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Sinterklaas is weer in Makkum!   door Judith van Lavieren

Makkum - Veel kinderen keken al een paar 
weken uit naar de vijftiende november: de 
dag waarop Sinterklaas en zijn Pieten in 
Makkum aan zouden komen. Tussen twee 
en half drie werd het dan ook bijzonder 
druk op de haven. Kinderen uit Makkum en 
omstreken, muziekkorps Hallelujah, spreek-
stalmeester Jetze Genee, Cees Jaspers met 
de geluidsinstallatie, EHBO-ers en nog heel 
veel meer hulptroepen “in burger” stonden 
klaar om de goedheiligman een warm welkom 
te geven. Behalve over het water tuurden zij 
ook naar de lucht. Daar vloog namelijk de 
drone van Makkum van Boven en registreerde 
alle drukte vanuit die bijzondere positie 
(zie Facebook en de foto op pagina 3!) 

Sinterklaas zette dit jaar keurig op tijd voet 
aan wal en werd daar door wethouder Bakker 
officieel welkom geheten. Al snel bleek dat 
Sinterklaas en zijn Pieten net zo enthousiast 
waren als de kinderen. Ze probeerden 
iedereen de hand te schudden of deden 
“de boks”, gingen op de foto en de eerste 
pepernoten belandden in kinderhanden. Jetze 
Genee hield het draaiboek in de gaten en 
herinnerde Sinterklaas eraan dat Amerigo 
op de dijk op hem stond te wachten. Voor 
het eerst sinds jaren kwam Sinterklaas dus 
weer op de rug van zijn trouwe schimmel 
Makkum in. Achter een drumband en muziek-
korps en voor honderden uitgelaten kinderen 
je baas naar het Plein brengen: Amerigo 
deed het vlekkeloos. Hij is natuurlijk ook 
niet voor niks het paard van Sinterklaas. 

In de achterste rijen van Hallelujah maakten de 
korpsleden van de gelegenheid gebruik om 
een selfie met de sint, een zogenaamde sinfie, 
te maken. Al snel stond iedereen op het Plein. 

Zou er dit jaar dan niets geks gebeuren? 
Geen verdwaalde Pieten, geen ondeugende 
Pieten die alle pepernoten opsnoepen? Ja er 
was wel degelijks iets heel bijzonders: twee 
smoorverliefde Pieten! Omdat hij Makkum een 
veel mooiere plaats vond om te trouwen dan 
Spanje vroeg Sterke Piet Pakpiet op het 
podium op het Plein ten huwelijk. En op aan-
raden van alle aanwezigen zei zij natuurlijk ja. 
De andere Pieten zorgden voor een mooie 
boog met harten en trouwkleding en gelukkig 
was trouwambtenaar Durk Snoad aanwezig 
om het stel in de echt te verbinden. Hij vertelde 
hoe de twee elkaar bij een schoorsteen ontmoet 
hadden en smoorverliefd waren geworden. 

Vervolg op pagina 3.
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Verjaardag vieren in de Nynke Pleats?
Dat kan al vanaf € 14,00 p.p.!!
(2x koffie met gebakje, 2x warm hapje, 

2x koud hapje, nootjes en 3x consumptie)

Openingstijden:
Vrijdag vanaf 17 uur

Zaterdag & zondag vanaf 11 uur

Voor foto‛s en info zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707
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Familieberichten Agenda
Woensdag 19 november
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 20 november
Makkum - Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 21 november
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Maandag 24 november
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 25 november
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 26 november
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - 't Anker, Buren 18
Bijeenkomt ANBO-KBO-PCOB, Wunseradiel
Hoe komt het met de zorg?
aanvang 14.00 uur

Kerkdiensten
Wist u dat... Zaterdag 22 november

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

Zondag 23 november
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Ds. C. Helderop

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Witmarsum – De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Pingjum – Doopsgez.gemeente De Lytse Streek, 
in de vermaning van Pingjum, 10.00 uur

Tijdens de Fancy Fair op de OBS op 12 sept. jl., 
zijn op de volgende nummers nog prijsjes 
gevallen in de kinderloterij:
702, 703, 709, 715, 716, 717, 745. 
Deze prijsjes zijn af te halen op school.

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 Koudum, tel. 0514-522424
- 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

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

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

Info

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

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

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

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende 
blijken van medeleven die wij mochten ontvangen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
allerliefste man, onze heit en pake

Thomas Draisma
Dank voor uw steun in deze moeilijke tijd.
Het gemis is groot, maar dankbaarheid en mooie 
herinneringen aan een lieve, zorgzame man, heit 
en pake zullen blijven.

W. Draisma-de Jong
kinderen en kleinkinderen

 
Makkum, november 2014.

Berne om in minske te wêzen,
Hjir op dizze ierde.

Berne om Gods winsk te wêzen,
En wy meie dy liede.

Grutsk en o sa wiis binne wy 
mei de berte fan ús famke en suske 

Brecht
Brecht is berne op 8 novimber 2014 

om 20.25 oere.
Se weaget 3760 gram en is 51 sm lang.

Frank, Femke en Ypke Gietema
Turfmarkt 91

8754 CJ Makkum
0515-857206 

Diel mei ús dit grutte lok, 
kom gau om in poppeslok.

Klaverjassen in 
Wooncentrum Avondrust
Iedere dinsdagmiddag wordt er vanaf 14.00 uur 
geklaverjast in Avondrust. We begonnen met 
3 tafeltjes, echter doordat er enkele mensen 
gestopt zijn met Klaverjassen, is er soms nog 
maar één tafel over. Wij zijn dus op zoek naar 
mensen die zouden willen Klaverjassen. 

Heeft u misschien interesse? Of wilt u eerst meer 
informatie? Dan kunt u contact opnemen met 
Mw. A. Hilhorst, op telefoon 0515 – 231655. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om 
eens te komen kijken.

We zien u graag tegemoet.
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Kerstworkshop
Tafelstuk op keramieken schaal

8, 11 en 15 december 19:30-21:30 uur.

Kosten: € 25.-

Opgave in de winkel of via facebook

Foto: J. WerkhovenFoto: J. Werkhoven











NUT Makkum presenteert:
zaterdag 22 november / Aanvang: 20.00 uur

PATRICK NEDERKOORN
"CODE ROOD"

Locatie: Doopsgezinde kerk Makkum
Entree: NUT-leden  10.= / Niet-leden  12.50
Voorverkoop: vanaf 28 oktober
       bij Kantoorboekhandel  Coufreur

Nadat Pietertje de Roe en Piet Schimmel elkaar 
het jawoord hadden gegeven werd er natuurlijk 
gezoend! Het kersverse paar werd daarna door 
een bijzondere trouw-golfkar opgehaald.

Na dit romantische intermezzo was het feest 
nog niet afgelopen. Hallelujah maakte nog even 
een rondje langs alle feestlocaties. Zo kwam 
iedereen op het feest voor zijn of haar leeftijd 
terecht. De kinderen van groep 1 en 2 genoten 
van een Zwarte Pietenvoorstelling in het Anker, 
de kinderen van groep 3,4 en 5 konden een 
Sinttoneel bekijken in de Prins en de jeugd uit 
de groepen 6,7 en 8 kon in Skippers terecht 
voor de SinterrrrrrrBINGO.

Aan het eind van de middag verschenen ook 
de eerste foto’s op Facebook van Sinterklaas 
en zijn hoofdpiet in diverse Makkumer winkels. 
“Producten die alleen in Spanje verkrijgbaar 

zijn heb ik op de boot meegenomen, maar de 
rest koop ik natuurlijk bij de Makkumer midden-
stand. En hoewel het vandaag natuurlijk in de 
eerste plaats feest is omdat ik aangekomen ben, 
maak ik toch maar even van de gelegenheid 
gebruik om de eerste bestellingen te plaatsen”, 
vertelde Sinterklaas uw verslaggeefster. 

Namens de redactie bood ondergetekende aan, 
indien nodig, te helpen met het schrijven van 
gedichten. Voor Sinterklaas en al zijn Pieten geldt 
dat zij door het sturen van een mail met naam 
en cadeau naar redactie@makkumerbelboei.nl 
een gedicht kunnen bestellen. De (door ieder-
een zelf te bepalen) vergoeding daarvoor komt 
geheel ten goede aan de Makkumer Belboei. 
Het mailadres werd door Piet in het grote 
boek geschreven en de redactie is benieuwd 
welke Piet het eerst onze hulp zal inroepen.

Aankomst Sinterklaas in Makkum!   vervolg voorpagina

De basisschool in Wons, de Salverdaskoalle, 
sluit met ingang van 1 augustus volgend jaar 
haar deuren. De school is met 22 leerlingen te 
klein om door te gaan. De krimp in deze regio 
van Fryslân is ook in Wons niet te stuiten.
Te weinig aanwas (verwachte leerlingen) is het 
voornaamste probleem. ‘We dogge it mei pine 
yn it hert’, zegt Albert Faber, algemeen direc-
teur bestuurder van onderwijskoepel cbo De 
Greiden. Op de peildatum 1 oktober waren er 
niet voldoende leerlingen en de prognose voor 
de school is somber. Volgend jaar verlaten 
namelijk vijf leerlingen uit groep 8 de school. 
Daarmee komt de school ruim onder de 

bekostigingsnorm van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

Het nieuws van de sluiting komt dus niet als 
donderslag bij heldere hemel. Vorig jaar werden 
twee ouderavonden over de krimp belegd. Het 
is aan de ouders om na de zomervakantie een 
nieuwe school voor hun kinderen uit te kiezen 
in bijvoorbeeld Witmarsum, Makkum, Schettens 
of Exmorra. ‘Wy stjoere dat net. Der moat sjoen 
wurde wat it bêste foar de learlingen is.’ Op de 
school werken vijf leerkrachten en een directeur, 
die na de sluiting elders binnen de scholen-
koepel aan het werk blijven.

Salverdaskoalle Wons sluit volgend jaar door Jetze Genee (bron BN)

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: 
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

De winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Makkum, 11 november - De klokken van de 
Sint Martinuskerk maakten tegen zessen duide-
lijk dat de kerk geopend was voor alle Sint 
Maartenlopers. Het muurtje voor de kerk was 
verlicht door tientallen glaasjes met waxine-
lichtjes. Vanuit de katholieke kerk wordt al 
jaren de mogelijkheid geboden om het feest 
gezamenlijk te beginnen. “Wanneer je hier 
komt weet je waarom we Sint Maarten vieren” 
vertelt Esther Postma. Ze nodigt alle voorbij-
gangers hartelijk uit om binnen te komen met 
hun lampion’. Even na zessen is de kerk goed 
gevuld en worden de deuren gesloten.

Klaas Groeneveld, verkleed als Sint Maarten, 
vertelt in de kerk het verhaal van 11 november. 
Het verhaal van Maarten, de zoon van een 
officier in het Romeinse leger. Maarten is voor-
bestemd om ook in het leger te dienen. Maar 
wanneer hij 10 jaar is schuilt hij tijdens een 
hevige onweersbui in een klooster. Het koor 
zingt prachtig en het liefst was Maarten ook 
het klooster ingegaan. Maar hij luistert naar 
zijn ouders en gaat toch het leger in. 

Wanneer hij met zijn manschappen de stads-
poort van Amiëns wil passeren springt er een 
man voor zijn paard. De soldaten willen de 
man wegsturen. Ga naar huis, ga je aan-
kleden! Maar de poort is het huis van de man 
en kleren heeft hij niet. Maarten snijdt daarop 
de helft van zijn mantel af en geeft die aan 
man. De gebeurtenis is voor Maarten aan-
leiding om het leger te verlaten en tochhet 
klooster in te gaan. Uiteindelijk wordt hij tot 
bisschop gekozen. 

Sint Maarten heeft ons geleerd dat je mensen 
die het minder hebben moet helpen en met ze 
moet delen. En op de dag van Sint Maarten 
gaan kinderen met lichtjes langs de deuren 
om te zingen en wordt er lekkers uitgedeeld. 
Tijdens het verhaal wordt op verzoek van 
Groeneveld het licht uit gedaan. En alle lampi-
onnen gaan aan! Prachtige werkstukken zijn 
er gemaakt. Paddestoelen, schildpadden, vis-
sen en uilen; ze zijn allemaal als lampion te 
bewonderen. Het is een prachtig gezicht al die 
lampionnen bij elkaar in de donkere kerk. Veel 
kinderen staan op de banken om hun lampion 
aan zoveel mogelijk anderen te showen! 
Luisteren en stilzitten is moeilijk als er zo’n 
spannende avond voor je ligt. Na ongeveer 
een kwartier stromen de kinderen opgewonden 
naar buiten. Ze krijgen van Caritas, de goede 
doelenstichting van de katholieke kerk, een 
mandarijntje.

Dan waaieren de kinderen uit over het centrum 
van Makkum. Net als voorgaande jaren was 
het hier weer het allerdrukste. Voor kapper 
Hoeksema zaten twee heksen met een mand 
vol snoep. Ze begeleidden de voorbijkomen-
de zangers (en soms uitgebreide gemengde 
koren) op tamboerijn. Tot een uur of acht was 
het gezellig onrustig op straat. Overwegend 
klonken de oude vertrouwde versjes, maar ik 
heb ook weer een paar nieuwe Sint Maarten 
liedjes gehoord. Ik besluit met een ervan (op 
de wijs van Vader Jacob voor wie het even wil 
zingen) Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje. Zelf 
gemaakt, zelf gemaakt. En vanavond mag ik, 
en vanavond mag ik. Laat op straat, laat op straat.

Sint Maarten 2014    Door Judith van Lavieren

Om 10.00 uur kwamen er maar liefst 92 leer-
lingen van de St. Martinusschool naar Avondrust 
toe om daar voor de cliënten te zingen met hun 
prachtige lampionnen, die allemaal op school 
waren gemaakt. De bewoners zaten al onder 
het genot van een kopje koffie te wachten op 
de kinderen. De kinderen namen plaats op de 
grond, tussen de bewoners in. Tussen het 
zingen en het verhaal door was er voor de 
kinderen limonade. Hierna werd er nog even 

gezellig gezongen. Aan het einde was er voor 
de kinderen een zakje snoep. Om 10.30 uur 
waren de kinderen weer vertrokken richting 
school, want er moet natuurlijk ook nog geleerd 
worden! En vanavond gaan de kinderen nog 
langs de deuren! 

Wij bedanken de leerlingen en de juffen van 
de St. Martinusschool voor hun komst en tot 
volgend jaar maar weer!

Sint Maarten in Wooncentrum Avondrust
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In deze serie staan zij centraal die zich vrijwillig 
inzetten voor onze samenleving. Dat is een 
samenleving waarin niet iedereen gelijk is en 
niet iedereen even goed mee kan komen. 
Speciaal daarvoor heeft Beanca Bongers in 
2010 een zorgboerderij opgezet in Skuzum. 
Aan de Brekkerweg aan de rand van dorp 
ligt de mooie boerderij Yn ‘e Lijte, oftewel in 
de luwte van de drukke samenleving. Een 
prachtige locatie voor dagbesteding voor de 
geestelijke gezondheidszorg. 
 
Op een zonnige donderdagochtend tref ik drie 
heren, die met alle plezier een rondleiding 
verzorgen over de boerderij. Een viertal geiten, 
een pluktuin, een moestuin en een werkplaats 
geven de cliënten voldoende te doen om drie 
dagen in de week aan de slag te gaan. 
Beanca is opgeleid als verpleegkundige en 
heeft na het stopzetten van haar baan bij de 
GGZ gekozen voor dit avontuur. In een wis-
selend zorglandschap een gedurfde keuze. 
Beanca legt uit dat de overgang naar de WMO 
(gemeentelijk in plaats van rijksoverheid) 
samen gaat met een verkleind zorgbudget. 
Voor de zorgboerderij betekent dat er meer 
cliënten nodig zijn om de kosten te dekken. 
In totaal wil Beanca volgend jaar aansturen 
op maximaal acht cliënten en vijf werkdagen 
in de week open. 

Op dit moment kent de boerderij maximaal vier 
vaste cliënten, die dagelijks door vrijwilligers 
opgehaald worden van huis om naar Skuzum 
af te reizen. Een trip van Wommels, Sneek en 

Workum, die al snel ruim een uur in beslag 
neemt. Op toerbeurt worden hiervoor vrij-
willigers ingezet waar de heren en Beanca erg 
blij mee zijn. Incidentele klussen zoals het 
plaatsen van de kas, kippenhok en schilderen 
van de schuur zijn ook door vrijwilligers 
gedaan en daarnaast natuurlijk de inzet van 
de cliënten zelf. Zo verzorgen de cliënten zelf 
ook diverse taken op vrijwillige basis. 
 
Kees vertelt: ‘De tuin van de OBS it Iepen 
Stee in Makkum onderhouden we door te 
schoffelen en te plukken. We helpen ook mee 
tijdens het Skuster feest om de feestlocatie te 
versieren en we verkopen natuurlijk onze 
groenten aan de weg’. Alhoewel dat laatste 
niet helemaal vrijwilligerswerk is, is het wel 
leuk om te doen! De vruchten en handwerk-
stukken uit eigen boerderij worden verkocht. 
In de drukkere zomerperiode lopen vooral de 
courgettes erg goed. Op dit moment worden 
diverse lijsten voor nog te maken kunstwerken 
in elkaar gezet in de werkplaats. Zo dragen de 
cliënten zelf ook weer een nuttige bijdrage 
aan de samenleving. En daarmee zijn ook zij, 
met de nodige begeleiding, een niet te missen 
onderdeel van de samenleving. Ik kijk terug 
op een gastvrij bezoek! 

Bent u ook benieuwd hoe het er aan toe gaat 
op een zorgboerderij? U mag op de maandag, 
dinsdag en donderdag vrij aankloppen voor 
een korte rondleiding door de enthousiaste 
cliënten of door Beanca Bongers, beheerder 
en eigenaresse van zorgboerderij Yn ‘e Lijte.

Vrijwilligers in actie: 
De Zorgboerderij Yn ‘e Lijte te Skuzum    door Jetze Genee

Sinterklaar Koopzondag
bij Ruitershop Horse & Outdoor

te Arum

op 23 november 2014
van 11.00-17.00 uur

met veel pepernoten, gratis inpakken,
workshops voor de jeugd, 

veel sintaanbiedingen!

Horse and Outdoor
van Camminghaweg 36 | 8822 WD Arum

Telefoon: 0517 - 641457
www.horseandoutdoor.com

Op woensdag 26 november vanaf 14.00 uur 
in het Anker, Buren 18 Makkum. De heer 
Schenkel, voorzitter Raad van Bestuur van de 
zorggroep Tellens uit Bolsward is die middag 
onze gast. De heer Schenkel zal ons iets ver-
tellen over de grote veranderingen in de zorg, 
b.v. de opname in een verzorgingshuis en de 

verzorging bij aanleunwoningen of thuis. Een 
actueel onderwerp wat ons allen wel aanspreekt.

Vervoer: 
KBO: 0515-231678 
PCOB: 0515-232107
Witmarsum en WonsL 0517-531576

ANBO-KBO-PCOB,Wunseradiel
Hoe komt het met de zorg?????

Vrijdagavond 7 november vierde “it Woldinghe-
koar onder leiding van Margriet Lemmens 
haar 35 –jarig bestaan met een concert in de 
kerk van Wons. Een geweldig lange periode 
voor een koor uit een klein dorp als Wons. 
Waar vanaf volgend jaar de basisschool 

jammer genoeg sluiten moet kan het koor nog 
steeds op voldoende leden buigen. Voorzitter 
Sietsche de Witte-Dijkstra haalde nog even de 
oprichtingsvergadering aan, dit was in het 
voorjaar van 1979. Samen met een project-
koor is een gevarieerd programma gebracht: 
waaronder het Hallejulah van Lennart Cohen 
met begeleiding van pianist Menzo Rohn en 
Rianne Kooistra uit Makkum op dwarsfluit. Na 
een muzikaal intermezzo van bovengenoemde 
begeleiders werd een gedeelte uit de musical 
Anatevka opgevoerd. De koorleden verschenen 
in bijpassende kleding en de dirigente vertelde 
steeds tussen de liedjes over het verhaal er-
achter. Vier leden waren vanaf de oprichtings-
tijd lid van het koor en werden even naar 
voren gehaald. Het koor kijkt terug op een 
gevarieerd en geslaagd concert.

Wonser koor “it Woldinghekoar” 35 jaar jong  door Jetze Genee (bron BN)

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: 
advertentie@makkumerbelboei.nl
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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.

Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

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  

Betonijzerschaar, 100% goed, 75cm lang  15,- 
Megaphone, nieuw 30 watt  35,- JVC kleuren 
TV, is nog goed  25,- Lijmtangen, 1m lang 
 10,- per stuk. Professionele sterrenkijker 
in koffer met statief, heel mooi  75,- 
Tel: 06-22308496

Zwarte skibroek van Mountain Peak maat 104, 
zo goed als nieuw.  12,50. Skipak felblauw 
met zwarte stukken (reflecterende accenten), 
maat 104, zo goed als nieuw. 
 25,-. Af te halen. 06-22458906

Salontafel (oud hout) Moet op nieuw geschuurd 
worden. Voor buiten, Groene compost bak. 
Open bureau antraciet  br 150 /d 58  cm. Bij 
passend open kastje  h125/b60/d30,cm. Alles 
t.e.a.b. Tel: 06-15522255

Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan een 
telefoontje naar: T. v.d. Heide, 232834

In de Wijting, een bril met bruin montuur. 
Af te halen op Botterstraat 32.

Appartement met 2 slaapkamers te huur in 
centrum van Makkum vanaf 1 januari 2015.
Voor meer info tel: 0515-462218 of 06-51111337

ALGEMEEN

TE KOOP

ACTIE KERKENWERK

GEVONDEN

TE HUUR

Zoekertje
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

Opbrengst collecte 
Alzheimer Nederland
De collecte van Alzheimer Nederland die van 
3 t/m 8 november j.l. in Makkum werd gehouden, 
heeft een bedrag opgeleverd van 1181,59. 
Dit is nagenoeg gelijk aan de opbrengst van 
2013. Hartelijk dank aan, zowel de gulle 
gevers, als de 19 collectanten.

De coördinatoren,
Marga Huisman en Pietsie v.d. Weerd.

Onder het motto ‘Verloedering van de Friese kust’ 
is maandag 17 november vanaf 18.00 uur onder 
leiding van Stichting Don Quichot een groot 
protest gehouden voor het Provinciehuis in 
Leeuwarden. In samenwerking met onder meer 
de Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting 
Ondernemers SWF wordt actie gevoerd tegen 
de komst van een 350 MW groot windmolen-
park in het IJsselmeer. Maandagavond 17 
november is de hoorzitting van Provinciale Staten 
over de komst van de windmolens gestart. 
Voorafgaand is buiten actie gevoerd. Onder 
het motto ‘Verloedering van de Friese kust’ 
willen de actievoerders het beeld schetsen dat 
ontstaat als het windmolenpark gerealiseerd 
wordt. ‘Op de stoep van het Provinciehuis aan 
de Tweebaksmarkt 52 werden op grote diep-
laders scheepswrakken, kapotte tenten en para-
sols, oude caravans en verroest terrasmeubilair 
neergezet’, vertelt woordvoerder Alie Talhout 
namens de Stichting Don Quichot. Een vis-
wijvenkoor zingt klaagliederen en de bekende 
Staverse visboer/troubadour Doede Bleeker 
en Don Quichot in eigen persoon hebben hun 
mening verkondigd. Tijdens het trommelen van 
de Dodenmars is de democratie symbolisch in 
de vorm van een doodskist ten grave gedragen.

Geen draagvlak
Het protest wordt breed gedragen. De burge-
meester, alle wethouders en de voltallige raad 
van de Gemeente Súdwest-Fryslân en leden 
van diverse ondernemersclubs en recreatie-
stichtingen waren hierbij aanwezig. Talhout ver-
wacht veel economische schade van de komst 
van de windmolens. ‘80 procent van de bevol-
king is het niet eens met de plannen’. ‘Onze 
Friese kust is een belangrijk watersport-
gebied. Alleen Makkum telt al 350.000 over-
nachtingen op jaarbasis. De vele jachthavens, 
campings, horeca en middenstand zullen 
enorm veel economische schade ondervinden 
als het vaargebied wordt aangetast’, aldus 
Talhout. ‘De werkgelegenheid staat op het 
spel. Het ongerepte IJsselmeer is van levens-
belang voor de toeristische industrie en de 
kustbewoners. Daarom mag dit vaargebied 
niet verloren gaan.’ 

Politiek besluit
Gedeputeerde Staten heeft onder meer aan 
Provinciale Staten voorgesteld om een wind-
molenpark van 350 MW in het IJsselmeer te 
plaatsten. Maar volgens de actievoerders is dit 
geen democratisch, maar een politiek besluit. 
‘Er is volledig voorbij gegaan aan het voorstel 
van Fryslân Foar De Win. Ook de Commissie 
Winsemius stelt dat een IJsselmeerpark 500 
miljoen duurder is en derhalve geen goede 
optie is. Weggegooid geld en de opbrengsten 
verdwijnen uit de provincie, aldus Talhout. 
Reacties van gemeenteraadsleden zijn onder 
meer ‘regentesk gedrag’ en ‘laf bestuur’. 
Talhout: ‘De besluitvorming omtrent het wind-
molenpark heeft niets met democratie te maken. 
Dat willen we maandag duidelijk maken. Gede-
puteerde Staten heeft een voorzet gegeven, 
namelijk het plaatsen van het IJsselmeerpark 
en een cluster op de Kop Afsluitdijk, maar wij 
dagen Provinciale Staten uit om een democra-
tisch besluit te nemen in plaats van te kijken 
wie er op het pluche komt te zitten na de ver-
kiezingen in maart 2015.’

Actie op Afsluitdijk
In april organiseerde de Stichting een actie op 
de Afsluitdijk, waarbij de bruggen van twee 
kanten door grote schepen werden geblokkeerd, 
waardoor het verkeer korte tijd stil kwam te 
liggen. Tegelijkertijd werden door de leden van 
Don Quichot, Statenleden van de Provincie 
Fryslân, wethouders en raadsleden van de 
Gemeente Súdwest-Fryslân flyers uitgedeeld 
met meer informatie over de actie.

Windpark Fryslân
Om de Europese doelstelling met betrekking 
tot energieproductie te halen, moet Nederland 
in 2020 16 procent van alle energie duurzaam 
produceren. Daarvoor wil het Rijk megawind-
parken overal in Nederland realiseren, zowel op 
het land als in het water. Friesland is gevraagd 
530,5 MW voor haar rekening te nemen. Het 
beoogde windpark is getekend 6,5 km uit het 
Makkumer strand, 8 km de kust in zuidelijke 
richting volgend en 6 km breed. Een opper-
vlakte van bijna 50 vierkante kilometer.

Breed gedragen protest tegen komst windmolenpark in IJsselmeer
Scheepswrakken voor Leeuwarder Provinciehuis door Jetze Genee (bron persbericht Don Quichot)
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Vrijdag 21 november
Jaarvergadering in de kantine 20:00

Zaterdag 22 november
Ens 1 - Makkum 1 14:30
CVVO 2 - Makkum 2 14:30
Makkum 3 - Scharnegoutum'70 2 14:30
Makkum 4 - Franeker SC 3 12:30
Makkum A1 - S.C. Stiens A1 15:00
Makkum B1 - SJO Dronrijp/Foarut B2 12:30
Makkum B2 - SDS B2 10:50
Makkum C1 - Mulier C1 10:45
SC Bolsward C3 - Makkum C2 11:30
SC Bolsward D1 - Makkum D1 9:00
Nijland D1 - Makkum D2 9:00
SWZ Boso Sneek E7 - Makkum E3 9:15
Makkum F1 - SWZ Boso Sneek F2 9:00
Bolsward F6G - Makkum F2 9:00
Makkum F3 - AVC F2 9:00
Oudega VR1 - Makkum VR1 14:00

Kantinedienst
Anette Meina/ hanny Brandsma 8.15-12.00
Karin Bruinsma/Sylvia Attema 12.00-15.00
Johannes Lutgendorff/ 15.00-19.00
Marjan de Jong/Monique Velting 15.00-19.00

Vrijdag 21 november
19:00  Wisky DS 3 - Makkum DS 3
20:15  Makkum MA 1 - BEO MA 1
20:15  Makkum MB 1 - Wisky MB 1
20:30  Makkum DS 2 - Iverto DS 1
21:30  Oeverzwaluwen HS 1 - Makkum HS 1
21:30  Makkum DS 4 - Staveren DS 2

Zaterdag 22 november
17:00  V.V.H. DS 1 - Makkum DS 1

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

PSV de Halsbânruters
Cornwerd 16 november
Helena Sijbesma kwam aan de start met Meinte 
KZ in de klasse B. In de 1e en de 2e proef 
reed zij 180 en 184 punten bij elkaar goed 
voor 2 winstpunten.

Makkum - Op de vooravond van Sint Maarten, 
maandag 10 november, werd in Makkum de 
wijnkapel gezegend. Het gebouwtje dateert uit 
1738. Of het toen als kapel werd gebruikt is niet 
duidelijk. In 1767 werd het in gebruik genomen 
als armenhuis van de gereformeerde gemeente 
Makkum. Sinds 2013 heeft het een nieuwe 
bestemming: Bas Brouwer verkoopt er wijn in 
zijn Wijnkapel. 

De passie voor wijn die Bas Brouwer al lange tijd 
koestert, heeft hem geïnspireerd om naast zijn 
kapperszaak een wijnzaak te beginnen. De wijnen 
die hier verkocht worden, mogen bijzondere 
wijnen genoemd worden. Met zorg gemaakt en 
met een verhaal, waarvan de eigenaar de klant 
graag deelgenoot maakt als hij een fles wijn 
opentrekt om te laten proeven. Vanwege het 
verleden van de wijnkapel en de manier waarop 
Bas Brouwer met passie wijn verkoopt, werd het 
gebouwtje op 10 november gezegend door 
ds. Bert L. van der Woude, predikant binnen de 
PKN en vinoloog in opleiding aan de Nederlandse 
wijnacademie. Van die vinologenopleiding kennen 
Bert van der Woude en Bas Brouwer elkaar. 
Afgelopen zomer had Bas Brouwer al een prach-
tig beeldje van Sint Maarten van Bert van der 
Woude gekregen. Het heeft een mooie plaats 
gekregen in de Wijnkapel. Een klein groepje 
familie, vrienden en de collega-vinologen waren 
10 november naar de Wijnkapel gekomen om dit 
bijzondere gebeuren mee te maken. 

Dat de zegening plaatsvond op de vooravond 
van Sint Maarten is niet zonder reden. Maarten 
van Tours (geboren in 316 n. Chr. in Hongarije) 
geldt als één van de belangrijkste wijnheiligen. In 
Frankrijk (wijnland bij uitstek) is hij de nationale 
heilige, die vooral bekend staat als pleitbezorger 
van het samen delen, zoals bij goede wijn hoort. 
Ooit deelde hij zijn mantel met een bedelaar aan 
wie hij de helft gaf. De plaatsen waar delen van 
deze mantel (cappa) bewaard werden kregen de 
naam ‘cappella’ (kleine mantel), een naam die 
later meer algemeen gebruikt werd en vanaf de 

7e eeuw gold voor alle kleine heilige ruimtes, 
waarin iets bijzonders bewaard wordt, zoals nu 
in de wijnkapel in Makkum. Vandaar de kleine 
plechtigheid juist op de vooravond van Sint Maarten. 

De aanwezigen kregen allemaal een kaarsje en 
door die kaarsjes aan te steken werd het licht 
verdeeld. Ds van der Woude las voor uit psalm 
104 waarin gesproken wordt over “wijn die het 
mensenhart verheugt”. Hij vertelde dat er in de 
bijbel vaak gesproken wordt over wijn en dan 
met name over goede tafelmanieren. In een korte 
overdenking maakte hij duidelijk hoe bijzonder 
het weggeven van de helft van zijn mantel door 
St Maarten was. Je zou kunnen denken:” Hij geeft 
maar de helft van zijn mantel”. Maar voor de 
soldaten van het Romeinse leger waarin Maarten 
diende was hun mantel de enige manier om te 
overleven en het enige wat je had om in de 
koude nachten onder te slapen. Bovendien was 
het niet je persoonlijk eigendom en mocht je hem 
niet weggeven, maar de helft weggeven, dat kon 
dus wel. In een kapel wordt iets kostbaars 
bewaard. In het geval van de Wijnkapel van Bas 
Brouwer zijn dat natuurlijk de heerlijke wijnen. En 
hoewel het uiteraard een winkel is sprak Bert van 
der Woude de wens uit dat de Wijnkapel ook een 
kapelfunctie mag hebben: een plek waar men 
even op verhaal kan komen of kan luisteren naar 
de verhalen van Bas, dat er tijd mag zijn voor een 
goed gesprek en een goed advies en dat er vaak 
genoten mag worden van goede wijn. 

Vinologen leren wijn proeven en moeten daar-
over ook proefnotities maken, Van der Woude las 
enkele proefnotities van Felix Timmermans voor. 
Prachtige omschrijvingen waarin wijn wordt 
aangeduid als “vloeiend paradijske” en “spiegel 
voor de engelen”. Hierna sprak van der Woude 
een zegen uit over de Wijnkapel. Het officiële 
gedeelte was hiermee afgelopen. Bas kreeg 
bloemen van de vinologenclub en uiteraard werd 
er geproost met een heerlijke wijn. De vinologen 
uit het gezelschap sloten de avond af met een 
proeverij.

Zegening van de wijnkapel in Makkum  Door Judith van Lavieren

Blues bij Café Noadeinde 
te Workum
Ook zin in een avond high energy blues van 
friese bodem? Hier is Roadhouse, al bijna 20 
jaar een veel gevraagde band vanwege de aan-
stekelijke act en het eigen geluid. De line-up: 
Johannes Blanksma achter de drumkit, Tako 
v.d. Land (zang & mondharp) Herman Frank 
(leadguitar) Anne Ferwerda (bas), en Ruben 
Mulder (Keyboards). In deze bezetting heeft 
Roadhouse zich verder ontwikkeld en refereert 
aan bands als The Fabulous Thunderbirds, 
The Red Devils, en Hollywood Fats. En nu op 
zaterdag 29 nov ook in café Noardeinde te 
Workum. De zaal is vanaf 22.00 uur geopend 
voor het publiek. Kom gezellig langs voor een 
heerlijke blues avond.
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

kapsalon

schoonheidssalon

pedicure

massage

zonnebank 

manicure

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

UW OUDE TV IS DE KOMENDE MAANDEN GELD WAARD!!! 
RUIL UW OUDE TV IN EN ONTVANG € 100,- INRUILPREMIE

WD-SAT IN WOMMELS IS HET ADRES VOOR UW NIEUWE TV, 
WIJ VERKOPEN IEDER MERK TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN 

MAAR WEL MET DE SERVICE VAN DE VAKMAN
BEL OF KOM LANGS

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

WILT U NOG SCHERPER BEELD?
DAT KAN MET EEN ULTRA HD TELEVISIE VAN SAMSUNG

100 Hz beeldscherm. Full-HD beeldkwaliteit. Quad Core Processor voor extra 
snelle Smart TV. Ingebouwd draadloos netwerk voor Smart TV. Internet op je tv 
inclusief uitzending gemist/RTL XL/ You Tube enz. USB-pauze/opnamefunctie 
via USB. Ingebouwde kabel en satellietontvanger

Met de Samsung UE48HU7500 haal je een Ultra HD Samsung Smart TV 
met een 48 inch (122 cm) beeldscherm in huis!

Geniet van een weergaloos Ultra HD-beeldkwaliteit dat vier keer zo helder is 
als Full HD. Beelden spatten letterlijk van het beeld af, doordat ze nog nooit zo 
levendig en realistisch waren. Je hebt geen last van fl ikkeringen of een wazig 
beeld dankzij een beeldverversing van 1000 Hz Clear Motion Rate. De Samsung 
HU7500 beschikt over UHD Upscaling waardoor je zelfs bij online video’s geniet 
van een beeldkwaliteit die Full HD voorbij gaat! Met Samsung Smart Hub geniet 
je van de nieuwste series, fi lms, tv-programma’s met slechts één druk op de knop. 
De Quad Core processor zorgt ervoor dat je met alle eenvoud én snelheid tussen 
apps downloaden en televisie kijken kan switchen. En dit is nog niet eens alles wat 
deze nieuwe Samsung televisie zo bijzonder maakt. De televisie beschikt namelijk 
ook nog over: 3D-weergave, UHD Dimming, Twin Tuner, Football Mode, UHD Dim-
ming, Precision Black, Multi-Link-Screen en Smart Interaction. Is er eigenlijk iets 
wat je niet kan met deze televisie? 1000 Hz beeldscherm. Full-HD beeldkwaliteit. 
Quad Core Processor voor extra snelle Smart TV Ingebouwd draadloos netwerk 
voor Smart TV. Internet op je tv inclusief uitzending gemist/RTL XL/ You Tube enz. 
USB-pauze/opnamefunctie via USB. Ingebouwde kabel en twin-satellietontvanger.

Normaal kost deze tv € 1799,- nu na inruil € 1699,- en € 150,- cashback van samsung 

SLECHTS € 1549,-

   81CM € 499,- NA INRUIL  € 399,-
102 CM € 599,-  NA INRUIL  € 499,-
121 CM € 699,-  NA INRUIL  € 599,-

Gezien in Makkum

De toespraak na de trouwbelofte werd verzorgd door een ambtenaar van Súdwest-Fryslân.

Vanaf 13.30u – 15.30u is er voor alle kinderen 
van alles te doen in het centrum van Makkum!
Zoals de hartspeurtocht!! (Tijdens de intocht 
waren er immers 2 Pieten verliefd)

Een deelnameformulier voor deze speurtocht 
kan opgehaald worden bij SpeElsgoed 
(Markt 12). Heb je alle harten met bijbe-
horende letters gevonden (die te vinden zijn 
in etalages of in/rond de winkels) dan kun je 
een zin maken. Ook zijn er spelletjes te doen 
waar je een letter mee kunt verdienen zoals 
o.a. hart-darten en cadeautjes door de 
schoorsteen gooien! Heb je de zin gevonden 
dan mag je je formulier inleveren bij de 
Pieten die te vinden zijn bij café restaurant 
De Zwaan en…. krijg je een verrassing! 
Natuurlijk kun je Sinterklaas en een paar 
Pieten ook onderweg tegen komen.

• Als je wilt, kun je onderweg geschminkt 
 worden bij kapsalon Hoeksema.

• Bij de bibliotheek kun je een spel doen.
• Bij Leviuz is er warme chocolademelk. 

• Met droog weer zijn er Pieten die getraind 
 zijn door DES Makkum en die graag hun 
 turnkunsten willen laten zien. 
 En natuurlijk willen zij aanwezige kinderen 
 ook wel wat leren!
• Vanaf 15.00u zijn jullie uitgenodigd voor 
 het trouwfeest van de 2 verliefde Pieten, 
 hierbij kun je jezelf gemaakte corsages 
 dragen en is er muziek en kan er gedanst 
 worden op Het Plein!
• Ook de drumband is aanwezig!!!

Dit wil je toch niet missen, jij komt toch ook 
22 november naar het centrum van Makkum??

Om 16u worden Sinterklaas en zijn Pieten 
verwacht in Verzorgingstehuis Avondrust, 
ook daar kunnen vast wat Sinterklaasliedjes 
geoefend worden!!

SINTWILLEDEI - 22 november 2014

Maestro-concert Arum
De ch. muziekver. "Wubbenus Jacobs", o.l.v. 
Arjen Steur ,houdt op 22 november a.s. haar 
jaarlijkse donateursconcert. Onderdeel van 
het concert is dat drie bekende Arumers het 
korps zullen dirigeren. Een jury en het publiek 
zullen bepalen wie de beste dirigent is.

Het concert begint om 19.30 uur. De locatie is: 
Het Stolphuis, Oude Kerkstraat 24 te Arum.
Meer informatie op www.wubbenusjacobs.nl

Op de Bolswarderweg in Sneek is in de vorig 
weekend een man van 19 jaar in elkaar 
geslagen. De man, woonachtig in Makkum, 
werd van achteren beslopen door zijn bela-
gers. Die schopten en sloegen hem in het 
gezicht. Hij had echter niet het slachtoffer 

moeten zijn, want voor hij het bewustzijn 
verloor, hoorde de man zijn belagers nog 
‘'shit, de verkeerde'' roepen. Hij kon zelf het 
Antonius Ziekenhuis Sneek (AZS) bereiken 
en mocht later naar huis. De politie is op 
zoek naar getuigen van het incident.

Verkeerde man krijgt pak slaag  door Jetze Genee (bron LC)


