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Makkumer Belboei

Najaarsfair in Piaam

Bouwers gezocht
B

Wegens de bekende omstandigheden
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan
het gebeuren dat artikelen niet in de eerstvolgende uitgave gepubliceerd kunnen
worden en worden “opgeschoven”.
Een spijtig gevolg van het feit dat de
Makkumer Belboei voortaan niet meer
pagina’s kan tellen dan het aantal
advertenties rechtvaardigt.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

door Sjirk Wijbenga

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Onder een vriendelijke najaarszonnetje
werd voor de tweede keer dit jaar een fair
georganiseerd in het pittoreske Piaam.
Initiatiefnemers Gretha Bakker en Antoinette
Groeneveld hopen hiermee te bereiken dat
het dorp meer in de publieke schijnwerpers
komt te staan. Piaam, dat ooit onder deel
uitmaakte van de sterk gekrompen Aldfaers
Erf Route, is dit meer dan waard. Het dorpje
ligt er prachtig bij, net achter de dijk. Twee
monumentale boerderijen prijken in het
dorp; De Nynkepleats en de kop-hals-romp
boerderij Piaam-State. Het kerkje dateert uit
de 13e eeuw en is een bezienswaardigheid.
Het dorpsgezicht is beschermd. Een bijzondere collectieve vogels uit de omgeving
is nog altijd de bezichtigen in het natuurmuseum ’t Fûgelhûs.
De talrijke kraampjes rond de kerk zorgden
voor een gezellige sfeer rond het oude
kerkje. De veelzijdige producten waren een
inspiratiebron bron van ambachtelijke en
creatieve ideeën. Het aanbod varieerde van
sieraden van rubber maken, schilderen, naaldvilten, schapenvachten, tegeltableaus, wol
spinnen, mozaïek. Standhouders gaven uitleg over hun zelfgemaakte producten en

probeerden deze voor een betaalbare prijs
aan de man te brengen. De Stichting
Ambachtelijk Friesland was vertegenwoordigd
met twee stands. Trees Exterkate uit Grou gaf
een demonstratie hoe je zelf droompaddenstoelen kunt maken van kaarsen. Een collectie
zelf-gemaakte teddyberen van Teunie Alberts
was te bezichtigen in Piaam-State. “Beren zijn
tijdloos”, zegt Alberts en vertelt hoe het berenvirus 25 jaar terug bij haar toesloeg. De teddybeer dankt zijn naam aan de toenmalige
Amerikaanse president Theodore “Teddy”
Roosevelt. Tijdens een jacht vertikte hij het een
jonge beer neer te schieten. Als reactie daarop maakte een Amerikaanse vrouw een speelgoedbeer en noemde hem, met toestemming
van de president, “Teddy” waarmee de “teddybeer” was geboren. Bij de stand van de
Makkumer Wijn-kapel konden vier verschillende soorten port worden geproefd. Eigenaar
Bas Brouwer vertelt met passie over de wijnen. Inmiddels is hij officieel sponsor van het
Makkumer Skûtsje en heeft hij rode en witte
skûtsje wijn in de verkoop. Wanneer er 5000
flessen zijn verkocht gaat ditzelfde aantal
maar dan in euro’s naar de Stichting It
Makkumer Skûtsje.

1990-2015

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Winterberging binnen vanaf € 28,00 m 2
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

DEELNEMERS:

Zie pagina 10

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
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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:
3 en 4 oktober:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
10 en 11 oktober:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee 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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

Familieberichten
‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op vrijdag 18 september jl. is overleden
onze bewoner
Dhr.

D. Brouwer

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 25 september jl. is overleden onze
bewoner
Mw.

D. Jagersma-Helfrich

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte
met dit verlies.

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Wij willen iedereen bedanken voor de warmebelangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze pa en pake.

Herman Reijns
De vele kaarten, bloemen, bezoekjes en aanwezigheid van zoveel mensen hebben ons erg
goed gedaan en zijn een blijvende herinnering.
Trees Reijns-Aukes
kinderen en pakesizzers
Makkum, september 2015

Agenda
Donderdag 1 oktober

Makkum - Avondrust, Zingen,
aanvang: 15.15 uur in het restaurant
Makkum - Suikerbroodactie It Krobbeguod
tussen 18.30 en 20.30 uur

Dinsdag 6 oktober

Makkum - Avondrust, Shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Klaverjassen en spelmiddag,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant
Makkum - Suikerbroodactie It Krobbeguod
tussen 18.30 en 20.30 uur

Makkum - Avondrust, Kaarten maken,
aanvang: 10.00 uur in de Serre
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

Woensdag 7 oktober

Makkum - Avondrust, Dag van de ouderen,
aanvang: 14.30 uur in het restaurant

Makkum - Avondrust, Kaarten maken,
aanvang: 10.00 uur in de Serre
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

Vrijdag 2 oktober

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

Zaterdag 3 oktober

Makkum - Stranwei 10B, 9.00 uur
Start Fryske Diken Sportcar Rally
met aparte oude auto’s

Zondag 4 oktober

Makkum - Avondrust, Klassieke muziek,
Rietveld Kwartet,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Nijland - De Mande, Dubbelconcert
Excelsior Schraard en Emergo Castricum,
aanvang: 15.30 uur
Makkum - Avondrust, Zing Mee,
aanvang 19.30 uur in het Restaurant

Maandag 5 oktober

Makkum - Avondrust, Schilderclub,
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

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

Donderdag 8 oktober

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

Vrijdag 9 oktober

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 10 oktober

Makkum - Avondrust, Bingo, aanvang: 15.00 uur
in het restaurant, entree  2,50, inclusief koffie
en thee en een hapje en drankje

Maandag 12 oktober

Makkum - Avondrust, schilderclub,
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, zingen,
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 13 oktober

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spelmiddag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant
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Kerkdiensten
Vrijdag 2 oktober

Makkum - Minniste Mienskip, 19.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Ook wij doen mee met
Hollands Beste Bloemstylist op SBS6
door het boeket van de week.
Bij aankoop vanaf € 25.00
krijgt u € 2.50 korting op uw volgende aankoop.

Zondag 4 oktober

Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Prop. Roseboom
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Oudste A. Bultsma
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

We zijn uw 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

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum - Hoekstien, 10.00 uur
Voorganger: Dhr. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P.H. van Gilst

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver
Makkum - Avondrust. 19.30 uur
Zing Mee

Zondag 11 oktober

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K. Bakker
Witmarsum - Tendienst, 11.00 uur
Voorganger: Dhr. P. Wattèl
Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Doopdienst. Voorganger: Dhr. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
Wons - Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. A.E. de Jong-Wiersema

Gemeente organiseert Clusteragenda dorpen en steden

door Jetze Genee

prima op orde zijn. Makkum heeft als regiodorp behoorlijk veel voorzieningen. Het streven
is om deze voorzieningen te behouden.

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

Fysiotherapie
(Sport)blessures
Medical Taping
Oncologische Fysiotherapie
Beweegprogramma’s
Etc……

COPD/Diabetes
Dry Needling
Kinderfysiotherapie
Magnesiumbad

U kunt (ook zonder verwijzing)
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag.
Tevens 's avonds tot 21.30 uur.
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten
mogelijk in het Sunhus!!

Voor info: Langezand 2c - 8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Gemeente Súdwest-Fryslân is de afgelopen
weken in gesprek gegaan met inwoners en
organisaties over toekomst van voorzieningen
in haar dorpen en steden. Vorige week maandagavond was dat het geval in Makkum.
Ongeveer 20 geïnteresseerden waren aanwezig om input leveren en mee te denken over
de toekomst van de voorzieningen in Makkum.
Als onderwerp uit de clusteragenda dorpen
en steden, vraagt de gemeente haar inwoners
welke wensen zij hebben ten aanzien van de
bestaande en de toekomstige voorzieningen.
De gemeente gaat in gesprek met inwoners,
verenigingen en maatschappelijke organisaties.
De beschikbaarheid van de voorzieningen
kan de komende jaren onder druk komen te
staan door aanwezige financiële dekking,
vergrijzing en verstedelijking. Vooral in de
dorpen wordt dit het eerst voelbaar.
Onderwerpen
In Makkum stonden onder andere de onderwerpen sport, wonen, onderwijs, openbaar
vervoer, recreatie en toerisme en de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers op
de agenda. Wat opviel was dat de gemiddelde
leeftijd van de aanwezigen, deze avond in het
MFC, behoorlijk hoog was. De inbreng van de
jeugd ontbrak. Dat kan betekenen dat hiervoor
weinig interesse is, of dat de voorzieningen

Belangrijkste input
De beoordeling en gebruik van voorzieningen
zijn afwijkend ten opzichte van kleinere dorpen.
Dit verschil is te verklaren door de aanwezigheid van voorzieningen in Makkum die in de
kleinere dorpen ontbreken. De aanwezigen
waarderen de bibliotheek bijzonder goed. Het
is naast een bibliotheek in het bijzonder ook
een ontmoetingsplaats. De Makkumer bieb
was eerder al prijswinnend in kwaliteit en kort
daarna onderwerp voor discussie om wel of
niet te behouden. Een voorziening dus waarover de meningen nogal variëren. De samenhang tussen de verenigingen / stichtingen
voor samenwerking kan beter of ontbreekt, zo
blijkt uit een snelle inventarisatie onder de
aanwezigen.
Dit blijkt in kleinere kernen beter te werken.
Hierbij moet gedacht worden aan gedeelde
bestuursfuncties of gedeeld gebruik spullen
en vrijwilligers. Mogelijk ontstaat dat naar de
toekomst noodgedwongen doordat het aantal
bestuursleden sterk afneemt. De werkgelegenheid in Makkum wordt sterk gewaardeerd
en direct leidt dat tot zorgen onder aanwezigen.
De gemeente geeft aan dezelfde zorg te delen
en erkent dat de bedrijven in Makkum veel
banen in de regio genereren.
Een prima initiatief van de gemeente om proactief de mening en wensen van de inwoners
te vragen en hiermee de raadsleden te informeren. Het is vervolgens aan hen om hierop
mogelijk beleid op vast te stellen. Vragen of
meer informatie? De gemeente staat u graag
te woord. www.gemeentesudwestfryslan.nl/
inwoners/clusteragenda-dorpen-en-steden
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Zaterdag 3 oktober ophaaldag oud papier
Op zaterdag 3 oktober aanstaande haalt
muziekvereniging Hallelujah het oud papier op.
Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart komen de leden van de muziekvereniging
vanaf 9 uur langs om de dozen langs de weg
op te halen. We vragen dan wel om het papier
op zaterdagmorgen op tijd neer te zetten en
goed te verpakken: in een stevige doos of pakket
en zonder plastic(zak), hout of ander afval.
Voor de straten ten Noorden van de 2e melkvaart (dus vanaf it String, de Jister en de
Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat ieder-

een de mogelijkheid heeft om het oud papier
zelf in de container te brengen of de buren
kan vragen om het oud papier mee te nemen.
Om het gemakkelijker te maken zal één container geplaatst worden in de Botterstraat ter
hoogte van it Hof.
Veel inwoners brengen nu al zelf hun oud
papier naar de containers in de Klipperstraat
of Botterstraat. Wij willen iedereen die hiertoe
in staat is aanmoedigen dit ook te doen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

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

Suikerbroodactie Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”
Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober zullen
de ouders van onze peuters weer bij u langskomen voor de jaarlijkse suikerbroodactie. U
kunt ze tussen 18.30 uur en ca. 20.30 uur
verwachten. De prijs van een suikerbrood
bedraagt  3,- per stuk en voor  5,- 2 stuks,
graag gepast betalen. Help ons mee koop er
twee! Met het geld dat wordt opgehaald
door middel van deze verkoop hebben de
leidsters en de activiteitencommissie meer
geld te besteden voor activiteiten, spelmateriaal

en bijvoorbeeld een kindervoorstelling. Het is
immers voor ieder kind belangrijk om te
spelen met en zich te ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes.
Wij komen volgende week graag bij u aan de
deur en hopen dat u de peuterspeelzaal een
warm hart toedraagt!
Leidsters en activiteitencommissie
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

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

Orgelconcert van Donia Kerk Makkum
Zondag 11 oktober aanstaande zal Gerben
Tilstra een orgelconcert geven in de van
Donia Kerk te Makkum, in samenwerking met
Ronald Moerman (hobo). Aanvang van het
concert is 15:00, de toegang is gratis. Op het
programma staat onder meer muziek van
Nicolaus Bruhns, Jean Langlais, Jehan Alain,
John Ebenezer West en Johann Sebastian Bach.

Het orgel, gebouw door C.F.A. Naber (afkomstig
uit Duitsland), is uniek in Friesland qua uiterlijk
en klank, omdat het sterk afwijkt van de Friese
orgelbouw. Bovendien stamt al het pijpwerk nog
uit 1848, het jaar waarin het orgel gebouwd is.
Bij de uitgang is er een collecte bestemd voor
het orgelfonds om dit waardevolle instrument
te onderhouden en te behouden.

Politiek café op 8 oktober in Sneek
over vluchtelingenopvang in onze gemeente
“Flechtlingen binne ek wolkom yn ús Fryske
mienskip”, aldus Fettsje Boorsma, bestuurslid
van het Rode Kruis Fryslân en actief bij de
opvang van vluchtelingen. Zij is te gast bij het
volgende politieke café van D66 waarin de
vluchtelingenopvang in de Gemeente Sudwest
Fryslân centraal staat. Naast Boorsma nemen
Andries Ekhart (Wethouder gemeente Leeuwarden), Jaap Vellenga van Vluchtelingenwerk
Noord Nederland en Gea Akkerman (wethouder
SWF) deel aan de discussie.
We gaan in gesprek over hoe de gemeente en
de gemeenschap van Súdwest-Fryslân op een
goede manier opvang en toekomst kan bieden

aan de nieuwe groep vluchtelingen. Wat doet de
gemeente op dit moment? Wat doen andere
gemeenten? Welke burgerinitiatieven zijn er?
Wat werkt nu goed, en wat kan er beter? Wat
kunnen we leren van eerdere ervaringen met
vluchtelingenopvang? En wat is er nodig om
na de eerste opvang een toekomst te kunnen
bieden aan de nieuwe medeburgers?
Deze vragen staan centraal in het politieke
café dat D66 op donderdag 8 oktober organiseert in de bovenzaal van restaurant 'Onder
de Linden' in Sneek. Het start om 20.00. Naast
de bijdragen van de deskundige gasten is er
veel ruimte voor discussie met alle bezoekers.

5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Rein Feenstra stopt na vijfentwintig jaar
Door Judith van Lavieren
met Leugenbollepop

Foto van het 15 jarig jubileum
Na vijfentwintig jaar zet Rein Feenstra een punt
achter zijn vrijwilligerswerk voor de stichting
Leugenbollepop. Het begon na de allereerste
keer Leugenbollepop. Arie Kuipers gaf aan
dat er naast het muzikale gebeuren ook erg
veel te regelen was wat betreft podium en dergelijke. Rein besprak dat met Willem Hoekstra
en Willem Miedema. Geen probleem, zij wilden
wel helpen met het verzorgen van een podium.
Rein bood aan om voortaan het omtoveren
van het Plein tot Leugenbolle-arena voor zijn
rekening te nemen. ”Eigenlijk was het toen
nog een makkie. Het podium werd gemaakt
van twee trailers, een met dak en een zonder
dak. Het backstagegebeuren bestond nog niet.
We hadden toen het meeste werk van het
aanslepen van de kaatsbanken. In die tijd
moesten ze nog zitten bij Leugenbollepop.”
Van een bestuur was in het begin nog geen
sprake. De tijd dat de aanvraag enkele velletjes in beslag nam in plaats van de 116 bladzijden van de laatstgehouden Leugenbollepop.
Later kwam er wel een bestuur (Rein was hier
de afgelopen jaren voorzitter van) en na ongeveer tien jaar werd Leugenbollepop een stichting.

Aktie
In de maanden oktober en november
op donderdag en vrijdag
3 gangenmenu voor € 25,=
Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur.
Hou onze facebookpagina in de gaten
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

Hoe zag de afgelopen vijfentwintig jaar de dag
van Leugenbollepop eruit voor Rein?
”De dag begon traditioneel met gezamenlijk
koffiedrinken. Om 10 uur arriveerden het podium
en de hekken en werd begonnen met het ontruimen van het Plein en het opbouwen. Ondertussen kwam er dan iemand van de gemeente
om de stroomkast voor ons te openen. We
hadden als richtlijn dat zo rond twee uur alles
klaar moest staan voor de muzikanten. In de
uren tussen 10 en 3 was het zeer druk. Na
drieën begonnen we met de opbouw van de
backstage-tent. En als dan rond vier uur de
eerste drumtonen van de soundcheck op het
Plein klonken was dat eigenlijk het startschot
van Leugenbollepop. En ging de eerste blik
omhoog: hoe zijn de weersomstandigheden?
’s Avonds in touw achter de schermen en dan
’s nachts opruimen, meestal van half twee ‘s
nachts tot 8 uur ’s ochtends.”

De mooiste Leugenbollepop om te organiseren
was het 15 jarig jubileum in 2004. Het moest
een echt festival worden, 2 dagen lang met de
ijsbaan als festivalterrein. ”Grootse plannen
waren er, het was geweldig om er mee bezig
te zijn”, zegt Rein. ”Na het voetballen gingen
we de kantine in, hadden we tijdens het nazitten zo weer een ploegje geregeld dat een
bardienst ging draaien. In totaal waren er 130
vrijwilligers in touw tijdens dit festival.” Toen
kwam de woensdag voorafgaand aan het festival. De sloten rond de ijsbaan waren al
gedempt, de rijbanen lagen klaar en… Rein
moest voor een bomvolle kantine op de ijsbaan melden dat het festival hier niet gehouden
kon worden, want op de ijsbaan zwommen de
eendjes, zo nat was het er. ”Om 9 uur ’s
avonds stapten we op de fiets. Waar kunnen
we heen?” Thierry Pijpker sprak de verlossende woorden: ”At ik jim helpe kin, hjir is de
sleutel” en men kon terecht op zijn terrein aan
it Gruthof. Snel nam iedereen donderdags vrij
en men ging aan het werk om dit terrein festivalproof te maken. Van alle kanten werd hulp
en materiaal aangeboden. Ook aan het maken
van de decorstukken met hulp van de familie
Smink heeft Rein leuke herinneringen. Trots is
hij op het ‘gilde fan tafersjoch’ onder leiding
van Albert Kamstra. Beroemd om hun persoonlijke benadering en natuurlijk overwicht
op al te enthousiaste feestgangers.
Nu komt er een einde aan het vrijwilligerswerk
voor Leugenbollepop. Naar een opvolger wordt
nog gezocht. ”Het zou mooi zijn dat iemand
van de generatie 20 tot 35 jarigen het oppakt”,
zegt Rein. ”Feeling met muziek en een netwerk in Makkum zijn mooi meegenomen.
Sinds ik zelf niet meer in Makkum werk en om
6 uur de deur uitga en 7 uur weer thuis kom,
mis ik het benutten van de momentjes aan het
eind van de middag. Voorheen fietste ik na het
werk nog even naar iemand toe. Door het in
persoon met mensen te regelen krijg je de
leukste dingen voor elkaar.”
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Grote Visserijdagen
Superloterij

Graag willen wij u weer even op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes uit het Sûnhûs.
Tijdens de Visserijdagen hebben de Zeemeermin en Neptunus de winnende lotnummers
getrokken. De meeste prijzen zijn al uitgereikt,
maar een aantal nog niet. De winnaars van
onderstaande lotnummers kunnen hun prijs
afhalen op de SCHANS 6!
1052
Hoofdprijs: Fiets naar keuze t.w.v.  500,Rinia fietsen & St. Visserijdagen Makkum
0060
Sauna verwen arrangement voor 2 personen,
Sauna en Beautyresort de Leliehof
0966
Tegoedbon t.w.v.  200.- voor een Medcos
behandeling naar keuze, Schoonheidsinstituut
Karin Koornstra
1291
Surf Clinic voor 2 personen, Kempf Surf & Sail
0637
1 Minuut gratis winkelen, Jumbo Kooistra
Makkum
Pakket 1 - 1422
2 Samengestelde boulevard super pakketten,
Visser & Tan Beach Store, Badhûs de Flevo,
Funsport Makkum, Hoek`s vis en snacks,
Beach Hotel de Vigilante, Puur en Patat en Zo
Pakket 1 - 1717
4 Samengestelde klappers van ondernemers
pakketten, HC Boeyenkamp, Pareltje, Eerlijkheid,
Roos Nagelstyling, De wijnkapel, De Rige,
Caravancentrum Makkum en Kapsalon
Nynke-Beauty

Collecte KWF
kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van KWF kankerbestrijding heeft in Makkum en Piaam het prachtige
bedrag van 1990,30 euro opgebracht! Alle
gevers en collectanten hartelijk dank voor uw
bijdrage. "Samen komen we steeds dichterbij".

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Per 1 september is dokter Ringnalda bij ons
gestart als ‘huisarts in opleiding’. Zij heeft als
arts een jaar lang ervaring opgedaan op cardiologie en op de spoedeisende hulp. Ze heeft
ervoor gekozen om huisarts te willen worden in
Friesland waar ze ook is opgegroeid dus spreek
gerust Frysk tegen haar!
Ook is per 1 september huisarts Koch bij ons in
de praktijk gestart. Hij is arts bij de Koninklijke
Marine en is op de woensdagen werkzaam bij
ons in de praktijk.

Op 15 september hebben we Aagje haar 25 jarig jubileum gevierd. In 1990 kwam ze in dienst bij
dokter Steenhuizen. Haar carrière startte ze bij dokter Jansen, na 10 jaar is zij daar gestopt met
werken om nog eens 10 jaar thuis te zijn voor haar 2 kinderen. We hopen dat Aagje nog vele jaren
in goede gezondheid en met veel plezier haar werkzaamheden als dokters- en apothekersassistente zal blijven uitvoeren!
Op 8 oktober hebben wij weer onze jaarlijkse teamdag. Zoals u inmiddels gewend bent is de
praktijk dan de gehele dag gesloten. Er is die dag geen spreekuur en er kan geen medicatie afgehaald worden. Het gezondheidscentrum blijft bereikbaar voor spoedgevallen (0515-231770, kies
een 1 voor spoed), indien u voor spoed belt krijgt u direct de huisarts aan de lijn.
Mocht u die dag ontslagen worden uit het ziekenhuis en u heeft medicatie nodig dan kunt u dit
afhalen op afspraak, deze afspraak kunt u maken door te bellen met onze spoedlijn.
Er wordt in de ochtend van 09.00 tot 09.30 wel bloed geprikt door de trombose dienst, de deur
is daar om 08.50 voor open.
Tot slot alvast de data voor de jaarlijkse grieppik!
Op 27, 28 en 29 oktober kunt u van 16.00 tot 17.00 langskomen voor de griepprik.
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KINDERMIDDAG

Bouwers gezocht

Iedere laatste woensdag van de maand
feest in de skearwinkel!!!

*Van 13.30 tot 17.00 Knippen zonder afspraak
voor de kids van de basisschool
* 11.50 knippen incl. drinken en wat lekkers
(kids tot 2 jaar  8.50)

Rommelmarkt Arum

Zaterdag 3 oktober 2015 organiseert
de Chr. muziekver. Wubbenus Jacobs te Arum
weer haar jaarlijkse rommelmarkt
van 09.00 tot 13.00 uur in "It Iepen Hûs"
aan de van Camminghaweg 15, 8822 WB Arum.
De opbrengst komt ten goede aan
het instrumentenfonds.
Er staat ook koffie, thee, snert
en diverse broodjes voor u klaar.
De toegangsprijs is 1,00 EURO.

eigen foto
De Menniste Bouwers van Makkum zijn een
groepje kinderen (7-12 jr.) die één keer in de
drie weken gezellig bij elkaar komen op een
Donderdagavond in het Kasteeltje van Makkum
van 17.45-19.00 uur. (de eerste datum is donderdag 8 oktober)
Samen maken we wat lekkers klaar in de
keuken en gaan dan onder leiding van opperbouwers Diny de Jong en Durkje Hoeksema
bezig met onze projecten.
Van oktober tot december storten we ons op
onze beroemde kerstfeest. Hier komt Makkumer
publiek, maar ook publiek van heinde en ver,
die warme herinneringen hebben aan de
kerstfeesten van weleer. Van februari tot april
houden we ons fanatiek bezig met ons goede

Doarpswinkel

De Eerlijkheid

Delicatessen en streekproducten
Natuurvoeding en kookartikelen
Ambachtelijk, Biologisch en Fair-Trade
OPENENINGSTIJDEN:
DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 - 17.30
ZATERDAG
10.00 - 16.00
In Makkum wordt kosteloos bezorgd
PLEIN 4 8754 ER MAKKUM TEL: 06-36513134
FACEBOOK: DE EERLIJKHEID
Specialist in (Kerst)pakketten met streek- en Fair Trade producten

doel project. Zo werken we fijn samen om iets
voor een ander te betekenen.
We sluiten het jaar af met een leerzaam en
gezellig reisje en het paasontbijt, waar de
Menniste bouwers een grote rol in spelen.
Tevens nemen we dan afscheid van de bouwers
die het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze kinderen stromen
door naar het Kraaiennest. Nu zijn er afgelopen jaar aardig wat kinderen doorgestroomd naar het kraaiennest, zodat er nu
weer ruimte is voor een delegatie nieuwe
Bouwers.
Wie lijkt het leuk om gezellig mee te doen?
Meld je aan bij Diny (0637659787) of Durkje
(0515 231651 of kom langs in de skearwinkel)

NUT presenteert: Oeloek met OpSchmùck in Workum
Oeloek, een viermansformatie, maakte de afgelopen seizoenen naam met fysiek cabaret
waarin ontroerende, intieme momenten worden
afgewisseld met spectaculair theatervuurwerk.
Volgens de Volkskrant is er, ruim tien jaar na
Waardenberg & De Jong, weer een groep met
dezelfde agressie, fysieke kracht en scherpe
humor. Met hun krankzinnige cabaretstijl laat
Oeloek een wereld zien waarin mensen elkaar
maar niet kunnen verstaan. De personages
blinken uit in onmacht en miscommunicatie,
maar worden met zoveel precisie en mededogen neergezet dat je als publiek ontroering,
plaatsvervangende schaamte, verbijstering of
een schaterlach ervaart, en op de beste
momenten allemaal tegelijk.

legendarische theater-mega-hit-sensatie van
het seizoen!* (*Mocht Oeloek op de één of
andere manier niet aan deze beloften kunnen
voldoen, dan wordt het gewoon weer een
avond vol absurde situaties, bizarre teksten,
verrassende wendingen, halsbrekende toeren
en een hoop zooi.) Wat Oeloek maakt is tragikomisch, het is absurd en het is onbeschrijflijk.

OpSchmùck is hun nieuwste voorstelling over
te veel franje, overbodige versiering, loze
beloftes en alles wat de inhoudsloosheid in
deze wereld maskeert. In een tijd waarin alles
verkoopbaar is en aan de man gebracht moet
worden, komt Oeloek met: nu al de meest

Kaarten inclusief een consumptie
Donateurs:  11,50
Niet-donateurs:  14,00
Tot 18 jaar:  10,00
Kaarten zijn te verkrijgen via www.nutworkum.nl
of bij het boekhuis te Workum

Oeloek – OpSchmùck
(try-out) Fysiek cabaret
zaterdag 10 oktober 2015
aanvang 20.15 uur
Cultureel Centrum De Klameare
Skil 6 A te Workum
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Een avond voor Makkumers
over Makkumers door
Een avond voor Makkumers over Makkumers
door Hylke Speerstra en Adri de Boer op 9
oktober. Locatie hotel de Prins in Makkum
Hylke Speerstra heeft een nieuw boek "op klompen door de dessa” geschreven. Hij beschrijft
hierin de verhalen van onze Indiegangers en
wat voor voor verhalen. Ook uit Makkum
moesten jonge jongens naar Indie. Wie kent
niet de naam Johannes Adema, jarenlang was
de derde dinsdag in july de kaatswedstrijd de
Johannes Adema partij als eerbetoon aan dit
Makkumer kaatstalent. Hylke maakt voor deze
avond een programma dat voor een deel speciaal op Makkum is gericht.
De muzikale begeleiding is in handen van Adri
de Boer. Deze Friese troubadour heeft al vele
malen in de finale van Liet gestaan. De meeste
liedjes zijn van eigen hand. Adri de Boer en
Hylke Speerstra staan voor een hartverwarmende en indrukwekkende avond.

Bingo Wooncentrum
Avondrust
Binnen Wooncentrum Avondrust willen wij graag
vier maal per jaar een Bingo gaan organiseren
naast ons reguliere Bingomiddag. Hiervoor
willen wij ook graag belangstellenden van
buitenaf uitnodigen.
Voor deze Bingo vragen we een eigen bijdrage
van  2,50, dit is inclusief koffie / thee en een
hapje en een drankje. Iedereen is van harte
welkom om mee te doen! We zien u graag
tegemoet.
Wanneer: zaterdag 10 oktober
Hoe laat: aanvang 15.00 uur
Plaats: restaurant Waerdsicht in Avondrust

Speelgoedaktie
van de voedselbank
Dit jaar is er weer een speelgoedaktie van de
voedselbank Bolsward en omliggende dorpen,
waaronder ook Makkum valt. Kinderen van
ouders die gebruik maken van de voedselbank willen we ook een leuke Sinterklaasavond
bezorgen. Hiervoor hebben we veel speelgoed nodig in de leeftijd 0 t/m 12 jaar. In de
weken voor Sinterklaas wordt dit speelgoed
gesorteerd en ingepakt door vrijwilligers(ters)
en rond sinterklaas worden de pakjes rond
gebracht door de voedselbank.
Heeft u nog speelgoed wat nog in goede staat
is liggen waar uw kinderen niet meer meespelen dan kunt u dit afgeven bij Harmke Adema,
Markt 10 of Marijke Kuperus, Brouwersteeg 6
ook kunt u het inleveren op de peuterspeelzaal in Makkum. Er zijn ook nog inzamelavonden/ochtenden in november voor Bolsward
en Makkum deze data worden nog in deze
krant bekend gemaakt.
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Dierenartspraktijk It Griene Hert houdt open dag

eigen foto
Dierenartspraktijk It Griene Hert houdt open
dag op zaterdag 10 oktober aan de Tunen 1 in
Witmarsum van 10:00 tot 16:00 uur.
Wij nodigen u graag uit om langs te komen
voor een rondleiding in het nieuwe pand met
natuurlijk een hapje en drankje. Daarnaast is
er een quiz waarbij u als hoofdprijs een jaar
lang gratis diergeneeskundige zorg voor uw
huisdier kunt winnen! Maar u kunt natuurlijk
ook van de gelegenheid gebruik maken om
zelf even dierenarts te zijn. Beluister het hart
van een hond en neem een kijkje bij ons
nieuwe röntgenapparaat!

Natuurlijk hebben we ook een aantal leuke
acties rondom onze opening. Voor meer informatie over onze open dag, onze praktijk en
acties, kijk op onze website www.itgrienehert.
nl of volg ons op facebook!
Dierenartsenpraktijk It Griene Hert
- Witmarsum de Tunen 1,
8748 EG, 0517-531274
- Harlingen Groen van Prinstererstraat 1,
8862AA, 0517-412238
- Wommels de Langebaan 1,
8731DZ, 0515-331387

Oktoberfest Wytmarsum pakt flink uit op eerste lustrum
De Hûnekop en Dikke Lul Band blikvangers

Jeugdnatuurmiddag
speuren naar sporen op
een onbewoond eiland
Vlakbij Makkum ligt een onbewoond eiland.
Met een bootje maken we de oversteek. Op
het eiland neemt de gids je mee over paden
van wilde dieren door het hoge riet. Wil jij mee
speuren naar sporen op een plek waar normaal alleen dieren leven? Ga dan mee op
excursie op de Makkumernoardwaard op
woensdag 14 oktober van 15.00 tot 17.00 uur.
Opgave kan tot een werkdag voor de jeugdmiddag tot 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 539618.
Deelname is voor kinderen van leden van It
Fryske Gea gratis en voor niet-leden  4,-. De
ouders zijn ook welkom. Laarzen en warme
kleren aan en op pad!
Speuren naar sporen
Wanneer je door de natuur loopt laat je sporen
na. Dieren doen precies hetzelfde. Zo vertellen
de pootafdrukken in de modder verschillende
verhalen. De diepte van een afdruk vertelt je
iets over de grond waarop het dier liep maar
ook zijn gewicht. Een vos maakt natuurlijk
diepere sporen dan de kleine veldmuis. En als
de afstand tussen de voetafdrukken erg groot
is, dan is het dier misschien wel op de vlucht
geslagen. Ga jij mee speuren naar sporen uit
het dierenrijk? Voor kinderen in de leeftijd van
8 t/m 12 jaar.

Wandelexcursie door de
Warkumerwaard

eigen foto
Onder het genot van een hapje en een drankje
worden vaak de mooiste ideeën geboren. Zo
ook een jaar of 6 geleden. Een 6-tal mensen
in Witmarsum vonden dat er nog best ruimte
was om na een drukke zomer van behalve
feesten, maar ook hard werken, de zomer
gedag te zeggen en de herfst en de winter te
verwelkomen. Er werd door het zestal een
stapel geld op de tafel gelegd, om e.e.a. te
financieren, en een datum werd gezocht.
Na veel 5-en en 6-en werd die gevonden; nl.
de het weekend met 2e zaterdag van oktober.
Dit jaar op 9-10 en 11 oktober. De naam oktoberfest was derhalve snel geboren. Hoewel de
Duitse oktoberfesten doorspekt zijn van tradities
en gewoontes heeft de organisatie in Witmarsum
hier een eigen draai aan gegeven. Uitgangpunt
was en is, dat alle leeftijdsgroepen en organisaties zoveel mogelijk worden bereikt.
Op de vrijdagavond zal de spits worden afgebeten door “de Hûnekop” aangevuld met veel

belovende formatie “Rauser”. Zaterdagavond
kan het tentdak eraf met een optreden van de
bands Dikke Lulband, en De Suskes. FEEST
met hoofdletters. Behalve dat de feestbands
de avonden voor hun rekening, worden ook
overdag diverse activiteiten georganiseerd.
Op zaterdagmorgen is er vanaf 10.00 uur een
rommelmarkt, en s’middags is de tent voor de
jongste generaties, onder de noemer “Sportsnuffelstage”.
Zondagmorgen 11.00 uur is er de jaarlijkse
kerktentdienst met als thema “Oars As Oars”.
Voor de zondagmiddag heeft de organisatie
een beroep gedaan op de beide plaatselijke
toneelverenigingen. Vanaf 16.00 uur zullen zij
het publiek vermaken met een aantal eenakters. Rond 18.00 uur zal het podium worden
overgenomen door de gelegenheidsband
CIA. (Caught In Action) rond 21.00 uur sluit de
tap en doven de lichten.

Normaal is de Warkumerwaard, nabij Workum,
niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 24
oktober kunt u met een gids van It Fryske Gea
dit natuurgebied aan de IJsselmeerkust verkennen. Het gebied staat bekend om de vele
vogels die hier komen broeden, voedsel zoeken,
rusten en overwinteren. De excursie is van
9.30 tot 11.30 uur. Een unieke gelegenheid
om dit gebied, dat niet vrij toegankelijk is, te
bezoeken. Laarzen en een verrekijker zijn aan
te bevelen. Opgave voor de excursie kan tot
vrijdag 23 oktober 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of 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,- (t/m 12 jaar  2,- p.p.).
Invloed van zout water
De Warkumerwaard is van oorsprong een
zandplaat in de Zuiderzee. Toen de Zuiderzee
eenmaal werd afgesloten viel het gebied
droog. Het grootste deel werd in cultuur
gebracht, maar heeft zijn open en weidse
karakter behouden. Langs de buitenrand ligt
het meest natuurlijk deel met diverse schelpenbanken en zandplaten. Op de banken komen
grote aantallen kokmeeuwen en visdiefjes
voor, maar ook de grutto, kluut en de bontbekplevier vinden hier een plekje. Achter de
schelpenbanken liggen de natte, onbemeste
graslanden waar verschillende bijzondere
planten staan als melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver. Kortom, de Warkumerwaard is de moeite waard!
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OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 3 oktober van 11.00 - 15.00 uur
Makkum, Houtmolen 13

Makkum, Grote Zijlroede 16

Bolsward, Abraham Altstraat 19

Koudum, Binnendijk 7

Prijs vanaf € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 188.500,- k.k

Makkum, De Skilbank 46

Oudega, Tsjerkewei 2 B 276

Makkum, Lieuwkemastraat 61

Makkum - Lemmer

Vraagprijs € 120.000,- k.k.

Prijs vanaf € 100.000,- k.k.

Kom ook op
zaterdag 3 oktober
naar de
Open Huizen Route!

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Ook ons kantoor
is tijdens
de Open
Huizen Route
geopend

Drachten, Noordkade 7

Oosterzee, Menso Poppiusstraat 4

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 89.500,- k.k.

Echtenerbrug, De Beugel 24

Terkaple, Pole 11

Rotsterhaule, Kampweg 2

Bantega, Bandsloot

Vraagprijs € 146.000,- k.k.

Vraagprijs € 110.000,- k.k.

Vraagprijs € 229.500,- k.k.

Vraagprijs € 230.000,- k.k.

Delfstrahuizen, Marwei 65a

Lemmer, Verlaet 3

Vraagprijs € 439.500,- k.k.

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Makkum
Voorstraat 1
T. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl

Lemmer
Kortestreek 21
T. 0514 - 563 637
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Symposium Wadden
op de kaart
Op donderdagmiddag 15 oktober organiseren
Tresoar en de Waddenacademie het symposium ‘Wadden op de kaart’. Aan de hand van
oude geografische kaarten van het Waddengebied geven schrijver Kester Freriks, landschapsarchitect Els van der Laan en historicus
Albert Buursma hun visie op dit buitenbeentje
van de Nederlandse natuurgebieden. Dagvoorzitter Meindert Schroor vertelt vanuit zijn
positie als directeur Cultuurhistorie bij de Waddenacademie over Tresoar en de contouren
van een toekomstige internationale Waddenbibliotheek. Het symposium, inclusief lunch,
vindt vanaf 12:00 uur plaats in het gebouw van
Tresoar en is gratis toegankelijk.
De Wadden vormen het buitenbeentje van
Nederland – en ver daarbuiten. Er zijn polders,
maar verder is alles anders. De zeeweringen
verstuiven, hele eilanden wandelen en de zilte
watervlakte naar het vasteland verdient de
naam ‘zee’ nauwelijks. Landschap en klimaat,
mens en cultuur, infrastructuur en economie
zijn er anders en dus kenmerkend. De eilanden
en de aangrenzende kuststrook kennen hun
eigen historie, gemeenschappelijk en ieder
afzonderlijk met een eigen identiteit.
Symposium ‘Wadden op de Kaart’
Vanuit het historisch belang van dit veelzijdige
gebied organiseren Tresoar en de Waddenacademie het symposium ‘Wadden op de
kaart’. Schrijver en cultuurrecensent Kester
Freriks is auteur van ‘De kleuren van het wad:
van bedreigde zee tot werelderfgoed’ en
spreekt over de spannende strijd die het
behoud van de Waddenzee kenmerkt.
Landschapsarchitect Els van der Laan bekijkt
het thema vanuit het perspectief van groen
erfgoed en vertelt over de bedijking van de
Marneslenk en de Pingjumer Halsband.
Historicus Albert Buursma deed onderzoek
naar verdwenen en wandelende eilanden en
geeft uitleg over de grensgeschillen in het
oostelijke Waddengebied.
Bij hun lezingen maken de sprekers gebruik
van historische kaarten uit het Fries Kaartenkabinet (www.frieskaartenkabinet.nl). Daarnaast
zijn er ook enkele korte presentaties ('pitches')
van bijzondere initiatieven, wordt de digitale
versie van het standaardwerk ‘Ecology of the
Wadden Sea’ aangeboden aan auteur W.J.
Wolff en wordt de tweejaarlijkse proefschriftprijs van de Waddenacademie uitgereikt.
Gedurende de maand oktober, de Maand van
de Geschiedenis, worden in het gebouw van
Tresoar diverse historische Waddenfilms vertoond, geselecteerd door het Fries Film
Archief. Uit de collectie van Tresoar wordt een
aantal bijzondere kaarten van de Wadden
tentoongesteld. Rederij Wagenborg Passagiersdiensten vertoont op de eigen digitale
schermen op de veerboten en in de terminal
historisch kaartmateriaal van het Waddengebied.
Aan deelname aan het symposium ‘Wadden
op de Kaart’ zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is gewenst en kan via info@tresoar.nl
of 058-7890789. Alle informatie, inclusief het
volledige programma op www.tresoar.nl.
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Uitnodiging en agenda voor
de Algemene Ledenvergadering
van de “Koninginnevereniging Makkum”

zesde bekerwedstrijd
van de zomercompetitie

Donderdag 8 oktober 2015, 20.00 uur in “De Zwaan”
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering 19 juni 2014
eigen foto
3. Jaarverslag 2014-2015

Remco Dorenbos, winnaar van de B-klasse.

4. Financieel verslag 2014-2015

Ungabuurt - Op zaterdagmorgen 26 september
is de zesde bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist van HSV de Voorn, HSV De
Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen. De
vislocatie was het van Harinxmakanaal bij
Ungabuurt. Het was prachtig visweer, zonnig
met weinig wind. De vangsten waren wisselend, afhankelijk van de stek die geloot werd.
Sommige vissers vingen goed, maar er waren
ook vissers die alleen een paar kleine visjes
vingen. De uitslag was als volgt:

5. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie 2015-2016
6. Decharge bestuur 2014-2015
7. Aftreden bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar:
Boudina de Hoop, algemeen bestuurslid
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Keimpe Jaspers, algemeen bestuurslid
Frank Gietema, voorzitter
Martine Koordes, secretaris
Bestuursleden 2015-2016
Gerhard van der Meer, penningmeester
Jetske Terpstra – van der Velde, secretaris
Gerrit Bleeker, algemeen bestuurslid
Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden en inwoners van Makkum
om zich aan te melden als nieuw bestuurslid in de functie van voorzitter
of algemeen bestuurslid.
U kunt zich aanmelden bij:
Jetske Terpstra- van der Velde tel: 06 50261226
of per email: pwenjetske@kpnplanet.nl of info@koninginnevereniging.nl
8. Visie bestuur 2015-2016
9. Rondvraag
10. Sluiting

Uitnodiging vergadering van leengerechtigden,
i.v.m. wijziging statuten van Sint Anna Leen te Makkum

op zaterdag 24 oktober 2015, aanvang 10.00 uur in HCR ‘de Prins’ te Makkum.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen vorige vergadering/bijeenkomst
Wijziging statuten
Stemming wijziging statuten
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur van de stichting stelt voor, op instigatie van de provisoren, die als zodanig willen
terugtreden, de statuten deels te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De statutenwijziging wordt
tevens benut om de statuten van de stichting in zijn geheel te actualiseren.
De vergaderstukken zijn vanaf heden beschikbaar op onze website www.sintannaleen.nl.
Het bestuur verzoekt leengerechtigden, die voornemens zijn de vergadering te bezoeken,
zich voor woensdag 21 oktober a.s. aan te melden o.v.v. personalia.
Stichting Sint Anna Leen,
secretaris/ontvanger Johan de Witte, It Hof 8, 8754 KD Makkum, j.dewitte@ziggo.nl

A-klasse:
1) Anne Dirk van Assen
2) Be Sluiter
3) Harrie Olde Olthof
4) Klaas Bakker
5) Ids Idzenga
6) Bert Dorenbos
7) Frans Temme
8) Piet Topma
9) Hennie Nauta
10) Rob den Boer
11) Freerk van Duinen
12) Rob Ras

7.429
4.479
3.236
2.689
2.581
2.337
2.222
1.577
1.432
1.385
1.138
1.057

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

B-klasse:
1) Remco Dorenbos
2) Albert Abbink
3) Piet Roedema
4) Adrie de Boer
5) Ruud de Boer
6) Adriaan de Boer
7) Tiny Hooisma-Hut
8) Jaap vd Laag
9) R. Roelvink
10) Teake Wielinga
11) Tony Landskroon
12) Rene de Jong
13) Wil Bakker

6.483
4.962
4.868
4.719
4.293
3.824
2.949
2.898
1.733
1.628
1.408
1.148
1.013

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

De 7e bekerwedstrijd is op 17 oktober in het
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg. De
loting is om 7.00 uur. Er wordt gevist van 8.00
- 12.00 uur.

Plaats uw advertentie
in de
Makkumer
Belboei
mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Watervogels kijken
in It Swin
Het natuurgebied It Swin te Harich is een
waterplas met rondom veel rietmoeras. Op het
meertje zitten in de herfst- en winterperiode
vaak allerlei soorten eenden en ganzen. Bij
een rondwandeling rond het meertje lukt het
vaak om deze eenden en ganzen goed te
bekijken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere
soorten vogels in de lucht, de weilanden en
de moerassen waar te nemen.
Wilt u meer weten van de (water)vogels, dan
bent u van harte welkom op zaterdag 3 oktober
om 09.30 uur bij It Swin. Start vanaf de ingang
aan de Keamerlânswei bij het informatiepaneel. Daar staat een vogelaar van het Instituut
voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)
klaar voor een ongeveer 2 uur durende rondwandeling om It Swin. Goed waterdicht
schoeisel en kleding is aan te bevelen, evenals een verrekijker. Vooraf aanmelden is niet
nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
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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

Voetbalprogramma
Zaterdag 3 oktober

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Zonnige Slag om Makkum

door Jetze Genee
doen, ter hoogte van de tent op de haven is
uitgelegd. Met de Makkumer sloepen Fjoer
Fûgel en Twirre in de race kiezen de laatste
sloepen rond 13:45 uur het ruime sop. Een
route die leidt naar Kornwerderzand, linksom
richting Gaast en terug langs het Makkumer
strand, de Slag om Makkum. Of in de nabije
toekomst mogelijk de ‘Slag om de Molens’
zoals voorzitter Bootsma het noemt in het
voorwoord van het programmaboekje.

Weinig wind, veel zon, 46 sloepen met bemanning en supporters, ingrediënten voor de
13e Slag om Makkum. Na de koffie worden de
eerste sloepen al gekraand zoals het te water
laten heet. Een armada aan zware auto’s met
een sloep op aanhanger siert de Zuiderzeeweg
tussen Feadship de Vries en Bloemsma aluminiumbouw. Van Rotterdam tot Harlingen, sloeproeien is landelijk populair bij een select
gezelschap. Select want het is een zware en
allicht een niet alledaagse sport. Roeien in
een grote en vaak zware sloep. In een skiff
gaat het een stuk harder en gemakkelijker.
Maar daar komen de dames, heren en dit jaar
ook junioren (16 -18 jaar) niet voor. Gezamenlijk
een puike en vaak pijnlijke prestatie neerzetten,
dat is de drijfveer. Daarnaast natuurlijk ook de
strijd tegen de elementen en de overige sloepen.
Ieder met een eigen handicap, de term voor
de gemeten weerstand van de sloep in het
water. Zo komen lichte sloepen eerder binnen
dan de zware sloepen. De omrekenfactor zorgt
dan voor een gelijk speelveld.

Net na half drie komt de eerste sloep al weer
binnen lopen en daarna loopt ook de tent of
met name het buitenterras behoorlijk vol.
Met muziek van de band Beg Steal of Borrow
en de grote doorzichtige waterloopballen in
de haven voor de jeugd lijkt het op een festivalsfeer. Rond 17:00 kunnen alle roeiers een
roeiersmaaltijd afhalen en volgt rond 18:00 uur
de prijsuitreiking. Daarna kozen de sloepen
van ver voor de terugreis en werd er door de
overige aanwezigen nog gezellig nagezeten in
de tent op de haven. Met de Twirre als winnaar
in de 1e klas Heren en de Pulp Fiction als
winnaar van de damesklasse kunnen de
Makkumer roeiers en roeisters en hun begeleiding zeer tevreden terugkijken op deze slag
om Makkum.

Na het palaver om half een volgt de start vanaf
13:00 uur. Twee aan twee worden de sloepen
richting startlijn gedirigeerd. Een schuine lijn
die, om de binnenbochtvoordeel teniet te

Makkumer dames Nederlands Kampioen Sloeproeien
De Pulp Fiction, naam van de dames sloep
van de roeiclub IJsselmeerminnen is vorige
week Nederlands kampioen geworden in
Kortgene, Zeeland na een superrace op het
Veerse meer. Na de start in 2014 met de
nieuwe sloep Pulp Fiction weten de Makkumer
dames zich na een jaar in de hoofdklasse al te
kronen tot Nederlands kampioen. Een bijzonder knappe prestatie. ‘De eerste races dit
voorjaar liepen nog niet zoals we nu varen.
Met een handvol 3e /4e klasseringen en soms
een podiumplaats kenterde deze reeks na de
HT race’ liet Djoke Postma weten, lid van
IJsselmeerminnen maar vandaag even assistent
bij het starten. De ‘HT’ is een begrip en staat

voor de ruim 30 kilometer zwoegen tussen
Harlingen en Terschelling. Hier finishten de
dames als derde. De geest kwam in de ploeg
na deze prestatie. De trainingen werden afgestemd om de wedstrijden welke tellen voor het
Nederlandse Kampioenschap. Zo kon telkens
op het juiste moment gepiekt worden. Een
eerdere zege werd het Fries Kampioenschap
in Lemmer, afgelopen zomer. Ook mooi maar
niet genoeg voor de IJsselmeerminnen. Met
nog één race te gaan al Nederlands kampioen
worden, is bijzonder knap. Om de goede
vorm en de titel extra glans te geven werd ook
afgelopen zaterdag gewonnen op het thuis
water in Makkum.

NOG GEEN RIJBEWIJ

Makkum 1 - SC Berlikum 1
Makkum 2 - Leeuwarder Zwaluwen 2
Foarut 3 - Makkum 3
Balk 3 - Makkum 4
Sparta'59 A1d - Makkum A1
Sparta'59 B1 - Makkum B1d
Makkum B2 - Blauw Wit '34 B4
SWZ Boso Sneek C2 - Makkum C1d
Makkum C2 - SC Bolsward C5
Workum D4 - Makkum D1
Makkum D2 - Bakhuizen D1
Makkum E1 - SJO Oudega/HJSC E1
SWZ Boso Sneek E4 - Makkum E2
IJVC E2 - Makkum E3
Workum F1 - Makkum F1
Makkum F2 - CVVO F5G
SC Bolsward F3 - Makkum F3
Makkum VR1 - SWZ Boso Sneek VR2
Kantinedienst
Elisabeth v/d Weerdt
Jolanda Dolman
Tanja v/d Logt/ Marie v/d Eems
Johannes Lutgendorff/Leo Nauta
Monique Velting

15:00
12:30
13:30
14:30
14:15
12:30
12:30
11:45
9:00
11:00
9:00
10:30
10:15
10:15
10:00
11:40
11:30
14:30

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

Vanaf 17.30 uur Rad van Avontuur!!!

Zaterdag 10 oktober

Oeverzwaluwen 1 - Makkum 1
CVVO 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Workum 3
Makkum 4 - ONS Boso Sneek 6
Makkum A1 - SC Franeker A2d
Makkum B1d - Arum/Stormv/Mulier B1d
LSC 1890 B3 - Makkum B2
Makkum C1d - Franeker SC C2
LSC 1890 C5 - Makkum C2
Makkum D1 - Terschelling D1G
Workum D2 - Makkum D2
SWZ Boso Sneek E1 - Makkum E1
Makkum E2 - SDS E2
Makkum E3 - ONS Boso Sneek E4
Makkum F1 - SDS F1
Scharnegoutum'70 F2 - Makkum F2
Makkum F3 - LSC 1890 F4
FVC VR2 - Makkum VR1

14:30
14:30
14:30
12:30
15:00
12:30
14:15
10:45
12:00
10:00
9:00
10:15
9:15
9:00
9:55
10:15
9:00
16:45

Kantinedienst
Erika Jansen/Olga Aarts
8.15-12.00
Wiebe Visser/Greetje Twijnstra
12.00-15.00
Niek Lutgendorff/Frank de Vries 15.00-19.00
Angelique Harteveld
15.00-19.00

S? DAT KAN BIJ ONS

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-

!

WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

eigen foto
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Zoekertje

Gezien in Piaam

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
"Klassieke" Pfaff handnaaimachine in koffer
Prijs  40,- F. Reitsma Tel: 06-50556891
Jeu de boule set. NIEUW in kistje  12,- Grenen
kastje: bladmaat 56 x 90; hoog 67, paneeldeurtjes e.d.  12,- 2 uitstekende lattenbodems
80 x 210 cm samen  10,- Tel: 06-49962492
GEZOCHT
Kamer voor 1 persoon, voor 1 dag per week
(maandag) maandag op dinsdag (overnachten)
Eventueel bij winkel of in garage Tel: 06-10111170
GEVRAAGD
Dames en heren fietsen onderdelen van fietsen
ook erg welkom. Tel: 06-46767747
TE HUUR
Gedeelte kaploods, inrijhoogte 5 m.
Vorstvrije opslagloods, inrijhoogte 5 m.
Vraag vrijblijvend naar de tarieven.
C. v/d Meer Tel: 0515-231460

Plaats uw advertentie
in de Makkumer Belboei
mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Zaterdag 19 September waren er 150 Porsche`s in Piaam.

Schoonheidsinstituut Karin Koornstra doet mee
aan verwendag voor mensen met kanker
Iedereen kent wel iemand met kanker. Als je in
die medische molen terecht komt verandert je
gemoedstoestand en ook je uiterlijk waardoor
het lijkt alsof je iemand anders in de spiegel
ziet. Stichting Look Good…Feel better organiseert voor het eerst de landelijke Look Good…
Feel Better-dag ‘Geef een glimlach cadeau’.
Deze nationale Look Good…Feel Better-dag
heeft als doel mensen met kanker tijdens hun
ziekte te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Op deze dag slaan schoonheidsspecialisten de handen ineen door belangeloos
in hun eigen salon verwenbehandelingen te
geven aan mensen met kanker.
Geef een glimlach cadeau
Voor  25,- kunnen klanten van deelnemende
schoonheidssalons cadeaubonnen voor dierbaren kopen. Deze dierbare krijgt dan op 5
oktober een verwenbehandeling van de
schoonheidsspecialist. Het volledige bedrag
gaat naar Stichting Look Good… Feel Better.

De actie ‘Geef een glimlach cadeau’ wordt
mogelijk gemaakt door diverse schoonheidsspecialisten in Nederland en vindt plaats op 5
oktober. Deze actie wordt ondersteund door
de Algemene Nederlandse brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten, ANBOS en
de Nederlandse Cosmetica Vereniging, NCV.
Je vindt mij en de andere deelnemende
schoonheidsspecialisten op de speciale actiewebsite. Kijk op www.lookgoodfeelbetter.nl.

Stichting Look Good…Feel Better
Stichting Look Good…Feel Better stelt alles in
het werk om mensen met kanker te steunen

Alle schoonheidsspecialisten werken volgens
een protocol of zijn opgeleid tot het verzorgen
van mensen met kanker.

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

Openingstijden:
maandag

9.00 tot 18.00

dinsdag

8.00 tot 18.00

dinsdagavond

19.00 tot 21.00

woensdag

8.00 tot 18.00

donderdag

8.00 tot 18.00

vrijdag

8.00 tot 18.00

vrijdagavond

19.00 tot 21.00

zaterdag

9.00 tot 13.30

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

bij hun uiterlijke verzorging. De stichting organiseert met vrijwilligers workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren hoe
zij hun huid het beste kunnen verzorgen en hoe
zij hun gezicht het beste kunnen opmaken.
“Je uiterlijk is essentieel voor wie je bent, hoe
je je voelt en hoe je benaderd wordt. Als je er
goed uitziet, voel je je ook beter. Dit willen we
nog meer mensen met kanker laten ervaren.
Vandaar de landelijke Look Good... Feel
Better-dag!” Aldus Petra Odenthal, directeur.

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

