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Makkumer Belboei

Makkumer kunst in Stockholm

9

Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Tot en met begin oktober wordt er
kunst uit Makkum geëxposeerd in het Hilton
in Stockholm. Zakenmensen en toeristen
die daar in het restaurant zitten te ontbijten
kunnen vanachter hun knäckebrödje hun blik
laten dwalen over het Waaggebouw of een
zonsondergang aan de Pruikmakershoek.
Maaike Boonstra-Poog heeft via de organisatie
Bubble Projects acht van haar schilderijen in
het Stockholmse hotel hangen. Door een
artikel in een kunstblad kwam ze in aanraking
met deze manier van exposeren. Onder het
motto: “Wie niet waagt, wie niet wint”, besloot
ze om de stap naar een buitenlandse expositie
te zetten.
Bubble Projects verzorgt exposities door heel
Europa. Zij zoeken voor kunstenaars locaties,
vervoeren de kunstwerken en verzorgen daarna de expositie, de promotie en de verkoop.
Niet alleen in Stockhom, maar bijvoorbeeld
ook in Malmö, Londen, Parijs en op Schiphol
Amsterdam. Kortgeleden zijn zelfs in Beijing
exposities verzorgd! Anne de Vries van Bubble
Projects kwam eerst bij Maaike langs om
haar werk te bekijken. Dat sprak hem aan en
daarna ging het snel. Puntje bij paaltje nam
De Vries meteen na dat eerste gesprek al
een verzameling schilderijen van Maaike mee.
En zo is dan deze maand haar eerste expositie in het buitenland een feit. Na een maand
in Stockholm zullen ze waarschijnlijk ook nog
een maand in Malmö hangen.” Een mooie
mogelijkheid om je werk te tonen aan een groot
publiek. Nu is het natuurlijk erg spannend of
er ook iets wordt verkocht”, zegt Maaike
In Stockholm hangen 3 grotere werken met

vlakken, zij zijn in de zelfde stijl geschilderd
als de ton die in café De Prins staat. Die werd
door Maaike ter gelegenheid van de Visserijdagen beschilderd. De andere werken tonen
Makkumer tafereeltjes. U kent de werken
misschien nog van de expositie van Maaike
in Avondrust. Op www.maaikepoog.exto.nl
zijn ze eveneens te bekijken.
Op 13 jarige leeftijd begon Maaike met schilderen. Ze ging naar een cursus “Hindelooper
schilderen” van het NUT. Ze was de jongste
deelnemer en raakte daar voorgoed verslingerd
aan het schilderen met olieverf. Ook haar
andere creatieve liefhebberij het glas graveren
pakt ze al op jonge leeftijd op. Momenteel
legt ze de laatste hand aan werk voor het
project “Out of the box” in Leeuwarden.
Hiervoor levert ze een verzameling gegraveerd glaswerk aan. Als dat afgerond is gaat
ze verder met graveren. In Zweden is glaskunst namelijk erg populair, maar het glas
graveren is er betrekkelijk onbekend. Met De
Vries heeft ze dus afgesproken dat ze ook
nog een keer glas gaat exposeren via zijn
netwerk. “Ik wil hiervoor grote vazen gaan
graveren en hierin LED verlichting aanbrengen”, zegt Maaike. “Wanneer ik het “Out of
the box” project afgerond heb ga ik op zoek
naar vazen van een goede kwaliteit glas en
ik ga experimenteren hoe ik de LED lampjes
het mooiste kan toepassen.”
Kunnen we nu Maaikes werk alleen nog
bekijken wanneer we in Zweden op ( zaken)
reis zijn? “Nee hoor, in december zal ik net
als vorig jaar weer met mijn schilderijen op
de kerstmarkt in Makkum staan!”

28 september vanaf 17.00 uur

PubQuiz
Opgave team (5p) via fb of in Skippers
Inleg  12,50 per team!
Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

MAKKUM
Kerkstraat 2c
Vraagprijs
€ 235.000,- 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 Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis,
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Familieberichten
“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”
Op 9 september is overleden
onze bewoonster

Mevr. T. Tilstra-Beuckens
Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
Makkum, september 2014

Wij zijn verhuisd!
De koffie staat nu klaar op:
De Tsjerne 9, 8731 ED Wommels
Telefoon: 0515-232214

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 22 september

Makkum - Avondrust
de Hofkesjongers uit Sneek
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 23 september

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in het restaurant
Makkum - Avondrust
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Wist u dat...
* Woensdag 17 september staat er weer
een papiercontainer bij de OBS
op de Klipperstraat
* Er zondag 21 september om 9.30 uur in de
R.K. Kerk een Oecumenische viering is
met voorganger Br. L. Durksz
van de Doopsgezinde Gemeente
Van 20 t/m 28 september is de vredesweek.
Het Thema is: “Wapen je met vrede”.

Colofon
Einlinks wie ut dan sa fier,
ôfrûne moandei waard dizze trompetist

* De collecte van KWF kankerbestrijding
in Makkum en Piaam het mooie bedrag
van 1827,94 euro opgebracht heeft?
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt!

50 jier!
Ik vond het fijn om bij mama te zijn
maar nu ik mijn papa ken
ben ik blij dat ik geboren ben!

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl

Jamie Lorenzo
13 september 2014 om 6.02 uur
weegt 2740 gram en is 49 cm.
Jason & Christa
De Rog 9
8754 BE Makkum

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Vrijdag 19 september

Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen,
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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

Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Woensdag 24 september

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

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.

Donderdag 18 september

Tjeer en Hieke Adema

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

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

Agenda

22 september zijn onze lieve ouders

12½ jaar getrouwd!
Naomi, Latoya & Melanie

mama en ons ukkie
doen van 12:00 tot 15:00 een tukkie
wil je komen kijken bij ons kleintje,
geef dan eerst een seintje.
Jason 06 29 82 17 62
Christa 06 21 63 55 38
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Ingezonden
“Gevonden voorwerp”
Na een spannende enerverende verkeringstijd,
tijdens de tweede wereldoorlog, namen Piet
Terpstra en Hiltje van Wigcheren het besluit
zich met elkaar te verloven. Er waren na de
bevrijding april ’45 niet veel middelen meer
over het meeste was tijdens de bezetting opgebruikt. Toen het jonge stel thuis toestemming
vroeg voor hun voornemen kwam moeder
Hiltje Terpstra – Roosendaal met een gouden
tientje op de proppen. De altijd zuinige gruttersvrouw had het kostbare bezit voor een ieder
achter gehouden voor betere tijden. Die betere
tijden waren voor Piet en Hiltje aangebroken
want zij kregen het gouden tientje en er werd
in Hallum een goudsmid gevonden die er
twee verlovingsringen van wist te maken. De
datum van de verloving 1-7-45 met naam werd
in de ringen gegraveerd.

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Café-Restaurant “De Prins” zoekt

MEDEWERKERS
VOOR DE BEDIENING

In een periode van meer dan zeventig jaar is het
jonge stel oud geworden, na een enerverend
werkzaam leven zijn ze nog elke dag gelukkig
met elkaar. In januari 2013 is het paar beiden
de leeftijd van 90 gepasseerd en besloten
werd intrek te nemen in Avondrust. Piet doet
nog steeds boodschapjes met de auto bij de

plaatselijke supermarkt. Door de slinkende dikte
van de ringvinger verloor Piet voor de eerste
keer zijn verlovings- trouwring. Gelukkig werd
het blinkende kleinood in de sneeuw terug
gevonden. Precies een jaar later januari 2014
werd de ring voor de tweede keer verloren.
Zoekacties, publicaties bij dezelfde Supermarkt
en de Makkumer belboei “gevonden voorwerpen” leverden niets op. De hoop dat de
ring werd terug gevonden was al opgegeven.
Vorige week donderdag verscheen er plotseling
een bericht op Facebook; gevonden een trouwring in de Jumbo Supermarkt met de inscriptie
1-7-45 Hiltje. Het medium werkt snel. Ester
Postma voormalig buurvrouw van de Terpstra’s
tipt schoondochter Mattie Terpstra en op haar
beurt maakt zij contact met de Goudvinders
Simone Koornstra en haar dochter. Het gevonden voorwerp wordt bij de infobalie afgehaald
en na een ruim een half jaar van vermissing
om de middelvinger, deze is dikker dan de
ringvinger, van de gelukkige Piet geschoven.
Echtgenoot Hiltje kan haar verbazing en geluk
niet onderdrukken en herhaalt meerdere malen
“Piet do hast in ring om dyn vinger”

Ladiesnight op het Marne College
Aanstaande donderdagavond 25 September
om 19.00 uur zal er een ladiesnight plaatsvinden op het Marne College te Bolsward.
Deze avond staat in het teken van Pink Ribbon.
Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor
borstkanker. Aandacht voor de borstkankerpatiënt van vandaag die de juiste behandeling
en optimale begeleiding verdient. Om deze

stichting te steunen zijn twee leerlingen van
het Marne College te werk gegaan om een
gezellige avond voor vrouwen van jong tot
oud te organiseren. Deze avond zal gevuld
zijn met leuke stands en een hapje en een
drankje. Ook zal er een verloting zijn, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Genoeg te
ziet en te beleven!

Voor weekenden en vakanties
Is dit iets voor jou bel dan 231510
of mail deprins@makkum.nl

Rondleiding fabriek en kloosterboerderij in Achlum
Op zaterdag 27 september bent u van harte
welkom bij een rondleiding door de chocoladefabriek en de kloosterboerderij in Achlum. Het
begint ’s ochtends om 10 uur en ’s middags
om 14.00 uur. In verband met het maximum
aantal deelnemers is reserveren noodzakelijk,
dat kan via de e-mail: rondleidingachlum@
gmail.com. Opgave voor 25 september, u ontvangt hiervan een bevestiging. Het startpunt is
bij de fabriek op de Monnikenweg nr. 20. In de
fabriek worden de machines bekeken en wordt
er verteld hoe chocolade gemaakt wordt. Na
een ronde om de fabriek met de historie van
de melkfabriek en verhalen, begeven we ons
naar de kloosterboerderij. Dit rijksmonument
met fraaie historische overblijfselen, zoals een
oude melkkelder en tegels, kan van binnen
bezichtigd worden. In de schuur volgt informatie
over de verschillende soorten scharreldieren
(oude rassen) maar ook over de nieuwe bestemming van de boerderij. De rondleiding
duurt ruim twee uur. De kosten bedragen  5,-,
dit is incl. het proeven van chocola en jam en
een scharrelvleeshapje.
De melkfabriek van Achlum is 126 jaar geleden,
op 14 februari 1888, opgericht door 22 boeren,
als “de Vereniging Coöperatieve Stoomzuivelfabriek”. In deze fabriek werd de melk verwerkt
tot o.a. kaas en pap. Later, in 1898, werd er met

nog vijf zuivelfabrieken de “Frico” opgericht voor
het opbouwen van een beter handelssysteem.
De fabriek was als zuivelfabriek in bedrijf tot
1971. Na verscheidene bestemmingen is nu
Klavachocola hier gevestigd. Dit bedrijf maakt
chocolade en chocoladeproducten op ambachtelijke wijze. In het assortiment zitten onder
meer: hazelnootpasta, (berenburg-)repen en
donuts- en ijsdip.
De kloosterboerderij is een beeldbepalende
boerderij naast de kerk in Achlum. Deze boerderij was eigendom van het klooster dat voorheen op het kaatsveld middenin Achlum stond.
Deze kopromp boerderij met gracht is diverse
keren herbouwd. In de schuur zit een metselsteen met de datum 1679 en op de voorkant
van het huis staat het jaartal 1700. De aangebouwde stelpboerderij is van de eerste helft
van de 19e eeuw. In het woonhuis zijn onder
meer verschillende soorten tegels en tegeltjes
te bezichtigen, een bedsteewand en twee kelders. De schuur is opgetrokken uit gele Friese
baksteen; er zit een rieten dak op en de gebintconstructie zit er al sinds 1870. Er scharrelen
verschillende dieren rond o.a. Friese roodbonte koeien, Mangalitza wolvarkens, Friese
melkschapen en sabelpootkrielkippen. Geitjes
dartelen rond en wie weet misschien kunnen
we op kraamvisite bij de biggetjes.
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Maar liefst twee tenten op Stedspôle
Septemberpop vernieuwd
Als een soort startschot voor de Workumer
feestweek, rond de hoogtijdag van de vierde
woensdag van september, kan zeker Septemberpop worden beschouwd. En dat is zeker geen
loze kreet. Dit jaar, op aanstaande vrijdagavond 19 september en zaterdagavond 20
september, staat namelijk alweer de 27e editie
op de rol. Je vraagt je af hoezeer een festival
zó lang een zó vooraanstaande positie kan
blijven innemen. De ‘geestelijke vader’ van
Septemberpop, Auke Pier Buma, weet het
antwoord: “Je moatte it fernijend hâlde foar de
minsken. Stilstân is efterútgong.” En daarom
heeft Septemberpop dit jaar een aanzienlijke
facelift ondergaan. In deze krant van 26 augustus
jl. is daaromtrent overigens al een tipje van de
sluier opgelicht.
Naast ‘vernieuwend’ is Septemberpop trouwens
ook ‘onderscheidend’. Bovendien is de traditioneel goede samenwerking met gemeente,
politie en brandweer belangrijk voor de veiligheid en de kwaliteit van het evenement. Dit
jaar heeft het feestterrein op de Stedspôle in
Workum een geheel andere indeling gekregen.
Er staan nu twee tenten waar kan worden
gefeest. Verder is er een soort binnenterrein
waar de garderobe is te vinden en waar ook
de verkoop van de munten plaatsvindt. Bij dit
laatste dient te worden aangetekend dat deze
munten ook weer met de pinpas kunnen
worden aangeschaft. De opbrengst van de
garderobe komt ook dit jaar weer ten goede
aan de voetbalvereniging Workum.
Maar terug naar de twee tenten. Vrijdagavond
(aanvang 20.00 uur) is alleen de zogenaamde
pop tent open. Hier treden op Anneke Douma
(zij hoeft bepaald geen introductie meer),
Ronnie Ruysdael (voorheen van de Sjonnies),

De Tappers (een persiflage op De Toppers),
Jannes (voor hem geldt hetzelfde als voor
Anneke Douma: goed wijn behoeft geen krans),
het dweilorkest De Hegemer Dekdweilers en
de ABBA coverband S.O.S. De presentatie is
in handen van ‘onze eigen’ Taeke Wouda.
Maar hoe dat ook allemaal zij, Septemberpop
heeft voor de vrijdagavond zonder meer een
topbezetting weten te contracteren!
Zaterdagavond (en dan begint het allemaal
om 21.00 uur) is naast de pop tent ook de
dance tent open. In die danstent maken dj
Steff da Campo, dj Dani L. Mebius, Kraantje
Pappie en dj Punish & Jpack MC hun opwachting. In de pop tent betreden deze zaterdagavond de band JetSet Live en de geweldige
zanger en in ons gewest zo bekende Jelle B.
het podium. De voorverkoop voor het festival
is inmiddels gestart bij VIP Records in Sneek,
boekhandel De Jong in Balk, Miedema’s
Lunchroom in Bolsward en Blokker/Bandstra
in Workum. De kaarten kosten per avond  13,in de voorverkoop en  15,- ‘aan de deur’.
Enfin, ook op www.septemberpop.nl is van alles
over de twee prachtige avonden te vinden.
Tijdens Septemberpop worden ook weer foto’s
gemaakt door ‘huisfotograaf’ Coby Bandstra
Fotografie en die foto’s zijn later als een mooie
herinnering terug te vinden op de genoemde
website. Belangrijk voor de wat jongere bezoekers is er op te wijzen dat ze hun id-kaart
bepaald niet moeten vergeten. In verband met
het wel of niet mogen nuttigen van alcoholhoudende dranken, de leeftijd daarvoor is als
bekend omhoog gegaan naar 18 jaar, dient dit
document ter controle aanwezig te zijn.
Septemberpop heeft dus een nieuwe uitstraling gekregen. En dat is het grootste streven
van Auke Pier en zijn vaste ploeg.

Voor diploma A:
Jan Friso Anema, Lilly Beckers, Demi Epema,
Stijn Feenstra, Thomas Hartenveld, Sander de
Jong, Ties Jorna, Aiden Kranghand, Anne
Sieperda, Aukje Sieperda, Brecht van der
Werf, Hedwig van der Werff, Froukje Westgeest
en Elma Zaagemans.
Voor diploma B:
Redmer Abma, Elmar Akkerman, Geertje Algra,
Anna de Boer, Noa de Boer, Tseard Bron, Keano
de Does, Arjan Draaisma, Fenna Dijkstra,
Remco Elzenga, Renate Elzenga, Jantina
Fokkema, Jurre de Groot, Anneke Hannema,
Deborah Hoornveld, Anne Huisman, Jennifer de
Jong, Hessel Keuning, Harmen Jacob Postma,
Sjirk Vellinga, Jappie van der Werff.
Voor diploma C:
Janiek van der Brug, Ymke van der Brug,
Rimmer Dijkstra, Nienke Hiemstra, Willem

elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum

Slotdag in Mounewetter
Het seizoen voor buitenbad Mounewetter zit
er weer op. Na een gezellige week vol met
aktiviteiten sloot het bad afgelopen zaterdag
haar deuren. Zaterdagmiddag deden veel kinderen mee aan de glijbaanrace. In de prijzen
vielen Elske Feenstra, Siebe Jan Otten en
Robert Twijnstra. In de laatste week is er nog
volop afgezwommen.

Slagerij Attema Makkum

Hoogers, Nimué Kranghand, Sinne van Loenen,
Xaja Paans, Esmeé Quisenaerts, Stijn Piersma,
Thijs Piersma, Hans Jelle Reitsma, Minthe de
Vries, Jan van der Werf en Teun Westgeest.
Zwemvaardigheid 1:
Jan Bisschop, Nynke Haakma, Mirjam van
Hettema en Errit Yntema.
Zwemvaardigheid 2:
Senah van der Wal.
Zwemvaardigheid 3:
Harmen Bisschop en Berend van der Wal.
Junior Redder 2:
Joska Hylkema, Lieke Hylkema en Femmy
Keuning.
Junior Redder 3:
Anne-Marique Katsburg en Maaike Spijksma.
Zwemmend Redder 1:
Harmen Bisschop, Myrthe Hettinga, Femke
Spijksma, Grieta Veninga en Senah van der Wal.
Zwemmend Redder 2:
Marissa Engbringhof, Rianne Engbringhof en
Egbert Galema.
Iedereen van harte gefeliciteerd en tot volgend
jaar in Mounewetter.

Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Tocardo waterenergie Den Oever en Kornwerderzand sluis
Getijdenenergie is motor van Nederlandse export en banen

Kerkdiensten
Vrijdag 19 september
Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o.
19.00 uur
Voorganger: Zr. F. Visser-van Enkhuizen

Zaterdag 20 september
Workum – R.K. Parochie, 16.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 21 september
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: dhr. Durksz
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Oecumenische viering
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorgangers: Pastor A. Bultsma
eigen foto
Koninklijk bezoek aan Tocardo bevestigt belangrijke rol van getijdenenergie.
Den Oever – Getijdenenergie speelt wereldwijd een cruciale rol bij de overgang naar
hernieuwbare energie en biedt in Nederland
goede kansen voor de export en werkgelegenheid. Het koninklijk bezoek aan Tocardo Tidal
Turbines, bouwer van getijdenturbines, bevestigt de groeiende erkenning van het belang
van getijdenenergie voor ons land. Dit stelt Hans
van Breugel, CEO van Tocardo, na het bezoek
van koning Willem-Alexander en koningin
Maxima aan zijn bedrijf, vrijdag in Den Oever.

een optimaal lage prijs per kWh door hun
geringe onderhoudskosten en hoge efficiency.
Ze zijn eenvoudig te installeren en hebben
nauwelijks of geen nadelige effecten op het
milieu. De spuisluizen zijn hiervoor de optimale
testlocaties en wie weet ook toekomstige
productielocaties. Zo is de Afsluitdijk met de
perikelen rond de herinrichting, de windmolenplannen en de vismigratierivier de komende
jaren volop in beweging en in de picture.
Makkum kan daar als kern van profiteren.

Tocardo is een van de eerste bedrijven ter
wereld die op commerciële basis turbines
leveren voor de opwekking van getijdenenergie.
De koning en koningin bekeken in Den Oever
bij de spuisluizen een van de turbines, die wel
worden omschreven als ‘onderwaterwindmolens’ en wereldwijd worden verkocht, en
lieten zich de technologie uitleggen. Zo is de
Afsluitdijk met de perikelen rond de herinrichting, de windmolenplannen en de vismigratierivier de komende jaren volop in beweging en
in de picture. Makkum kan daar als kern van
profiteren.

Alternatief voor windmolens?
Getijdenenergie kan volgens deskundigen voorzien in 10% tot 20% van de wereldbehoefte
aan energie en heeft als voordeel ten opzichte
van andere hernieuwbare energie, zoals zonneen windenergie, dat de opwekking zeer betrouwbaar en voorspelbaar is. Dat komt omdat
getijdebewegingen tot in lengte van jaren vooraf heel precies te voorspellen zijn. Bovendien
veroorzaakt getijdenenergie geen horizonvervuiling zoals bij windparken, en veroorzaken
de turbines geen schade aan het leven onder
of boven water.

Over Tocardo
Tocardo Tidal Turbines is een Nederlands
bedrijf dat zich toelegt op de levering van de
beste en meest economische turbines voor
het opwekken van energie uit getij- en rivierstromen. Het heeft een staat van dienst van
twaalf jaar in offshore engineering en het ontwikkelen van technologie voor het opwekken
van energie op zee. De ‘free-flow’ waterturbines van Tocardo lijken op ‘windturbines onder
water’: het zijn vrijstaande units die elektriciteit
opwekken uit getijstromen en rivieren. De turbines van Tocardo leveren elektriciteit tegen

Tocardo loopt internationaal voorop met de
ontwikkeling en bouw van getijdenturbines.
Het verkocht zijn technologie tot dusver onder
meer in Azië en is betrokken bij de ontwikkeling van getijdenenergieprojecten in NoordAmerika en Europa, waaronder Groot-Brittannië.
Een turbine in de sluizen van de Afsluitdijk
levert al meer dan zes jaar elektriciteit aan het
net. Tocardo werkt aan verschillende nieuwe
getijdenenergieprojecten in Nederland en heeft
de eerste turbines daarvoor deze maand in
productie genomen.

AMV weer van start!
Met elkaar zingen, spelen, notenlezen, luisteren
naar muziek en erop bewegen, en dit op
speelse wijze met een nieuwe methode: zo
wordt voor kinderen uit groep 4 en 5 een
prima basis gelegd voor hun verdere muzikale
carrière. De cursus wordt verzorgd door
Kunstencentrum Atrium op donderdagmiddag

van 15.45- 16.30 in de RK Daltonschool St.
Martinus aan de Dominee L. Touwenlaan 3.
Op de komende twee donderdagen mogen
de kinderen vrijblijvend de muzieklessen uitproberen. En als er ouders zijn die graag even
willen meekijken, zijn ze natuurlijk welkom!

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

Open Monumentendag
Zaterdag 20 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Op Reis’. In de
plaatsen IJlst, Sneek, Bolsward, Parrega,
Workum en Woudsend zijn in totaal ruim 30
monumenten van 10.00 – 17.00 uur open voor
bezichtiging. In en rondom de monumenten
worden allerlei activiteiten georganiseerd voor
jong en oud. Zo kunt u onder andere de dakruiter van de Martinikerk beklimmen, u kunt
meedoen aan de Elfstegentocht in Woudsend
en kinderen kunnen schat zoeken in Workum.
Dit jaar zijn niet alleen de deelnemende monumenten en musea gratis toegankelijk, ook
worden diverse vervoersmiddelen gratis aangeboden. U kunt bijvoorbeeld op reis per
schip met de Staverse Jol, de houten bok en
de Johanna Jacoba. Ook kunt u gebruik
maken van treintjes en de shuttle expres.
Meer informatie over het programma vindt u in
de Open Monumentendagbrochure. Deze kunt
u downloaden op www.sudwestfryslan.nl. Ook
kunt u de brochure afhalen bij alle VVV’s en
bibliotheken in Súdwest-Fryslân en bij diverse
supermarkten, hotels en restaurants in de
deelnemende plaatsen.

vriend(in) van de belboei
Steun de Makkumer Belboei
en wordt ook
Vriend(in) van de Belboei.
Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, Rinia Fietsen,
Bakkerij Kluft of via belboei@makkum.nl.
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Makkumer Sietske Poepjes als tweede op provinciale CDA lijst
Infrastructuur
Als inwoonster van Makkum heeft Sietske
Poepjes een natuurlijke relatie met het water,
toerisme en de visserij. Poepjes is als Friese
gedeputeerde de afgelopen jaren nadrukkelijk
bezig geweest met infrastructuur in de provincie.
Zo werd de Haak om Leeuwarden aangelegd,
gestart met de Centrale As én de wegverbreding van de N381. Daarnaast heeft Poepjes
zich met succes ingezet voor snel internet op
het Friese platteland. Naast een hart voor It
Heitelân heeft Sietske ook warme gevoelens
voor Angelsaksische geschiedenis. In haar vrije
tijd kookt ze graag.

eigen foto
De 35-jarige Sietske Poepjes uit Makkum staat
op plek 2 van de kandidatenlijst van CDA
Fryslân voor de Provinciale Statenverkiezingen
op 18 maart 2015. Poepjes is sinds 2011
gedeputeerde voor het CDA. Daarvoor was zij
vier jaar lang Statenlid in Fryslân. Wat het
bestuur van CDA Fryslân betreft wordt Poepjes
ook na de verkiezingen gedeputeerde.

50 kandidaten
Op 9 september 2014 presenteerde CDA
Fryslân met trots de volledige kandidatenlijst,
die bestaat uit maar liefst 50 kandidaten uit de
hele provincie. De lijst wordt aangevoerd door
Sander de Rouwe uit Bolsward. Op 4 oktober
2014 wordt de lijsttrekker gekozen door de
Friese leden van het CDA. De verdere kandidatenlijsten worden vastgesteld in de ledenvergaderingen van alle afdelingen. Op 1
december 2014 is de definitieve lijst bekend.
Meer informatie:
Sietske Poepjes, gedeputeerde CDA Fryslân,
(06) 5374 2747

Koepelconcerten trapt weer af op 21 september
Binnenkort gaan de Koepelconcerten weer
van start. Op 21 september bijten Dameskoor
Different Sound en Bennie Huisman het spits
af. Om 15:00 uur beginnen in de Koepelkerk
met een concert van Different Sound en in de
pauze verplaatsen we ons naar “De Gekroonde
Roskam” voor een kopje koffie en het concert
van Bennie Huisman. We hebben voor deze
nieuwe opzet gekozen omdat we merkten dat
luisterliedjes niet goed uit de verf kwamen in
de kerk. De entree voor de concerten is  8,Dameskoor Different Sound
Dameskoor Different Sound uit Minnertsga is
in 2001 opgericht door een aantal enthousiaste
dames en bestaat uit 24 leden. Het koor heeft
onder leiding van dirigent en pianist Simon
Bouma al diverse prijzen gewonnen op verschillende concoursen. Op zaterdag 5 april 2014
is dameskoor Different Sound, beoordeeld in
de hoogste categorie A, de overtuigende winnaar geworden op het concours van de Bond
van Friese zangkoren. Maar liefst 23 koren
namen deel aan dit jaarlijks terugkerende evenement. In een bomvolle Oerdracht in Joure,
werd gezongen voor een muisstil publiek. Met
prachtige cijfers van de vakjury met een totaal
van 239 punten en een 8,5 van de publieks-

jury bleek Different Sound de allerbeste van
deze dag! Het repertoire bestaat o.a uit een
mix van ballads, pop- en musical muziek en
wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe nummers. Tijdens een optreden wordt er uit het
hoofd gezongen zodat er voldoende gelegenheid is om er swingend bij te staan. Different
Sound zingt 4 of meer stemmig een veelzijdig
repertoire.
Bennie Huisman
Bennie Huisman is van de mooie zomer van
’47. Zijn werk is wat hij het liefste doet, zingen
en schrijven. Hij zingt zijn eigen liedjes en wat
hij verder mooi vindt, van kleinkunst to klassiek,
hierbij begeleid hij zichzelf op accordeon of
piano. De optredens zijn solo, maar ook met
anderen. Liedjes, afgewisseld met verhalen.
Op tal van locaties: van huiskamer tot theater.
Daarnaast ben ik schrijver, van zowel poëzie als
proza. Gedichten, liedteksten, korte verhalen,
biografische verhalen, reisverhalen, romans.
Hij woont in Heerenveen, in zijn geboortehuis.
Op 9 november is er weer een dubbel concert
en wel geheel van Wytmarsumer groun. Het
Popkoor en de Gitaargroep zullen dat een
optreden verzorgen.

Concert ter gelegenheid van verjaardag van Anne Kalkman
Op 21 september zal in het Anker te Makkum
een concert geven worden ter gelegenheid van
de zeventigste verjaardag van Anne Kalkman.
Aanvang 15.30 uur. Het concert is gratis toegankelijk voor vrienden, kennissen oud-leerlingen en belangstellenden. Het wordt een
gevarieerd concert. De uitvoerenden zijn: Het
projectkoor Makkum o.l.v Anne Kalkman. Solo-

zang door Conny Godefroy en Aukje v/d Meer.
Rianne Kooistra en Miriam Katsburg –dwarsfluit. 4 handig pianospel door Tonnie Meinhardt
en Anne Kalkman. Er is viool spel te beluisteren
door Mirjam Meinhardt-Sey. Klarinetspel door
Sietse de Witte samen met het koor. Ook zeven
blazers geven hun medewerking. Het geheel
wordt gepresenteerd door Herman Meinhardt.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
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Skuorre Konsert Allingawier

door Jetze Genee

Voedselbank actie in Makkum
levert 21 volle kratten op
Makkum - De Voedselbank Bolsward, werkzaam in Bolsward, oud-Wûnseradiel en de
gemeente Littenseradiel, hield zaterdag 6
september een inzameling van producten in
de Jumbo Supermarkt te Makkum. Mede
dankzij de assistentie van de diaconie van de
PKN kerk kan gesproken worden van een
geslaagde actie. Met 21 dik gevulde kratten
met voedsel toonden de vrijwilligers zich zeer
tevreden.

Uitwaaien op de
Warkumerwaard
eigen foto
Alweer een poosje geleden werd in Allingawier
in de boerderij van Douwe Reitsma een uniek
Skuorre Konsert gegeven. Door een alerte
lezeres is dit concert bijgewoond en is de
redactie getipt. Jammer genoeg na afloop,
maar met de toegestuurde informatie is dit
verslag zo volledig mogelijk gemaakt.

professionele band enthousiast opgevoerd.
Met stuk voor stuk gelauwerde muzikanten
een prima band voor een serie prachtige
nummers. De basgitarist en violist vormen
samen het duo Celtic Too en verzorgde een
set Keltische muziek. Kortom, een zeer gevarieerd programma.

Douwe Reitsma woont op een kleine boerderij
vlakbij de 2e kooi in het Skústerfjild. Een
prachtige locatie voor een zondagmiddagconcert. Op de rand van de Parregaaster Meer
is het uitzicht over de velden daar prachtig.
Een 30-tal nieuwsgierigen wisten de locatie te
vinden. Onze tipgeefster, mevrouw QuarréSiedsma, zag de flyer in de Jumbo hangen
vlak voor zondag de 24e augustus. ‘Jammer
dat de organisatie wat minder aandacht heeft
besteed aan het bekend maken van dit leuke
concert, dan was het vast nog drukker geweest’.
De organisatie, in handen van Douwe Reitsma,
geeft aan dat de aanleiding van het concert
een bijzondere is. Het thema is ‘Leafde en
Hertstocht’ en verwijst naar een emotionele en
ingrijpende periode waar Douwe met dit concert een punt achter zet. En dat uitgerekend
op de dag van de romantische muziek. Kan
niet beter! De muziek werd deze middag verzorgd door de Horn Band, een gelegenheidsband geleid door zangeres Jannie Brandsma
uit Parrega. De muzikale stromingen Jazz,
Pop, Folk, Latin en Frysktalig werden door een

Douwe Reitsma is zelf ook muzikant en bespeelt
al jaren de trompet. Dat deed hij al op een
Old Ambassador Fullerton Calif Bb trompet
uit 1960, bij de Sombrero's, een blaaskapel
opgericht in Exmorra. Tijdens het concert
bespeelde Hans Boschma dezelfde trompet.
Boschma is een uitstekende brass-speler (top
trompettist) en geeft de onderstaande recensie
aan het blaasijzer van de Exmorster Sombrero’s:
‘weergaloze trompet, worden niet meer
gemaakt. Luistert naar elke vleugje adem,
dat is het verschil met de vaak stijve trompetjes
van allerhande dure merken van  2.150, 5.000,-.’ Niet slecht voor een lokaal trompetje!
Het publiek genoot van de muziek, de bijzondere sfeer en de prachtige locatie. Een
geweldige plek om nogmaals een concert te
organiseren!
De redactie houdt zich aanbevolen voor dit
soort unieke en sympathieke evenementen in
haar verzorgingsgebied. Heeft u een tip? Meld
dat via belboei@makkum.nl of spreek één van
de redactieleden aan.

Wandelexcursie over de Makkumer Súdwaard
Voor de IJsselmeerkust liggen ter hoogte van
Makkum en Piaam de Makkumerwaarden. Op
het zuidelijke deel, de Makkumer Súdwaard bij
Makkum, houdt It Fryske Gea op woensdag 24
september om 14.00 uur een wandelexcursie.
Onder begeleiding van een deskundige gids
kunnen belangstellenden op verkenning over
deze waard. De excursie duurt ongeveer twee
uren. Laarzen en een verrekijker zijn aan te
bevelen. Opgave voor deze excursie kan tot
dinsdag 23 september 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448.
Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis
op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen
 4,- en kinderen tot en met 12 jaar 2,- p.p.

De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust
al lang één of meer eilanden, maar na een
stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets van
over. Na 1932, toen de Afsluitdijk was aangelegd, veranderde de situatie drastisch. Het zoute
water werd zoet, het getijdenverschil verviel
en de waterstand werd verlaagd waardoor de
zandbanken permanent droog kwamen te liggen. Geleidelijk kwam de plantengroei op gang,
terwijl diverse vogelsoorten hier een prachtige
nieuwe broedplek vonden. Na de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Súdwaard
ingepolderd en in cultuur gebracht. Maar de
zuidpunt is een belangrijk natuurgebied met
rietvelden, kruidenrijke ruigtes en bosschages.

It Fryske Gea houdt op zaterdag 20 september een wandelexcursie door de Warkumerwaard vlakbij Workum. Onder leiding van een
deskundige gids gaan deelnemers het natuurgebied verkennen, dat aan de rand van het
IJsselmeer ligt. Een unieke gelegenheid om
dit gebied, dat niet vrij toegankelijk is te ontdekken! Duizenden vogels overwinteren hier en
gebruiken het gebied om bij te tanken tijdens
de vogelstrek. De excursie start om 9.30 uur
en duurt ongeveer twee uren. Opgave voor
deze excursie kan tot vrijdag 19 september tot
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea tel.
0512-381448 of 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,- p.p.
De Warkumerwaard: schelpenbanken,
graslanden en ondiep water
De Warkumerwaard is normaal niet vrij toegankelijk. Voordat de Zuiderzee in het IJsselmeer veranderde, lag ter hoogte van Workum
een grote kwelder, in tweeën gesneden door
een diepe noord-zuid lopende geul. Ten westen van de geul was de bodem zandachtig.
Na de afsluiting met de Afsluitdijk viel de zandbank definitief droog. Er werd een zomerkade
aangelegd. Zo ontstonden de binnenwaard en
de buitenwaard. De binnenwaard werd grotendeels in cultuur gebracht en als grasland
gebruikt. De buitenwaard bleef onder invloed
van het IJsselmeerwater en is een belangrijk
vogelgebied met een bijzondere, deels nog
zilte vegetatie.
Enorme aantallen vogels
Op de Warkumerbûtenwaard overwinteren
grote aantallen ganzen, vooral brandganzen
en kolganzen. Deze ganzen gebruiken vaak de
ondiepe kuststrook vóór de Warkumerwaard
als slaapplaats. Buiten het broedseizoen zijn er
op de buitenwaard ook steeds veel steltlopers
aanwezig zoals grutto’s, wulpen, regenwulpen,
kemphanen en goudplevieren. Daarnaast
zoeken veel eenden, vooral grote aantallen
smienten, hier een groot deel van de winter
hun voedsel.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Golf kampioenschap
Ald Wûnseradiel
prooi voor Makkumers

eigen foto
Op de golfbaan van Golfclub Gaasterland in
Oudemirdum werd afgelopen zaterdag 13
september gespeeld voor het kampioenschap
van ald Wûnseradiel. De omstandigheden waren
ideaal, fraai weer, een zeer goede conditie van
de golfbaan en razend snelle greens, ook de
sfeer in het clubhuis was uitstekend. De opkomst was prima, bijzonder was dat zich ook
een aantal spelers opgegeven had die pas een
halfjaar met het golfen bezig zijn, maar zich in
dit gezelschap redelijk handhaafden. De op de
golfclub werkende Golfschool is in staat om
de beginners snel op dat nivo te krijgen zodat
ze mee kunnen doen aan wedstrijden. Het mooie
van een golfwedstrijd is dat door het handicapsysteem iedere speler, sterk of minder sterk,
een kans heeft op de overwinning.
Er werd door de winnaars erg goed gespeeld,
2 geroutineerde spelers uit Makkum gingen er
met de hoofdprijzen vandoor. Bij de dames
won Ank van der Gaast – Reitsma en de bij de
heren Dries Koornstra, vooral Dries steeg boven
zichzelf uit, hij scoorde 10 punten onder zijn
handicap. Het zal niet lang meer duren of hij
kan zich meten met de beste spelers in Friesland.
Bij de dames werd Marijke Dijkstra 2e, haar
partner Wim Dijkstra werd 2e bij heren, derde
werd Frans van Egmond.
De wedstrijd werd mogelijk gemaakt door
Buitenplaats it Fliet, Hogenhuis BV, Groencentrum Witmarsum, Pizzeria Pingjum en de
stichting Laurentius kerk in Kimswerd voor de
culturele prijs.

Jelle B genomineerd
door de Buma
Donderdag 18 september organiseert de Buma
in Den Bosch wederom haar jaarlijkse conferentie over Nederlandstalige muziek. 's Avonds
vindt de award show plaats. In zeven categorieën wordt een award uitgereikt.
Jelle B woonachtig in Wytgaard, is met zijn
single "Annabella" genomineerd in de categorie "Beste single". Deze vrolijke single werd
begin dit jaar uitgebracht en stond wekenlang
in de diverse hitlijsten. Het liedje is geschreven
door Arie Kuipers. Jelle B is trots op de nominatie en zal deze avond zeker aanwezig zijn.
Naast Jelle B. zijn in deze categorie ook
Gordon en de Snollebollekes genomineerd.

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

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340
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De Opslach aan de slag op de Makkumer Zuidwaard Open BKB-toernooi 2014
Bolsward - Ook dit jaar was tennisvereniging
de Drie Posten in Bolsward de locatie voor het
open BKB-toernooi. Dit toernooi wordt traditiegetrouw gehouden in de laatste week van
augustus en is daarmee elk tennisseizoen één
van de laatste officiële KNLTB toernooien van
Friesland. Dit jaar had het open BKB-toernooi
de primeur van Friesland voor wat betreft de
enkelcategorieën, deze werden ingedeeld en
gespeeld op basis van actuele rating. Tijdens
dit toernooi wordt er de hele week gestreden
om de felbegeerde overwinning met bijbehorend prijzengeld.

eigen foto
Op dinsdagochtend 9 september stond het
team van Groen Doen om 8.45 uur al klaar om
groep 7-8 van OBS De Opslach uit Arum te
trakteren op een ochtend vol met activiteiten
in de natuur. Eerst ging de groep op stap met
de boswachter/beheerder van het Fryske Gea
voor een rondleiding over een deel van de
Zuidwaard. Er werd verteld over de ontstaansgeschiedenis van dit natuurgebied en de kinderen maakten kennis met diverse planten,
waaronder de heerlijk geurende munt, en
verschillende soorten vogels en ook de wand
waar in de zomer de oeverzwaluwen nestelen
werd bezocht.
Na de rondwandeling volgde een korte pauze,
waarna de kinderen in twee groepen uiteen
gingen. De ene groep ging onder leiding van
een medewerkster van Groen Doen bezig met
een natuurcircuit, waar de kinderen in groepjes
verschillende opdrachten gingen maken. Aan
de hand van zoekkaarten konden namen van
bomen worden opgespoord, waterdiertjes in
de sloot een naam gegeven worden en met
een verrekijker konden de kinderen over het
water turen naar vogels. Ook werd er gespeurd
naar bloeiende planten en naar de ontelbare

kleuren, die de natuur, ook in deze periode
van het jaar, voor ons in petto heeft.
Ondertussen was de andere groep volop bezig
om opschietende elzenbomen een kopje kleiner
te maken, zodat de op de waard staande bosjes
in toom worden gehouden. Zou de mens niet
ingrijpen op de waarden aan de IJsselmeerkust,
dan zou er een groot bos ontstaan en zou er
voor de ontelbare watervogels in dit gebied
minder plek zijn. Gewapend met beugelzagen,
pistoolzagen en takenscharen gingen de kinderen van De Opslach, de de opslag van elzen,
na een duidelijke instructie van een medewerkster van Landschapsbeheer, te “lijf”. Na
verloop van tijd ontstond er een mooie takkenbult, die op zijn beurt komende winter weer een
mooie beschutting biedt aan vogels en dieren.
Na een hele ochtend op diverse manieren
bezig te zijn geweest in de natuur, kregen de
kinderen aan het eind van de ochtend van
Landschapsbeheer Friesland nog een mooie
zoekkaart voor bodemdiertjes en zo kan het
speuren in de natuur worden voortgezet en
daar zal deze zeer geslaagde Biologiedag
eveneens vast en zeker toe bijdragen.

Publiek laat zich meevoeren door bijzonder ‘ritueel’
Gouden Halsband. ‘Buiten’ werd in dit eerste
deel van de voorstelling naar binnen gehaald
in de vorm van verhalen en door de getoonde
beelden en verrassende muziek.

foto: Ab Hofstra
Zaterdag 13 september vond de eerste voorstelling van Dijk vol dromen plaats. Ruim 70
mensen lieten zich meevoeren door een bijzonder ritueel op de Pingjumer Gouden Halsband. De eerste reacties waren enthousiast.
Maar…. Was het wel een iepenloftspul? Dijk vol
dromen begon namelijk binnen, in het dorpshuis van Pingjum. Daar werden allerlei verhalen
verteld over het landschap en over de Pingjumer

Het tweede deel van de voorstelling speelde
zich daadwerkelijk buiten af. Het publiek werd
ondergedompeld in een oud ritueel rond de
beschermheilige Lucia van het middeleeuwse
klooster, Vinea Domini. Dit nonnenklooster, later
monnikenklooster, heeft vlak bij Pingjum gestaan.
De aanhangsters van Lucia voerden op de
dijk hun ritueel uit. Dijk vol dromen werd hier
vooral een beeldverhaal waarin de angst voor
stormen en overstromingen werd gekoppeld
aan een geloofstrijd met fatale uitkomst.
Dijk vol dromen is nog te zien op 20 en 21
september. Voor 21 september zijn er nog
kaarten beschikbaar. Zie voor meer informatie:
www.kunstachterdijken.nl.

Dit jaar deden er 122 spelers mee en moesten
er 154 wedstrijden uitgevochten worden om de
uiteindelijke winnaars op zaterdag 30 augustus
te kunnen huldigen. Deze 154 wedstrijden
werden gespeeld tijdens een week vol regen
maar ook zonneschijn, een goede sfeer en veel
gezelligheid. Op zaterdag 23 augustus werd er
afgetrapt met meteen al spannende wedstrijden,
een trend die de hele week is vastgehouden.
Driemaal verzorgde Coco warme snacks en
op vrijdag bakte Pipo Pannenkoek op volle
toeren niet te versmaden poffertjes.
De uiteindelijke winnaars:
DD7 35+ Martha van Netten & Nelleke Wierda
HD7 35+ Han Frank & Erik van Veen
GD7 35+ Tjamme Wiersma & Gerda de Jong
DD7 15+ Margreet Bos & Margreet de Boer
HD7 15+ Mijle Vlasman & Mark Stuurman
HD6 35+ Alwin Toornstra & Dennis Zweverink
GD6 15+ Ayla Goebel & Wouter Galama
DD6 15+ Charlotte Grimberg & Muriel Koopmans
HD6 15+ Ronny Ouderkerken & Michel Roozen
GD5 15+ Erik Hofman & Saskia Zuiderhof
DD5 15+ Saskia Zuiderhof & Jildau Zijsling-Krist
HD5 15+ Wim Zijsling & Erik Hofman
HD4 15+ Gerard Folkerts & Remko Postma
HE 35+ C (8,6952 - 9,0000) Age Bangma
HE 35+ B (6,7621 - 7,8049) Siep de Boer
HE 35+ A (5,2724 - 6,1168) Edwin Troost
DE 15+ B (6,4057 - 7,9876) Muriel Koopmans
DE 15+ A (4,2942 - 5,4835) Jildau Zijsling-Krist
HE 15+ C (7,5179 - 9,1666) Erik Westra
HE 15+ B (6,2982 - 7,0920) Wouter Galama
HE 15+ A (4,1830 - 4,8762) Remko Postma
Namens de toernooicommissie willen we onze
hoofdsponsor BKB keukens bedanken. Ook
bedanken we Autobedrijf Bijlsma Bolsward,
Kooistra geveltechniek, Rabobank, AP vd Feer,
Bentacera en Hanzedruk voor hun co-sponsorschap. Voor alle spelers en liefhebbers, graag
tot volgend jaar!

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar:
belboei@makkum.nl
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Meer dan 500 muzikanten
op Sneeker Dweildag
Zaterdag 4 oktober vindt voor de derde keer
de Sneeker Dweildag plaats, waarbij dweilkapellen strijden om de hoogste eer en flinke
geldprijzen. Afgelopen week is de inschrijvingstermijn gesloten; met 29 kapellen en meer dan
500 muzikanten is het programma compleet
bezet. Volgens Fokko Dam, voorzitter van de
commissie Sneeker Dweildag, is de dweildag
in Sneek daarmee in korte tijd één van de
grootste dweilfestivals van Nederland geworden.
De dweilkapellen, die uit heel Nederland komen,
spelen in twee klassen, de Leutklasse en de
Wedstrijdklasse. De organisatie is erg blij dat
voor de Wedstrijdklasse zich 16 kapellen hebben
aangemeld die tot de top van de Nederlandse
Dweilwereld kunnen worden gerekend.
Ook de samenstelling van de jury is inmiddels
definitief. Gekozen is voor een groep deskundigen uit de plaatselijke muziekscène, aangevuld met landelijk bekende kopstukken uit
de dweilorkestenwereld.

Vorige week fout vermeld:
In de Belboei van vorige week in het stuk over
Beach Resort Lifestyle onterecht vermeld dat
kinderfysiotherapie vergoed werd tot kinderen
van 8 jaar. Dat moet zijn: Kinderfysiotherapie
wordt vanuit ieders basisverzekering vergoed
tot 18 jaar.

Rots&Water voor kids
Sociale competentie training:
(8 lessen) (donderdag 17.00-17.45)
• Sterk staan
• Ademhaling ( rust creëren)
• Op het schoolplein
• Trots en eigenwaarde
• Grenzen aangeven
en grenzen leren accepteren
• Pesten
• Intuïtie
• Een doel in je leven
is de positieve weg………….

Powerkids
Gevarieerd aanbod van sport en spel:
(maandag 16.00-16.45)
• fitness voor kinderen
• (Beach) voetbal
• (Beach)volleybal
• jeugdbootcamp
• judo
• Waterfietsen/kayakken
Meer informatie of opgeven: 0515-231551
of mail: info@lifestyle-makkum.nl
of langskomen is wellicht nog beter!
Langezand 2c - 8754 HR Makkum

Seat Ibiza 1.6i
Sportstyle, zwart
Airco, cruisecontr
Lm velgen, r-cd
145 dkm bj 2008

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
Kia Céed 1.6i X-ecutive,luxe uitv,49dkm

€ 13450,2012 € 13450,-

Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh

2006 € 5995,-

VW Passat Variant Aut.1.8Tsi,

2008 verkocht!

VW Passat 2.0TDi Automaat,a/c,nw model 2005 € 5945,-

Seat Mii ,zilver,5drs,airco,cpv, 15dkm

2013 € 9245,-

Renault Megane Station 1.4-16V,airco

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model

2010 € 8980,-

Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm

2008 € 8690,-

Verwacht;

Kia Cee’d 1.6i Wagon,lpg/g3,X-ecutive

2008 € 7440,-

Peugeot 407 1.8-16v Break XS Pack

2006

Seat Ibiza 1.6i,sportstyle,5drs,airco

2008 € 6940,-

Peugeot 207 1.6-16v XT 5drs

2006

2006 € 5640,-

Peugeot 107 millisim,5drs,zwart,airco

2011 € 6940,-

Seat Ibiza 1.6i freestyle,5drs,airco

2008 € 6940,-

Occasions vanaf €4500,- 6 maanden Bovaggarantie!

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

2008 € 6640,-

NU ook aanhanger verhuur!

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

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum
0515-231318
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Belboei leden-partij KV Makkum
Zondag 7 sept. jl. vond de laatste ledenpartij
plaats van de KV Makkum. Bij de heren stonden
tien parturen op de lijst en er was een verliezersronde bij. Partuur 10 was incompleet, dus er
moest bijgeloot worden. Het partuur van Tjitte
Folkertsma, Leo Nauta en Lars Wijma plaatste
zich als eerste voor de halve finale in de winnaarsronde en moest het daarin opnemen
tegen het partuur van Frits Hoekstra, Germ
v.d. Meer en Tonny Verweij. Het partuur van de
jarige Tjitte won deze partij met 5/2 – 6/2.
Vervolgens troffen zij in de finale het partuur
van Egbert v.d. Veen, Ype v.d. Logt en Michiel
Bootsma (staand nummer in de halve finale).
De finale ging gelijk op. Egbert, Ype en Michiel
gaven heel goed partij, maar moesten de winst
uiteindelijk laten aan Tjitte (ook al 1e in 2013),
Leo en Lars, de laatste kransenwinnaars van
het Makkumer kaatsseizoen. (4/5 – 2/6).
In de finale van de verliezersronde stond het
partuur van Marcel Wassenaar, Klaas Meinsma
en Alwin v.d. Weerdt (na twee keer bijloten weer
terug) tegenover het partuur van Yde Klaas
Dijkstra, Warren v.d. Veen en Eelke Reinsma.
Eelke moest eigenlijk naar zijn werk. Hij belde
z’n baas en zei: “Ik kom wat later, want ik sta
in de finale”. “Waar?” vroeg z’n baas, “in Makkum”
zei Eelke en toen was het goed. Yde Klaas,
Warren en Eelke hadden echter in hun halve
finale een geweldige strijd geleverd tegen het
partuur van Peter Bootsma, Renze Miedema
(ingevallen) en Sjoerd Gielstra 5/4 – 6/4. Dit
had zoveel energie gekost dat men in de
finale regelmatig drink- en soeppauzes moest
inlassen. Het moet gezegd: Dit wierp zijn
vruchten af, want het werd 5/5 – 6/6! Het toch
iets fittere partuur van Marcel, Klaas en Lars
pakte de laatste slag en daarmee de 1e prijs
in deze verliezersronde. Het was een adembenemende finale.
Uitslag Heren winnaarsronde:
1e Tjitte Folkertsma, Leo Nauta
en Lars Wijma
2e Egbert v.d. Veen, Ype v.d. Logt
en Michiel Bootsma

3e Frits Hoekstra, Germ v.d. Meer
en Tonny Verweij
Uitslag Heren verliezersronde:
1e Marcel Wassenaar, Klaas Meinsma
en Alwin v.d. Weerdt
2e Yde Klaas Dijkstra, Warren v.d. Veen
en Eelke Reinsma
DAMES
Bij de Dames 7x2 op de lijst, het beloofde een
mooie dag te worden. Op de lijst was iedereen
aan elkaar gewaagd. Een bruin tintje kwam er
deze dag ook bij, prachtig helder met een
aanwezig zonnestraaltje! Een mooie afsluiter
van dit seizoen kun je wel stellen. Hier en daar
waren wat lucifersprikkers nodig, er was kaatskamp geweest en dat zijn korte nachtjes voor
de meesten, ook zeer geslaagd! In de winnaarsronde 2 omloop kaatsen Kim Dijkstra,
Willy vd Velde tegen Anna Bosma en Boukje
vd Werf. Het eerste partuur pakt de punten,
het wordt 5-1 6/4. Evelien vd Land, Geertina
Nota winnen met 5-3 6/2 tegen Rina Nota en
Lisanne Rinia. 2e Omloop in de verliezersronde
kaatsen Boukje Bosma, Pietsy Altena tegen
Wiepkje Fennema en Andrea vd Velde.
Spannend en een lange partij. Mooi voor ’t
publiek dat wel. Wiep en Dré pakken even
door, het word 5-5 6/2! Met een staand nummer
voor Sjoukje Hoekstra en Jelly Kuiper kaatsen
zei tegen Wiepkje en Andrea in de finale. Een
mooie finale, het word 5-3 6/4!
In de finale winnaarsronde kaatsen Kim en
Willy tegen Evelien en Geertina. Kim maakt veel
punten met haar opslag, leuk en fel tussenspel hier en daar door Evelien en Geertina !
Willy maakt het uit met een bovenslag 5-2 6/4.
Alle dames van harte gefeliciteerd ! Iedereen
alvast een goede winter toegewenst en tot
volgend jaar!
De prijzen werden aangeboden door Café –
Bar “De Belboei “ en bestonden uit waardebonnen. De kransen werden aangeboden
door SanCo Projects te Makkum.

Voetbalprogramma
Vrijdag 19 september

Makkum B2 - ST IJVC-Blauwhuis B2

Zaterdag 20 september

Makkum B2 - ST IJVC-Blauwhuis B2
Makkum 1 - Marrum 1
Makkum 2 - SDS 2
Makkum 3 - Oeverzwaluwen 3
Makkum 4 - Waterpoort Boys 5
Annaparochie St. A1 - Makkum A1
Makkum B1 - MKV'29 B1
Makkum C1 - SWZ Boso Sneek C2
Joure SC C3 - Makkum C2
Makkum D1 - MKV'29 D1
fc Harlingen D2 - Makkum D2
Makkum E1 - ONS Boso Sneek E2
NOK E1G - Makkum E2
Scharnegoutum'70 E4 - Makkum E3
Makkum F1 - LSC 1890 F3
IJVC F3 - Makkum F2
Makkum F3 - FC Harlingen F2G
Makkum VR1 - SWZ Boso Sneek VR2
Kantinedienst
Jelle vd Velde/ Ans Pieters
Tjitske Altena/Hinke Lemstra
Broer S de Boer/ Pecta Tassebajof/
Wiebren vd Weerd

19:30

19:30
15:00
12:30
13:15
11:30
14:30
10:30
10:00
9:00
9:00
10:00
9:30
9:00
9:00
8:45
9:00
8:45
15:00

8.00-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Uitslagen VV Makkum
Makkum 1 - AVC 1
Makkum 2 - DWP 2
Blauw Wit '34 4 - Makkum 3
SDS A1 - Makkum A1
SJO Dronrijp/Foarut A1 - Makkum A1
RES B2 - Makkum B2
Scharnegoutum'70 C1 - Makkum C1
Makkum C2 - LSC 1890 C5
Makkum D1 - Leeuwarder Zwaluwen D1
Makkum D2 - Workum D3
SJO Oudega/HJSC E1 - Makkum E1
SWZ Boso Sneek F3 - Makkum F1
FVC F5 - Makkum F3
Tzum VR1 - Makkum VR1

2-1
1-0
1-5
3-1
1-2
6-1
1-4
1-15
3-0
0-4
1-9
3-8
10-0
6-1

PSV de Halsbânruters
Franeker 30 augustus
Helena Sijbesma kwam hier uit in de klasse B
met Meinte KZ. Zij reed een winstpunt met 181
punten.
Sonnega 6 september
Annemarie Wietsma kwam met Schelte-Evert
K uit in de klasse Z1. En reed een winstpunt
met 206 punten. Met deze winstpunt heeft
Schelte-Evert K voldoende punten behaald
voor het sportpredicaat.
Haskerhorne 14 september
Ook hier kwam Annemarie Wietsma aan de
start met Schelte-Evert K in de klasse Z1. Zij
won de 2e prijs met 215 punten goed voor 1
winstpunt.
Hippolytushoef 14 september
Hester Ludema kwam met Noa van Beabuorren
uit in de klasseM1 dressuur Cat.DE. Zij won de
1e prijs met 180 punten goed voor 1 winstpunt.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur.
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
Ik bied mijn lieve tamme ratjes aan, nog nooit
iemand kwaad gedaan, maar ivm weinig tijd,
bied ik ze aan. Het zijn 2 broertjes, en ze zijn
nu ongeveer 1,5 jaar oud. Voor 10.- is het hok
en het overige voer inbegrepen.
bel: 0615192290
Garagesale De Ljip 14 Bolsward. Zaterdag 20
september 09:30 - 17:00 uur. Verkoop van 2e
hands spullen, meubels, antiek, curiosa, (kinder)
kleding en speelgoed.
VERLOREN
Op woensdag middag 9 september tussen
17.15 en 17.45 ben ik mijn telefoon kwijt
geraakt op het busstation in Bolsward of in
Makkum. Het is een Nokia lumia 520 met een
witte achterkant, hij zit in een zwarthoesje met
magneet sluiting ook is er een klein deukje in
de linker boven hoek. Ik zou deze graag terug
willen. Mocht U hem vinden of weten waar
deze is graag bellen naar 0515232827 of mailen
naar kardijk@hotmail.com of afleveren op
De Schar 7 in Makkum.
VERMIST
Pingjum, Kerkstraat: Smoke-zwarte Turkse
Angorapoes met bruine gloed over de vacht
en lange pluimstaart. Chip staat op "kater",
maar moet dus poes zijn.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.

Tegels Tichelaar
in museum Londen
Tegels van Koninklijke Tichelaar bekleden
straks de wanden en vloer van het Londense
Victoria and Albert Museum. De Makkumse
aardewerkfabriek heeft de opdracht gekregen
om de tegels voor vloer, wand en dak van de
binnenplaats van het museum te leveren. De
architect die de uitgebreide verbouwing ontwierp, Amanda Levete, zocht contact met het
oude Friese familiebedrijf. Voor Tichelaar alweer
een mooie klus op een prestigieuze locatie.

Fietser (81) te water
Aan de Dorpsweg in Idsegahuizum is zondagmiddag een 81-jarige fietser uit Deventer te
water geraakt. De man was onwel geworden.
Hij is door omstanders uit het water gehaald.
De man ademde nog wel, maar was niet aanspreekbaar.

De zonnebloempitten die juf met de kinderen van groep 1 van de Ark in April van dit jaar
plantte zijn nu 3.63 meter hoog en de omtrek van de stam is 19 cm.

‘Goed fout’ slotdag als afsluiting kaatsseizoen
Zaterdag 6 september jl. was alweer de laatste
kaatsmogelijkheid voor onze leden om zich nog
eenmaal dit jaar te laten zien. De slotpartij is
traditioneel de laatste partij van het seizoen
en wordt samen met onze jeugdleden georganiseerd. Het thema voor dit jaar ‘goed fout’.
De kantine was aangekleed als foute feestlocatie. De slotdag werd mede mogelijk gemaakt
door Slagerij de Schrans uit Leeuwarden en
Doeke Terpstra tuin & parkmachines en Quads
uit Ferwoude/Allingawier.
De kaats dag begon om 11.00 uur op het
sportcomplex te Gaast. Het was een mooie
maar broeierige dag voor veel leden. In de
eerste omloop werd er op één partij naast
spannend gekaatst. In de tweede omloop
splitste het spelersveld in twee categorieën te
noemen, de winnaarsronde en de verliezersronde. Doordat we gestart waren met 11 partuur was er sprake van een staand nummer in
beide categorieën. Een staand nummer houdt
in dat je als partuur niet hoeft te strijden voor
een plek in de volgende ronde, maar dat je
zonder te spelen automatisch in de volgende
ronde stond. Nadat de tweede ronde was
gespeeld bleven er in beide categorieën, drie
parturen over, waarbij er twee mochten strijden
voor een finale plek. In de winnaarsronde nam
het partuur van Pieter van der Valk, Wietze
Adema en Sabine Draijer het op tegen het
partuur van Jildert Stellingwerf, Froukje Oostenveld en Annemieke Zonderland. Met een
eindstand van 5-4 6-4 mocht het partuur van
Pieter van der Valk en c.s. het opnemen tegen
het partuur van Gerben de Boer, Akkelys
Hiemstra en Annet v/d Stap. Het partuur van
Gerben de Boer en c.s. leek uit gestreden en
wisten het partuur van Pieter van der Valk c.s.
niet te imponeren. Laatstgenoemde wist de
partij dan overtuigend te winnen met 5-2 6-6.
In de verliezersronde ontstond eigenlijk dezelfde
situatie. In de halve finale nam het partuur van
Melle de Boer, Gerard van der Wal en Janet

de Groot het op tegen het partuur van Sytze
Stellingwerf, Gyanne Hiemstra en Anny Koning.
In een zeer spannende halve finale wist het
partuur van Melle de Boer en c.s. zich het
koelst te behouden en wonnen de partij uiteindelijk op 5-5 6-6. In de finale mocht het
partuur van Melle de Boer en c.s. het opnemen tegen het partuur van Gerben Stellingwerf, Christian Koning en Tjitske van Kalsbeek.
Deze partij werd eenvoudig gewonnen door
het partuur van Gerben Stellingwerf en c.s.
met 5-0 6-4. Na de slotpartij was er muziek
van DJ Will Waylon, werden de vrijwilligers,
trainers en bestuursleden bedankt. Ook werd
er heerlijk gegeten van het eten wat werd
verzorgt door Catering ZWF uit Workum.
Competitie 2014
Na 18 competitiedinsdagen is er ook een
einde gekomen aan de competitie 2014.
Zowel bij de dames als de heren waren er 5
prijzen te verdelen, deze werden beslist door
het aantal eersten wat je opbouwt.
Dames:
1. Tjitske van Kaalsbeek, 88 eersten
2. Gyanne Hiemstra, 86 eersten
3. Maaike de Groot, 85 eersten
4. Anny Koning, 75 eersten
5. Janet de Groot, 67 eersten
Heren:
1. Gerben Stellingwerf, 86 eersten
2. Jacob de Groot, 83 eersten
3. Sytze Stellingwerf, 77 eersten
4. Jan Stellingwerf, 73 eersten
5. Gerard van der Wal, 71 eersten
We willen ieder via deze weg bedanken voor
jullie inzet, van het afgelopen seizoen. Mede
dankzij jullie was het afgelopen seizoen weer
een succes. We hebben vele mooie partijen
gehad met mooi weer. We zien jullie allemaal
weer op onze eerste partij van het seizoen
2015; de Koningspartij.

