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Makkumer Belboei

Nieuws van de Mailpiet en de Perspiet!
Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan,
hij brengt ons Sint Nicolaas,
ik zie hem al staan,
hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels,
al heen en al weer…..
Zaterdag 15 november is het weer zo ver,
Sinterklaas komt naar Makkum!
Nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nachtjes slapen!
Als alles goed gaat en de Wegwijspiet de
stoomboot de goede kant op stuurt, hoopt
Sinterklaas en zijn Pietenkorps om 14.30u
met de stoomboot aan te meren in de
Makkumer haven! Nu hebben wij van
Sinterklaas vernomen, dat hij weer heel
veel zin heeft om naar Makkum te komen.
Hij is erg benieuwd of er ook dit jaar weer
zoveel mensen en kinderen op hem staan
te wachten op de kade!

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

Buren 25, 8756JP Piaam
Tel. 0515 - 231707
info@nynkepleats.nl / www.nynkepleats.nl

Natuurlijk mogen jullie Sinterklaas een mailtje
sturen. Zijn e-mai is sintinmakkum@gmail.com.
of je kijkt op www.sintinmakkum.webnode.nl
Wacht je op ons op 15 november?
We hopen je te zien vanaf 14.30u!
Groeten van
de Mailpiet en de Perspiet!

MAKKUM
Schans 25
HT O.V.
VERKOC

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs
€ 137.000,- k.k.

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 van Asperen, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718

Familieberichten
Hoera, wij eten beschuit met muisjes
want wij hebben een dochter/zusje
met piepkleine knuistjes.
Twee oog jes, twee oortjes,
een neusje, een mond,
tien kleine teentjes, 7 pond en gezond.

Sara
28 oktober 2014
00.14 uur
3470 gra m

dochter van Remko & Jetske
kleine zusje van Rosenna, Janna & Teun
Pruikmakershoek 4
8754 ET Makku m

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Donderdag 6 november

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

Vrijdag 7 november

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Zaterdag november
Makkum - MFC (ingang Klipperstraat)
Buurtvereniging Terra Nova
Gezinsbingo, aanvang: 19.45 uur

Maandag 10 november

Makkum - Avondrust, zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 11 november

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

Kerkdiensten
Woensdag 5 november

Makkum – K.C. Het Anker, 19.30 uur
Dankstond. Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Colofon

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.

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

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

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

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.

Woensdag 5 november

Woensdag 12 november

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

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

Agenda

Witmarsum – Hoekstien, 19.30 uur
Dankstond. Voorganger: Ds. P. Wattèl
Wons - Protestantekerk, 19.30 uur
Dankstond. Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Foarhinne noch in bosk mei hier
mar hjoed wurdt ús heit 50 jier!

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 19.30 uur
Dankstond. Voorganger: Da. G. Rol

Zaterdag 8 november

Oproep

Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 9 november

Vorig jaar is een kat van ons overleden met
vergiftigingsverschijnselen. 2 weken geleden
lag er bij ons op de oprit een stuk worst waar
witte korrels in gedrukt waren. Er is dus
iemand bezig met het vergiftigen van katten.
Heeft iemand iets gezien, neem dan a.u.b
contact op met de politie.

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Fam. Schilstra, Wijting 36

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. H. Tieleman

Wist u dat...
In de week van 3 t/m 6 november is er weer
kledinginzameling voor het Leger des Heils
door OBS It Iepen Stee. Kleding kan gedurende
die week op school gebracht worden.

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

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. L. Veerman-van Dijk
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
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Tweede lustrum De Wize Weage

Vernieuwde openingstijden
Maandag ___________ 8.30 t/m
Dinsdag ____________ 8.30 t/m
Woensdag __________ 8.30 t/m
Donderdag __________ 8.30 t/m
Vrijdag ______________ 8.00 t/m
Zaterdag ____________ 8.00 t/m

12.30
17.30
17.30
17.30
17.30
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

WOENSDAG GEHAKTDAG
500 gram
half om half gehakt _________

 3.75

500 gram
rundergehakt ______________

 4.25
eigen foto

Tegen inleveren
van deze advertentie:
4 braadworsten en 4 varkens schnitzels

samen voor  9,95

Van zuiver scharrelvarkensvlees

Deze keer was hotel De Prins het restaurant
waar de bewoners van De Wize Weage zich
lieten verwennen door Sietse en de koks.
Het diner was voortreffelijk en het dessert:
“de verrassing' viel onder de grand-desserts.
Alles afgewisseld door prima pils, heerlijke
warmrode en koelwitte wijnen en cola met een
pittige afdronk. Sterke verhalen over de afge-

lopen tien jaar deden de ronde. Sietse danste
nog even op de melodie: het feintsje fan
Menaem, dat is ons aller buurman Ane van
twee meter lang. Pas tegen tienen ging men
weer huiswaarts. De volgende gezamenlijke
bijeenkomst is op Koningsdag in de hal van ons
gebouw voor het traditionele oranjebittertje uit
een echt fries fugelstje.

1 ons boterhamworst en 1 ons achterham

samen voor  3,50

Uit onze eigen worstmakerij

Gaat verbouwen!
We hebben nog wat
in de aanbieding!!!
Kom maar eens kijken

Makkumer Ondernemer van het jaar
Het bedrijfsleven in Makkum roept dit jaar weer
een prijs uit voor de beste ondernemer van
Makkum. De ondernemers in Makkum zijn
verenigd in de Ondernemersvereniging Makkum
(OVM) Vanaf oktober kunt u, lezer van de
Makkumer Belboei, kiezen welk bedrijf zich
aan het einde van 2014 mag kronen als
Makkumer Ondernemer van het jaar.

voor de prijs ondernemer van het jaar.

Via een formulier die volgende week in de
Makkumer Belboei staat, kunt u uw stem uitbrengen op de door u genomineerde ondernemer Daarnaast geven we ondernemers de
kans om zich te profileren in deze krant. Half
december sluit de stembus, waaruit een top 5
van bedrijven ontstaat. Uiteindelijk kiest een
deskundige jury de winnaar. De winnaar wordt
op de nieuwjaarsreceptie begin 2015 uitgeroepen. De ondernemers van Makkum zijn
grofweg verdeeld in detailhandel en horeca,
veelal lid van de O.V.M. De leden dingen mee

Wist u bijvoorbeeld dat hier kinderkleding
gemaakt wordt? Maar ook visnetten en kombuiskappen? Naast een patatje is hier ook
Italiaans zeezout te koop, maar ook steunkousen en schilderijen. De super-jachten en
aardewerk kennen iedereen, maar juist die
andere meer anonieme ondernemer kan zich
via deze wedstrijd duidelijker profileren.

Door het uitroepen van deze prijs wil de OVM
de betrokkenheid van het bedrijfsleven met de
inwoners en andersom vergroten. Door kort
het bedrijf te presenteren, komt de lezer van
deze krant veel te weten over wat hier in
Makkum allemaal wordt ondernomen.

Breng allemaal je stem uit en laat merken dat
je betrokken bent met de ondernemers in ons
mooie Makkum.

Contactpunt Rabobank in Avondrust Makkum

Door Jetze Genee (bron BN)

Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland opent met
ingang van 1 november een contactpunt in
Woonzorgcentrum Avondrust van Zorggroep
Tellens in Makkum. Dat betekent dat het kantoor
in de Kerkstraat vorige week voor het laatst
geopend was. De geldautomaat en de Sealbagautomaat van de bank blijven operationeel op
de huidige locatie aan de Kerkstraat 21.
Landelijke trend bij Nederlandse banken is dat
er steeds minder lokale kantoren en geldautomaten beschikbaar zijn. De noodzaak van
lokale kantoren is in de afgelopen tien jaar

enorm afgenomen. Ook in bankenland gaan
de zaken in toenemende mate via internet,
steeds vaker ook mobiel. Om toch aanwezig te
blijven in Makkum biedt Rabobank de mogelijkheid om langs te komen in Avondrust in
Makkum. Een mooie oplossing om de functie
van een bestaande voorziening te delen.
Vanuit Avondrust biedt een Rabobankmedewerker hulp en advies bij het regelen van
dagelijkse bankzaken, voor alle klanten uit de
regio. Het contactpunt is geopend op vrijdag
tussen 14.00 – 16.00 uur.
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Vrijwilligerswerk deel 4:
Humanistische Uitvaartbegeleiding

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
eigen foto
Korry Spiekstra spreekt op de Uitvaartbeurs in Leeuwarden.
Witmarsum - Korry Spiekstra meldde zich bij
de redactie na de oproep om te vertellen over
vrijwilligerswerk in de Makkumer Belboei. “Ik
ben één van de circa 30 vrijwilligers van de
Humanistische Uitvaartbegeleiding Fryslân.
Wij spreken, op verzoek van de familie en de
nabestaanden bij de uitvaart (begrafenis of
crematie) van hun geliefde als ze niet een
beroep op een geestelijke kunnen of willen
doen en zelf ook niet kunnen of willen spreken
bij de uitvaart. Ik doe dit vrijwilligerswerk
inmiddels ruim 15 jaar en heb in die jaren bij
bijna 300 uitvaarten gesproken. Sinds kort ben
ik lid van het landelijk bestuur van de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Graag vertel ik
een van jullie wat over dit toch wel bijzondere
vrijwilligerswerk”, mailde zij ons.
In haar woonkamer aan het Schoolplein in
Witmarsum vertelt ze hoe ze er toe kwam dit
vrijwilligerswerk te doen. In mei 1998 stopte ze
met haar werk in de gemeenteraad. Ze wist
dus dat ze vanaf die meimaand weer meer
vrije tijd zou krijgen, maar nam eerst niks
nieuws aan want haarmoeder was destijds
ernstig ziek en ze besteedde haar tijd aan het
zorgen voor haar moeder. Een week voor haar
overlijden sprak haar moeder een wens uit
over haar eigen uitvaart: “Leafst mei eigen, we
hoege der dochs net in fremde by”. En zo
kwam het dat Korry Spiekstra samen met haar
zus sprak op de uitvaart van haar moeder. Het
gaf haar een goed gevoel dat ze dat voor haar
moeder had kunnen doen. ”En doe tocht ik:
As ik it foar ús mem kin, dan kin ik it ik foar in oar”.
Ze volgde de cursus en ging stage lopen bij
een ervaren uitvaartbegeleider. Uiteindelijk was
ze er in augustus 1999 klaar voor om zelf aan
het werk te gaan als Humanistisch Uitvaartbegeleider. Het werk bestaat uit het afleggen
van een familiebezoek. Hierbij spreek je soms
met 1 of 2 maar ook wel eens met 10 personen.
Je moet zo’n gesprek kunnen leiden en
gaande houden en ondertussen informatie
verzamelen die in de toespraak moet komen.
In de toespraak wordt verteld over het levensverhaal en het karakter van de overledene,
soms aangevuld met een passend gedicht.
Voor het schrijven heeft de uitvaartbegeleider
over het algemeen 2 à 3 dagen de tijd. Korry
Spiekstra gaat voor het werk de hele provincie
door. Lang niet alle vrijwilligers spreken Fries,
zij wel en daardoor wordt ze vaak gevraagd
voor een toespraak in het Fries.

Het werk wordt verdeeld door coördinatoren.
Zij beheren een gezamenlijke agenda waarin
iedere vrijwilliger kan aangeven wanneer hij of
zij wel of niet beschikbaar is. ”Dat skeelt in
soad bellerij”. Soms heeft Korry doorgegeven
dat ze niet beschikbaar is maar maakt ze toch
een uitzondering: bijvoorbeeld als een familie
belt waarvoor ze eerder gesproken heeft en er
speciaal naar haar gevraagd wordt.
De Humanistische Uitvaartbegeleiding is in
Friesland zo’n zestig jaar geleden ontstaan en
was aanvankelijk een werkgroep van het
Humanistisch Verbond. Tien jaar geleden
werd het een aparte stichting. Het tienjarig
jubileum werd landelijk gevierd met de uitgave
van een jubileumboek en in Fryslân met de
uitgave van een Tomke boekje “Dach leave
pake Durk”. Er zijn weinig geschikte boekjes
voor kinderen over de dood. Een boekje
waarin de overledene wordt gecremeerd
bleek helemaal niet te bestaan, terwijl er
tegenwoordig vaker gecremeerd dan begraven wordt. Auck Peenstra, Humanistisch
Uitvaartbegeleidster en schrijfster, schreef
juist hierover een verhaal. De boekjes worden
nu door de vrijwilligers gegeven aan kinderen
die bij een sterfgeval betrokken zijn. Wie dit
boekje graag wil hebben kan bellen naar
0517-417799 of een mail sturen naar
Friesland@humanistische uitvaart.nl.
Vrijwilligers van de Humanistische Uitvaartbegeleiding zijn vaak werkzaam (geweest) in
het onderwijs, de politiek en de zorg. Naast
het kunnen schrijven van een toespraak moet
je ook een goed stemgebruik hebben. Veel
vrijwilligers blijken ook toneelervaring te hebben.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze bij
tenminste 12 uitvaarten per jaar spreken. “Der
is altiten ferlet fan minsken!”, zegt Korry. Het
werk laat zich moeilijk combineren met een
fulltime baan omdat de sprekers overdag tijd
vrij moeten kunnen maken. Een groot gedeelte
van de vrijwilligers bestaat uit gepensioneerden.
Er is zeker ook behoefte aan mensen die een
toespraak in het Fries kunnen schrijven en in
het Fries kunnen spreken.
Wie belangstelling heeft kan informatie vinden
op de website www.humanisticheuitvaart.nl of
bellen naar 020-5219011. U kunt ook bellen of
mailen naar Korry Spiekstra. (tel: 0517-531318/
mail: jongspiek@home.nl) Wie een humanistische spreker op een uitvaart zoekt in Friesland
kan bellen naar de eerder genoemde coördinatoren op telefoonnummer 0517-417799.

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
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 5 november 2014

NatuurFilm over de
Oostvaarders-plassen
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen
heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van
internationale allure: de Oostvaardersplassen.
Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar
lang volgde een aantal filmteams de vossen,
ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde
wilde paarden van Europa. Het resultaat is
een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in
Nederland is gemaakt. De expressieve konikpaarden werpen hun veulens tussen de
kalveren van de majestueuze edelherten en
heckrunderen. Een overvloed aan nieuw leven
probeert met spectaculaire gevechten nieuwe
territoria te veroveren. Het is een plek die in de
lente en zomer een paradijs vormt, maar in de
winter een grimmig landschap. Er is minder
voedsel waardoor de bewoners van de graslanden en moerassen keuzes moeten maken
die van levensbelang zijn. De film De Nieuwe
Wildernis is een natuurspektakel voor het hele
gezin. De ‘circle of life’ of ‘kringloop van het
leven’ in de Oostvaardersplassen wordt schitterend in beeld gebracht. Soms aangrijpend
maar ook humoristisch en vertederend.
Op 7 november vertoont de ''Vogelwacht
Makkum" de film "De Nieuwe Wildernis" om
20.00 uur in de Prins. Inloop vanaf 19.30,
toegang gratis, een donatie is welkom.
Consumpties zijn voor eigen rekening. Iedereen
is welkom.

Trailerhelling Makkum
Al enige tijd werken Gemeente Súdwest Fryslân,
HSV Ons Genoegen te Makkum en Sportvisserij Fryslân samen om een trailerhelling te
realiseren in het van Panhuyskanaal.

TOTALE OPHEFFINGS UITVERKOOP SHOWROOM
Eenmalige Verkoop voor Bedrijven en Particulieren
Donderdag 6 november t/m Zaterdag 8 November 10.00-17.00 uur
Donderdag 13 november t/m Zaterdag 15 November 10.00-17.00 uur
Op al ons Bloemwerk (zijde) & Potterie 50% tot 85% KORTING!!!
Kom op tijd want op=op | De koffie staat klaar
Binderij Blijvend Bloemwerk | Harlingerdijk 18 Makkum | 06-15900694

De locatie van de aan te leggen trailerhelling
is aan de Meerswal bij de brug over het
van Panhuyskanaal kanaal. Inmiddels is de
financiering en vergunningverlening rond en
kan er gestart worden met de realisatie,
zodat de helling voor 1 januari 2015 opgeleverd
kan worden.
De partijen die de trailerhelling medemogelijk
maken zijn de Gemeente Súdwest Fryslân,
HSV Ons Genoegen te Makkum, Sportvisserij
Nederland en Sportvisserij Fryslân. Een goede
samenwerking die resulteert in een mooie
helling. Hiermee wordt een lang gekoesterde
wens van de hengelsportvereniging Ons
Genoegen Makkum in vervulling gebracht.
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Wist u dat...
De intocht van Sinterklaas natuurlijk kosten
met zich me brengt? Wilt u een vrijwillige bijdrage geven om de intocht mede mogelijk te
maken, dan kunt u een bijdrage storten op
IBAN nummer NL02 RABO 0308 7940 87 t.n.v.
Sinterklaasintocht Makkum.

NUT-cursus: Het geheim
van bakker Kluft onthuld
De laatste tijd heeft Ferry Kluft een aantal
keren over zijn vak geschreven in de Belboei.
Nu is er de gelegenheid om in deze cursus
met Ferry zelf aan de slag te gaan. Hij gaat
een stukje van zijn kennis en kunde aan ons
overdragen in een bak-middag/avond. Of misschien moeten we zeggen: een masterclass!
We gaan croissants maken zoals het écht
hoort, een quiche, vlechtbroodjes en kleine
kerst-stolletjes. Ook krijgen we uitleg over zijn
specialiteit: het desem-procedé. Tussendoor
krijgen we een kop soep en een broodje.
De cursus wordt 2x aangeboden.
Je kunt kiezen uit: ma 17 of di 25 nov 2014
Tijd: 16.00- 20.00 uur
Plaats: de bakkerij, Kerkstraat 31
Kosten: NUT-leden  10,- / niet-leden  12,50
Opgeven www.nutmakkum.nl/cursussen

Collecte Alzheimer
Nederland 3-8 november
Deze week vindt de collecte van Alzheimer
Nederland plaats. In Makkum gaan zo’n 19
collectanten op pad om geld in te zamelen.
Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan
een betere kwaliteit van leven voor mensen met
dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer
de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en
op te komen voor hun belangen. Met 52
regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer
Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk
dekkend netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer
Nederland wetenschappelijk onderzoek naar
behandeling, preventie en genezing van
dementie. De stichting is volledig afhankelijk
van particuliere giften.

Jubileumconcert
“it Woldinghekoar” uit Wons
“It Woldinghekoar”, sinds 2010 o.l.v. Margriet
Lemmens uit Wons, bestaat 35 jaar. We vieren
dit op vrijdag 7 november 2014 om 20.00 uur
met een jubileumconcert in de kerk van Wons,
samen met een projectkoor. Er zal onder andere
een gedeelte uit de musical Anatevka worden
gebracht, muzikaal begeleid door Menzo Rohn
op de piano en Rianne Kooistra-Stellingwerf
op dwarsfluit. Iedereen is van harte welkom;
de toegang is gratis, maar er is wel een collecte
bij de uitgang voor de onkosten. Na afloop is
een ieder van harte welkom in dorpshuis
“it Bynt” om gezellig na te praten onder het
genot van een kop koffie of een borrel

Uitnodiging
Voor de diabetesinformatiemarkt met als thema:
DIABETES met Zicht op Voeten!
Datum: 13 november 2014
Locatie: Woonzorgcentrum Avondrust
Tijd:
13.30 tot 17.00 uur Informatiemarkt
15.00 uur: Presentaties:
Dhr. B.J.H. Dierick: “Kramp en ander benenleed”
Mw. E. van der Meulen: ”Diabetische voet”
Medewerking wordt verleend door:
Gezondheidscentrum Makkum
Zorggroep Tellens: locatie Avondrust
Diabetesvereniging Nederland
Diëtistenpraktijk Kinke
Oogzorg: Dikhoff & Schurer Sneek
Pedicure: N. Hoekstra
Praktijk voor podotherapie Sneek: E. van der Meulen
Fysiotherapie: “In e Fûke” en “Beach Resort Lifestyle”
Toegang gratis

Gasterij ”Hennie fan Richt”
Op zaterdag 22 november vanaf 18.30 uur organiseren wij een

Frysk buffet op z'n Makkumers
Het buffet bestaat uit diverse soepen, stokbrood, boters. Diverse
stamppotten met vlees, eendgerechten, Schelvis met mosterdstip,
Postrou, trompkoek, stoofpotten van rundvlees, kip, hazenpeper,
Makkumer fiskkûtel, diverse groenten, aardappelen, Sûpenmeulenbrie,
Sûpengroatenbrei en ijs met Haagse bluf.
Dit alles voor

 27.50 p.p.

Reservering gewenst via 0515 - 232921 / 06 - 51507937
of mail naar: henniefanricht@makkum.nl
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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

Voetbalprogramma

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

Fjoer Fûgel Kampioen heren 3
Afgelopen weekend 1 en 2 november werden
de laatste wedstrijden van het jaar geroeid.
Zoals alle jaren werd dit weer gevierd in Muiden.
Waar op zaterdag 2x en op zondag 1x om
pampus moet worden geroeid. De wedstrijden
van zaterdag tellen nog mee in het jaar klassement. Voor de dames van de pulp fiction en
de heren van de Fjoer Fûgel konden ook nog
eerste worden over het gehele jaar.
In de morgen om half 11 gaan de dames voor
het eerst van start. De dames gaan goed
alleen achter bij pampus hebben ze een aanvaring, waarna ze in een nette tijd over de
finish komen. Om 12 uur gaan de heren van
start beide teams uit Makkum zitten in de
zelfde start. De heren van de pulp fiction hebben een goede start en blijven de Fjoer Fûgel
voor. Ze lopen iets verder uit maar komen
nagenoeg tegelijk over de finish. Daarna gaan
de dames weer van start. Dit keer een race
zonder oponthoud. De heren gaan daarna nog
voor de laatste keer op zaterdag om pampus
heen. De heren van de Fjoer Fûgel gaan dit
keer sneller van start en ze kunnen deze voorsprong behouden tot pampus. Hier begint de
pulp fiction in te lopen. Maar door een verkeerde inschatting kunnen ze niet inhalen en
komen ze in de problemen met een andere
sloep wat resulteert in een rode vlag. Een
waarschuwing. De Fjoer Fûgel kan zonder
problemen de route vervolgen en komen dit

keer eerder over de finish dan de pulp fiction.
Nu is het wachten op de uitslag, hoe zijn
de races verlopen en wie is er kampioen.
De prijsuitreiking laat lang op zich wachten.
De berekening kost iets meer tijd. Maar dan
kunnen de prijzen eindelijk worden uitgereikt.
De dames mogen eerst. De pulp fiction eindigd
in hun klasse op de tweede plaats. De heren in
de pulp fiction hebben niet genoeg wedstrijden
geroeid om mee te doen in het jaarklassement.
Waarna de heren van de Fjoer Fûgel zich
kampioen mogen noemen in de heren 3. Voor
het eerste jaar in deze sloep is dit een grote
prestatie. Volgend jaar promoveren ze en mogen
ze uitkomen in de heren 2.
De zondag wordt er nog een race geroeid. De
pulp fiction heeft de sloep al uit het water
gehaald en doet deze race niet mee. De heren
van de Fjoer Fûgel liggen aan de start en gaan
na een korte nacht nog eenmaal Pampus om.
De wind is sterker deze dag en de race is
zwaarder dan de twee keer op zaterdag. Bij
Pampus komen alle sloepen nagenoeg bij
elkaar en de route wordt hierdoor iets langer
door al het inhalen. Maar in een nette tijd van
53 minuten weten ze de afstand weer af te
leggen. Wat resulteert in een gemiddelde van
een zesde plaats over het hele weekend in de
heren 3.

Makkum 2 - Heerenveense Boys 2
QVC 4 - Makkum 3
Leovardia 5 - Makkum 4
SWZ Boso Sneek A1 - Makkum A1
Zeerobben B2 - Makkum B1
SC Bolsward B3 - Makkum B2
Makkum C2 - ST IJVC-Blauwhuis C2
Makkum D2 - SC Bolsward D4
Heeg E1 - Makkum E1
Blauwhuis E2 - Makkum E2
Makkum E3 - Woudsend E2
SC Bolsward F2 - Makkum F1
Makkum F2 - ONS Boso Sneek F3
Makkum F3 - MKV'29 F5
Makkum VR1 - ST Bolsward-RES VR2

12:30
12:00
14:45
15:30
12:15
14:30
9:00
9:00
10:00
9:00
10:15
10:15
11:05
10:15
14:30

Kantinedienst:
Heleen Bootsma/Douwina Postma 8.15-12.00
Monique Nauta/Ankie vd Ent
12.00-15.00
Jason Koornstra/Sanne Idsinga/ 15.00-19.00
Anneke Jansen
15.00-19.00

Uitslagen VV Makkum
Oudehaske 1 - Makkum 1
2-1
Zeerobben 2 - Makkum 2
3-1
Makkum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 4
4-2
Makkum 4 - SC Bolsward 3
3-3
Makkum A1 - SDS A1
5-1
Makkum B1 - Blauw Wit '34 B2
3-6
Makkum B2 - Blauw Wit '34 B3
1-3
Makkum C1 - fc Harlingen C1
3-5
SWZ Boso Sneek C4 - Makkum C2
6-2
Annaparochie St. D1 - Makkum D1
1-1
Joure SC D7 - Makkum D2
8-0
Makkum E1 - Mulier E1
10 - 0
Makkum E2 - Arum E1
1-7
Scharnegoutum'70 E2 - Makkum E3
14 - 0
Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F1
3-3
SJO Oudega/HJSC F3G - Makkum F2 1 - 3
Zeerobben F5 - Makkum F3
10 - 0

Volleybalprogramma
Vrijdag 7 november

UITNODIGING KAATSVERENIGING MAKKUM
Aan de leden,

Zaterdag 8 november

Makkum, november 2014,

Op vrijdag 14 november 2014 ’s avonds om ACHT UUR
in Café Rest. “de Zwaan“ (achterzaal) te Makkum houdt de Kaatsvereniging haar:

NAJAARSVERGADERING
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Beknopt financieel verslag.
5. Terugblik zomerseizoen 2014.
6. Vacatures besturen en commissies.
7. Club van 25.
8. Eventuele mededelingen voor de A.V. van de KNKB
op donderdag 20 november 2014.
9. Rondvraag en sluiting.

19:00
20:15
20:15
20:30
20:30
20:45
21:30
21:30

Heecherop MC 1 - Makkum MC 1
Makkum MB 1 - S.V.W. MB 2
Makkum MA 1 - Oeverzwaluwen MA 1
Makkum DS 2 - Reva DS 2
VoVeSa DS 1 - Makkum DS 1
Stanfries (IJ) DS 4 - Makkum DS 3
Makkum DS 4 - D.B.S. DS 4
NOK/BEO HS 1 - Makkum HS 1

PSV de Halsbânruters
Joure 1 november
Bobbie IJdema startte Caramba in de klasse
ZZ licht. Zij werden twee maal eerste met 231
en 243 punten. Dat was dus 2 maal 2 winstpunten voor deze proeven.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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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.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
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
Kraammand (meisje)  7.50 Tafelstoel t/m 4 jaar
 5.- Tafelstoel (Ikea)  5.- Autostoelverhoger
 5.- Tel: 06-14974599
Solide in uitstekende conditie Ahrend Bureau
(in hoogte verstelbaar) (180x80), Ahrend bureaustoel (verstelbaar) en Ahrend ladekastje. (bij
elkaar passende set)  250,- Tel: 0515-336245
GEVONDEN
Dames fiets, type weduwe, kleur zwart
Tel: 232688

Egbert sinds 1997 in dienst bij taxi van der Bles.

Stichting Eiwerpen Makkum zoekt bestuur

VERLOREN
Ik ben mijn telefoon verloren in de buurt van
Watersport Vereniging Makkum als iemand
deze gevonden heeft kan zij/hij mij bellen op
nummer 0515-231970
AANGEBODEN
Schoonmaakhulp omgeving binnen 5 km van
Makkum. Tel: 06-27570823
GEZOCHT
Heeft u spullen voor de rommelmarkt van
‘’Actie kerkenwerk’’, dan een tel naar
T. v.d. Heide, 232834
GRATIS AF TE HALEN
IKEA LUNA draaistoel, rood ribstof met bijpassende poef. IKEA SULTAN dekmatras, 180x
200cm. Voor meer info: 06-44025780 (na 18.00)

kapsalonnynke-beauty.nl

Zet
29 november
in je agenda!
Vele prijzen te winnen bij
kapsalonnynke-beauty.nl
Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Het open NK Eiwerpen is inmiddels een
begrip in Makkum en wijde omgeving. Dit
evenement wat ieder jaar in juli georganiseerd wordt in het centrum van het dorp,
trekt veel deelname en toeschouwers uit
binnen, - en buitenland. Na de laatste editie
is een deel van het bestuur afgetreden en
daarvoor zijn nog geen nieuwe mensen
gevonden. De stichting is daarom op zoek
naar enthousiaste en gedreven bestuursleden
die van een grapje houden.
Evaluatie
Samen met de vrijwilligers die op de dag van
het evenement klaar staan, kan dan een
ludiek evenement voor Makkum behouden
blijven. Het huidige bestuur is onderbezet en
hierdoor is er op dit moment geen voedingsbodem om volgend jaar een open NK te
organiseren. De conclusie uit de evaluatie van
de afgelopen jaren is wel dat het evenement
er financieel gezond voorstaat, een prima
draaiboek klaar staat en een grote bekendheid geniet. Zonde dus om nu te stoppen!
Taak omschrijving
De taken van een bestuurslid bestaan uit
ongeveer 5 maal per jaar bijeenkomen, acties
nakomen en samen met vrijwilligers een erg
leuk evenement op poten zetten. Het gaat
hierbij om de voorbereidende taken zoals
draaiboek en actielijst nalopen en uitvoeren,
sponsoren benaderen, innovatieve onderdelen
bedenken en zorgen voor de jaarlijks terugkerende publieke aandacht voor dit evenement.

Media
De media weet ieder jaar raad met de grappige
koppen uit de persberichten wat resulteert in
diverse radio, krant en tv optredens. Kortgeleden is de stichting benaderd door
Endemol om aan te schuiven in een nieuwe
zaterdagavond show van RTL. Kortom,
een evenement wat de aandacht trekt.
Als instrument om de algehele PR voor
Makkum te vergroten is het Open NK Ei-werpen ook opgenomen in de kansenkaart
van Plaatselijk Belang. De komst van buitenlandse deelname is ook voor 2015 al weer
gegarandeerd. Daarnaast komen de huidige
wereldrecordhouders eiwerpen uit Makkum
en weten zij op diverse wedstrijden veel toeschouwers en deelnemers naar het open NK
Eiwerpen te lokken.
Geïnteresseerd?
Wilt u helpen bij de organisatie? Geef dit dan
door via secretariaat@eiwerpen.nl of spreek
één van de bestuursleden aan. Zij geven u
graag de nodige uitleg en toelichting over de
doelstelling, de taken en de leuke contacten
die voortvloeien uit een bestuursfunctie bij het
Open NK Eiwerpen. Leeftijd, kleur of sekse is
geheel onbelangrijk, gedrevenheid en humor
is een voorwaarde! Samen met een leuk en
enthousiast team een ludiek evenement op
een hoger niveau zetten. En daarmee zorgen
voor aandacht in de media, overnachtingen
en verdiensten voor de Makkumer bedrijven
en ondernemers. Wij horen graag van u!

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

