een
grote stap in het nog verder professionaliseren
van onze vereniging” aldus Remko Boonstra.
Het altijd superspannende Makkumer voorleeskampioenschap kende dit jaar een jongen als
winnaar. Wybren Walinga ging met de eerste
prijs naar huis. Hanna van der Gaast werd
tweede. Wybren en Hanna gaan door naar de

volgende ronde.
Op de foto: v.l.n.r Jildou van der Meer, Luka
Dol, Abe Sligting, Jikke Adema, Rochelle
Lindeman, Wybren Walinga, Nicky Hendriks,
Hanna van der Gaast en Sinne Oostenveld.

Societeit Eendragt
Een speciale herenclub in Makkum met een traditie die terug gaat naar het jaar 1821. Het bijzondere daarvan is dat de doelgroep en daarmee
ook de doelstelling in de loop van de laatste 2
eeuwen behoorlijk is veranderd. Was het vroeger
een club van diverse Makkumer ondernemers en
notabelen, tegenwoordig komen de mannen uit
allerlei invalshoeken en overtuigingen. Was de
club destijds zeer besloten, tegenwoordig is het
clublokaal (De Prins) vrij voor een ieder die aan
de sfeer van onze sociëteit wil proeven. De
woensdagavond is voor mij dan ook de sociëteitsavond. Het gehele jaar kunnen we elkaar
daar aantreffen voor een gezellig samenzijn. Dat
laatste is dan ook de huidige doelstelling van de
sociëteit. Vanaf ongeveer 21.00 uur zijn de eerste
leden aanwezig en is er gelegenheid om op vrije
wijze een kaartje te leggen of gezellig met elkaar
lokale, maar ook bovenlokale, culturele, economische, politieke of sportieve aangelegenheden
aan de kaak te stellen. Er wordt echter altijd wel
een potje bridge, klaver- of schutjas gespeeld,
vaak voorzien van het nodige randcommentaar
van spelers en/of anderen, ook wel nakaarten
genoemd. Een ieder is vrij in zijn overtuiging
maar hoeft daarin, of daarover, geen discussie te
mijden. Dit alles met respect voor elkaars inzicht
en overtuiging.

We hebben momenteel 27 leden waarvan de
gemiddelde leeftijd boven de 50 jaar ligt. Nu
hebben we per avond vaak een opkomst van rond
de 12-16 leden. Graag zouden we ook nieuwe
leden willen begroeten. Kom op woensdagavond
eens langs en schuif bij ons aan. Leer onze leden
kennen door dit het komend winterseizoen vaker
te doen. Maar geniet vooral van het gezelligheidsaspect dat wel andere pretenties mag hebben, maar niet zo nodig moet hebben. Wil je na
dit winterseizoen definitief lid worden van onze
sociëteit, dan maak je dit bij een van de leden
van het bestuur kenbaar en word je in mei bij de
jaarvergadering officieel aangenomen. De kosten
zijn op jaarbasis € 15,- welke geheel besteed
worden aan de activiteiten die o.a. bestaan uit:
een gezellige dineravond met partners, een paar
buitenactiviteiten en een paar vrije kaartavonden,
ook op woensdag, in het winterseizoen.
Bijzonder is nog dat onze sociëteit, nu al weer
enige jaren, samen met het NUT, de inmiddels
zeer populaire QuizzNight organiseert. Voor mij
is het altijd een welkome midweekse besteding
en ik hoop dit nog jaren te kunnen samen met de
bestaande én een aantal nieuwe leden.
Wim Schoon

Bij HOSANNA sta je nooit buiten spel’
Op 23 maart 2011 startten we met het project
‘Bij HOSANNA sta je nooit buiten spel’. Doel
van dit project was de muzikale kwaliteit van het
korps te verhogen door middel van vernieuwing
van het instrumentarium. Enkele instrumenten,
waaronder de waldhoorns en een besbas waren
meer dan 30 jaar oud. Ondanks het goede onderhoud en vakkundige reparaties waren ze nodig
aan vervanging toe. Ook nieuwe bugels en trompetten stonden op ons verlanglijstje. Voor de
aanschaf van die nieuwe instrumenten vroegen

we een financiële bijdrage aan bij diverse fondsen en stichtingen.
Mede door een gift van het VSBfonds en Stiching
tot Nut konden we 2 waldhoorns, 4 bugels, 1
besbas en 1 trompet aanschaffen. Voor de aankoop van 1 besbas zijn minimaal de opbrengsten
van 4 rommelmarkten nodig, dus u kunt zich voorstellen dat we heel blij zijn met de geldelijke
bijdragen van genoemde fondsen. Met de viering
van ons 90-jarig jubileum komt een einde aan dit
geslaagde project.

textielstra.nl heeft de vele uitdagingen die een
vereniging tegenkomt op het gebied van de verenigingskleding ondergebracht in een uitgekiend
servicemodel. Dit servicemodel zorgt ervoor dat
alle problemen op het gebied van de verenigingskledij voortaan tot het verleden behoren.
Na enkele gesprekken heeft het bestuur besloten
de ingezette innoverende lijn voort te zetten. “En
het resultaat mag er wezen.” Met trots meldt
men dat de vereniging voortaan over een eigen
unieke webshop beschikt: www.svmuliershop.nl
In de SV Mulier webshop kan iedereen die kleding en accessoires van SV Mulier wil bestellen
terecht. Helder, gemakkelijk en snel, met andere
woorden: geen rompslomp!
De jeugdafdeling van de verenging heeft reeds
een voorproefje van de nieuwe kledinglijn in de
vorm van trainingspakken mogen ontvangen.

The Kilkennys Theaterconcert
Een regelrechte sensatie en waardige opvolgers
van The Dubliners. Zo mag je de Ierse folkgroep
the Kilkennys rustig noemen. Het gaat hier
namelijk om vier jongemannen die de volksmuziek van hun land vertalen naar een nieuwe
generatie zonder de essentie van dit genre
geweld aan te doen. In de bewerking van The
Kilkennys krijgen klassiekers als Whiskey In
The Jar en The Wild Rover een totaal nieuw
leven. Kortom, deze groep bewijst dat Ierse folk
nog steeds toekomst heeft.
Muziektheater // za 23 nov // 20.15 uur // € 24,- //
Tüöttenzaal // Theater Sneek
Kaarten en info: www.theatersneek.nl
of 0515 430 580

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Volleybalprogramma

Eerste winterwedstrijd sportvissen

Vrijdag 22 november
19:00
19:00
20:15
20:15
20:15
20:30
21:30

Oeverzw. MB 2 - Makkum MB 1
Oeverzw. MA 1 - Makkum XA 1
Makkum XC 1 - S.V.W. MC 1
VLO DS 3 - Makkum DS 3
Makkum HS 1 - VC Sneek HS 2
Makkum DS 1 - Stanfries (IJ) DS 2
Makkum DS 2 - Wisky DS 1

PSV de Halsbânruters
Franeker 19 oktober
Hester Ludema lwam hier uit in de klasse L1
cat.D met Noa van Beabuorren. In de 1e proef en
de 2e proef reed zij een winstpunt met 181 en
183 punten goed voor 2 winstpunten.
Harich 17 november
Hier behaalde Hester Ludema met Noa van
Beabuorren In de klasse L1 in de 2e proef een
winstpunt met 181 punten.

eigen foto

Klaas Bakker op steknummer 10
Leeuwarden - Op zaterdagmorgen 16 november
is de eerste winterwedstrijd op gewicht gevist
van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber
en HSV Ons Genoegen aan de Bonkevaart.
Het was rustig weer met een waterig zonnetje.
De vangsten waren dramatisch. Van de 17 vissers hebben er 4 vis gevangen, de andere 13
vissers hebben geen beet gezien. Ondanks dat de
vissers 40 meter uit elkaar zaten werd de vis toch
aan het begin en het einde van het parcours
gevangen.

Vermist:

eigen foto

Poes Nora....ontsnapt uit de reismand buiten de
dierenartskliniek op de Spinnekop te Witmarsum
op vrijdag 8 november 2013

De uitslag was als volgt:
1. H. Nauta
3197 gram
2. F. Temme
2249 gram
3. T. Landskroon
459 gram
4. J.R. de Boer
232 gram
De volgende winter witviswedstrijd is op zaterdag
14 december aan het kruiswater te Bolsward. U
dient om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de
loting op de carpoolplaats aan de Exmorraweg bij
Bolsward. Er wordt gevist van 09.00 - 13.00 uur.

Klaverjasclub Wooncentrum Avondrust

Nora is een ''schildpad-poes: heel donkerbruin
met oranje vlekken. Ze heeft een witte bef, buik
en pootjes en een zacht oranje kinnetje. Nora
herken je direct aan: Op haar voorhoofd zit een
''oranje Λ-achtige'' vlek. Ze is ong. 1 jaar.
Zonder halsbandje en ze is ook niet gechipt. Ze
is heel schuw!
Nora is terecht gekomen in een voor haar onbekende omgeving. De kans is, dat hoe langer het
duurt, dat zij zich misschien ergens anders heen
verplaatst..... Ze moet vertrouwen in de mensen
krijgen en pas dan zal zij zich misschien laten
zien want ze is echt heel schuw en voorzichtig.....We hopen dát ze zich laat zien.....
Lucia en Mieke Bazzano,Pingjum,
0517-579785 of 0517-579105
Mobiel Lucia: 06-38967580,
L.Bazzano@kpnplanet.nl

Adverteer in de
Makkumer Belboei

eigen foto

Iedere dinsdagmiddag wordt er fanatiek geklaverjast in Avondrust. Met maar liefst drie tafeltjes
van 4. Een aantal van hen komen speciaal naar
Avondrust om te Klaverjassen. Dit najaar was de
prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. Maar
eerst heeft de hele club heerlijk gegeten in het
restaurant van Avondrust. De 10 hoogste scores
per persoon werden opgeteld en aan de hand van
die uitkomst werd de prijs uitgereikt. Dhr. v/d
Wey mocht met 54424 punten de eerste prijs in
ontvangst nemen en kreeg een prachtige beker
en een mooie roos. Dhr. Feenstra had de tweede

prijs met 54067 punten en Mw. Witteveen de
derde met 53449 punten. Iedereen kreeg een
prachtige roos uitgereikt van Mw. van Vliet. Er
werd na de uitreiking nog een groepsfoto
gemaakt van de club. Onze dank gaat uit naar
Mw. van Vliet en Mw. Postma, die hen iedere
dinsdag inzetten voor de Klaverjasclub, bedankt
daarvoor!
Wilt u ook Klaverjassen? Of wilt u eens komen
kijken? U bent van harte welkom. Iedere dinsdagmiddag, vanaf 14.00 uur in het restaurant van
Wooncentrum Avondrust.
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Makkum wint ook in Wirdum
Het was zo rond de klok van twintig over twee,
toen de rust die middag in Wirdum wreed werd
verstoord. Op dat moment kwamen de hele hordes
Makkum supporters langs het lege kassahokje.
Ook in Wirdum heeft Sinterklaas zijn aanwezigheid bekend gemaakt, zeer waarschijnlijk 1 van
de oorzaken van het tot dan toe rustige sportpark
’t Loo. Makkum speelde vandaag tegen de rode
lantaarndrager in de 4e klasse A, WWS uit
Wirdum, Wytgaard en Swichum. De ploeg heeft
slechts 3 punten gehaald, maar dit betekend niet
gelijk een makkelijke pot.
Op het verder prima te bespelen hoofdveld
begon Makkum op zich prima aan de wedstrijd.
Ze probeerden WWS vroeg tot fouten te dwingen en zelf met opkomende middenvelders tot
aanvallen te komen. WWS probeerde door een
gezonde portie vechtlust het Makkum moeilijk
te maken en hierdoor ontstond een beetje een
slordig wedstrijdbeeld. Je hebt soms van die
wedstrijden waarbij het even niet lekker wil en
vandaag hadden veel spelers bij Makkum zo’n
dag. Veel ballen spatten net van de voet en passes
werden slordig gegeven. Er werd heel snel voor
de diepte pass gekozen, waardoor het makkelijk
verdedigen was voor WWS.
Als Makkum dan de bal van voet naar voet liet
gaan, ontstonden er ook kansen. 1 van deze aanvallen eindigde uiteindelijk in de voeten van
Ruben v/d Velde die in de 16 meter net niet het
beslissende tikje langs de keeper van WWS kon
geven. Tijdens de vooranalyse met een schilder
en een verzorgster was al duidelijk geworden dat
de keeper de neiging had om de bal los te laten
bij schoten op goal. Dit werd bewaarheid toen
uit een voorzet van rechtsback Ruben v/d Velde
de bal uit de handen schoot voor de voeten van
Aise Gielstra. Aise kon de bal daarna eenvoudig
tot de openingstreffer promoveren 0-1.

WWS draaide vandaag met name via de fysiek
sterke middenvelder die, veelvuldig werd gezocht.
Makkum kon hier prima mee omgaan, met name
ook doordat hierna de aanval veelal stokte omdat
er geen afspeel mogelijkheid was. Makkum kwam
nog een paar keer tot een aanval, mogelijkheid,
met name als de bal op een wat hoger tempo
werd rondgespeeld. Hieruit werd niet gescoord
en dus was de ruststand 0-1.
Na de rust weer een Makkum dat probeerde door
vroeg storen, foutjes af te dwingen bij tegenstander
WWS. Dit resulteerde in een tweetal mogelijkheden voor Makkum, maar niet tot de luchtgevende 0-2. Hierna volgde een fase in de wedstrijd
waarin er veel foute keuzes en passes werden
gegeven. Makkum ging te veel mee in het fysieke
spel van WWS en speelde erg onrustig. De bal
ging heel vaak diep en de gevallen dat hierbij de
bal niet meer te halen was, waren niet op 1 hand
te tellen. Verdedigend kwam Makkum niet echt
in de problemen, maar bij een 0-1 stand kan een
toevalsgoal zomaar een gelijkspel betekenen.
Inmiddels was Klaas Meinsma in de ploeg gekomen voor Jeffrey v/d Werf en begon Makkum toch
weer wat meer te voetballen en aan te dringen.
Uiteindelijk resulteerde dit in de 0-2 toen Aise
geheel vrijstaand de afgemeten voorzet van Ruben
v/d Velde binnenschoot. Makkum probeerde
hierna de uitslag nog uit te breiden en slaagde
hier uiteindelijk in doordat Jesse Adema net buiten de 16 werd gevonden. Hij creëerde zichzelf
een vrije doortocht naar de keeper van WWS en
rondde prima af. Eindstand 0-3.
Al met al een zakelijke overwinning, die absoluut
terecht is. Je kan helaas niet iedere wedstrijd
vliegend spelen, maar als er toch gewonnen
word is het geen probleem. Mooi is ook dat er
wederom achterin de 0 gehouden werd.

VW Polo Tdi
Bluemotion, 5drs,Comfortline,
airco, Cruisecontrol, Lm velgen,
mistl voor, Nw model, nette auto
120 dkm bj sept 2009

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

 9340,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm

2011 € 12840,-

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

2008 € 7790,-

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise

2007 € 11440,-

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm

2011 € 6995,-

Citroen C3 Picasso Éxclusive’ 85dkm

2009 € 10940,-

Chevrolet Aveo 1.4-16V,5drs,airco,60dkm 2009 € 6940,-

Suzuki 2.0 Grand Vitara’Exclusief’78dkm 2006 € 10740,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm

2008 € 6940,-

Lancia Ypsilon Twinair Gold,airco,60dkm 2011 € 9540,-

Seat Leon 1.8-20V Sport,airco,lmv,apk

2003 € 3940,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm

2008 € 9440,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V,clima,trekh,apk 2002 € 3440,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model

2010 € 9340,-

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
kijk op www.garagehorjus.nl

Voetbalprogramma
Vrijdag 22 november
Makkum MB1 - Franeker MB1

19.00

Zaterdag 23 november
Makkum 2 - Zeerobben 2
Heeg 2 - Makkum 3
Makkum A2 - NOK A1
Makkum F2 - Oldeboorn F1G
SDO HEEG/IJVC VR1 - Makkum VR1
Makkum MB1 - Tzummarum MB1

12:30
14:30
15:00
11:00
14:30
12:30

Kantinedienst zaterdag 23 november
Gea Wiersma/Wiebe Visser
8.15-12.00
Alexander vant Zand/Mirjam Hoekstra 12.00-15.00
Hillebrand Visser/
15.00-19.00
Angelique Harteveld/
15.00-19.00
Wiebren vd Weerd
15.00-19.00

Uitslagen vv Makkum
WWS 1 - Makkum 1
Joure SC 2 - Makkum 3
Leeuwarder Zwaluwen A1 - Makkum A1
Heeg A1 - Makkum A2
Bolsward B1 - Makkum B1
SJO Oudega/HJSC C1 - Makkum C1
Makkum C2 - SJO Oudega/HJSC C2
Makkum E1 - Scharnegoutum'70 E1
Scharnegoutum'70 E2 - Makkum E2
Makkum E3 - Woudsend E3
Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F1
IJVC F2 - Makkum F2
SJO Oudega/HJSC F3 - Makkum F3
Scharnegoutum'70 VR1 - Makkum VR1
Makkum MB1 - Mulier MB1

0-3
8-4
2-1
7-2
6-1
3-4
0-3
5-3
9-0
6-4
7-4
2-6
1-3
6-0
1-0

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
4 winterbanden op stalen velgen bandenmaat
165/70 R 14, 4 gaats voor twingo of modus. weinig
gebruikt profieldiepte 7 mm. prijs 250 euro tel.
0517 531525
Unicef wenskaarten op vrijdag 22 november van
14.00 – 18.00 uur in de bibliotheek van Makkum
Groot Perzisch tapijt (BACHTARI) hoofd kleur
rood, afm. 208 cm bij 295 cm nieuwpr. € 787 nu
€ 250 tel 0515 231558 of 0610335590
Bench voor de hond. H. 65, L. 89, D. 62 Prijs € 30,Tel: 06-23853454
Hond: ras Dogo Canario, 1 jr oud (teef, gesteriliseerd,
gechipt) Het is een lieve enthousiaste speelse hond,
kan niet bij katten!! Zeer waaks, heeft alle inentingen
gehad. Is niet naar een puppy cursus of andere cursus geweest. Moet weg wegens omstandigheden.
vraagprijs 150 euro en Groot houten Hondenhok
voor buiten, met dakleer. Nieuw gekocht en bijna
niet gebruikt. Afm.: L 130 B86 H115 Vraagprijs
100 euro. Voor info bel 06-29383609
Hoog kwalitatieve schilder en teken materialen.,
waterverf, acryl, olie pastels. Daler Rowney papier
in diverse diktes, Caran dÄche 40 aqauarelle potloden. alles voor 50 euro. tel. 06-42108164

De veel te dikke Pieten bezig met de straftraining.

Drie wedstrijden in oktober voor it Makkumer skûtsje
In de maand september is er weer hard gewerkt
aan it Makkumer skûtsje. Al vast ter voorbereiding op het volgend jaar want dan zeilen de
Makkumers in de A klasse van de IFKS. Er zijn
nieuwe zwaarden gemaakt bij Hans Boersma in
Gorredijk die eerder dit jaar al een nieuwe mast
en een nieuwe giek voor het skûtsje had gemaakt.
Maar omdat er nieuwe zwaarden kwamen moesten er weer aanpassingen worden gedaan aan het
skûtsje omdat deze zwaarden verder naar voren
moesten komen dan de oude zwaarden. Dus
weer veel las en slijpwerk.

Glijbaan Little Tikes € 25,- tel. 06-13915131

Tijdens storm in achterstraat gieter af te halen bij
venema dhz en tweewielers

Het weekend 5 en 6 oktober zeilde it skûtsje de
Friese hoek race bij Lemmer. Er wordt gezeild in
een A klasse en een B klasse, we werden ingedeeld in de B klasse wel jammer want we zijn
gepromoveerd maar dit schijnt pas het volgende
jaar in te gaan. Zaterdag 5 oktober alle 36 deelnemende skûtsjes en 20 lemsteraken zijn op het
water,maar dan trekt er opeens een pot dichte
mist over de lemster baai. De start wordt uitgesteld. Maar gelukkig trekt de mist op en kan er
om half een toch nog gestart worden. De
Makkumers drijven licht met de nieuwe zwaarden zo lijkt het en worden deze wedstrijd 2de. S’
avonds groot feest in de loods van de familie
Sterk voor alle skûtsje en aken zeilers met voor
iedereen een vis maaltijd en gezellige muziek.
Zondag 6 okt. om 10.30 uur wordt er weer
gestart it Makkumer skûtsje heeft een slechte
start maar weet gelukkig een aantal skûtsjes
voorbij te zeilen zodat ze deze wedstrijd 6de
worden. S’middags nog een keer starten en deze
wedstrijd worden we 8ste. Bij de prijsuitreiking
blijkt dat we toch nog 5de zijn geworden dit
weekend met als prijs een fles berenburg.

Zurich, Viaduct (bij Restaurant Zurich): Cypersrode
kater, die de rechter achterpoot mist. Is ooit netjes
afgezet door een dierenarts. Erg aanhankelijke kat.
Makkum, Doniastraat: Schildpadpoes met wit. Foto's
www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland,
tel. 088-0064692.

12 oktober slotwedstrijd van de IFKS bij Heeg.
Weinig wind deze dag,er wordt gestart in twee
klassen en de eerste 8 skûtsje van elke klasse
komen s’middags in de goud klasse en de laatste
8 skûtsjes in de zilver klasse. Het zat de
Makkumers niet mee in de eerste wedstrijd de

VERLOREN
Ik ben donderdag avond op het voetbalveld in
Makkum mijn fietssleutel kwijt geraakt en ik hoop
dat iemand hem misschien heeft gevonden. Aan de
sleutelhanger zit naast de fietssleutel een smurf en
een zilverkleurig dingetje. Sara tel: 0633783786 of
0515-231116
Trouwring. Inscriptie Hiltje 1945. Als iemand deze
ring heeft gevonden, a.u.b. neem contact op met
0515-232124
GEZOCHT
Voor een toneelstuk oude spijkerbroeken, spijkerrokjes of spijkerblousjes mogen stuk zijn. Graag
brengen bij Els in de Speelgoed winkel.
GEVONDEN
Tijdens Sint Maarten heeft iemand een zilveren
armbandje verloren bij Leerlooiersstraat 7. Tel.: 06
53980019

wind draaide alle kanten op en kwam voor ons
steeds van de verkeerde kant. Uiteindelijk kwamen we als 10de over de finish. Dit betekende
dus s’middags aantreden in de zilver klasse. Dit
ging een stuk beter en we werden 3de. Bij de
prijsuitreiking bleek dat we eerste waren in de
zilver klasse omdat de punten van s’morgens en
s’middags worden opgeteld, en Makkum de
minste punten had in de zilver klasse. De prijs
was een mooie scheepsbel met inscriptie.
19 oktober is er nog de Roekoepolle race op het
Sneekermeer. Er deden totaal 19 skutsjes mee
deze keer 10 SKS skûtsjes en 9 IFKS skûtsjes A
en B klasse. De schipper van it Makkumer
Skûtsje Klaas Kuperus zat voor werkzaamheden
in Brazilie en zo verschijnen we deze keer met
invalschipper Roel Ritzema aan de start.
Normaal is Roel liereman maar het schipperen
ging hem goed af. Er staat deze dag behoorlijk
wat wind en s,morgens varen ze met 1 rif in het
grootzeil, s’middags wat minder wind en kan er
met vol tuig worden gezeild. Het starten ging
prima en de eerste wedstrijd waren we 9de. De
tweede wedstrijd ging heel goed en werden we
5de. Het is voor de skûtsjes een prachtige route
de start is op het Sneekermeer en dan gaan ze
over de Goeingarijpster poelen via de Sijbesleat
terug naar de Sneekermeer. S’avonds een koud
en warm buffet voor alle skûtsjesilers en werden
er onder het genot van een drankje vele sterke
verhalen verteld.
Zondag 20 oktober weer een redelijke start maar
we zakken van een 6de plaats naar een 11de
plek. Bij de prijsuitreiking blijken we als 11de te
zijn geeindigd met even veel punten als de nummers 9 en 10.
We kunnen terug kijken op een mooi zeil seizoen, het skûtsje gaat de komende winter uit het
water voor groot onderhoud. Onze website is
vernieuwd en kunt u vinden onder www.makkumerskutsje.nl.

