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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

Gift voor kinderafdeling Sneeker ziekenhuis door Sjirk Wijbenga
Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Lang hoefde het personeel van de kinderafdeling niet na te denken. “We zijn hard
aan het sparen voor nieuwe televisies”.
Vervanging van de oude tv’s was op de
kinderafdeling van het Sneeker ziekenhuis
erg noodzakelijk. Het organiserend comité
van de afgelopen succesvolle reünie “Ik bin
in Makkumer” zorgde voor 5 nieuwe televisies op de kinderafdeling. Na de Makkumer
reünie stond er nog een positief saldo en
de commissie dames zochten een goede
besteding voor het geld. “We waren op
zoek naar een doel waar kinderen mee
gemoeid zijn en kwamen terecht op de
kinderafdeling van het Antoniusziekenhuis”,
zegt commissielid Tini Koornstra. Afgelopen
donderdag vond de officiële overdracht
van de vijf flatscreens plaats. Het ziekenhuis personeel was blij verrast met de
spontane gift.
De vier Makkumer dames kijken nog even
terug op een geslaagde reünie. Het aantal
deelnemers overtrof de stoutste verwachtingen. Voor de reünisten kwamen oude
herinneringen allemaal weer boven. Veel
nostalgische gevoelens gingen gepaard
met jeugdsentiment. Fonnie Tuinier: “En
dat was nou net onze doelstelling. Bovendien wilden we die gezellige sfeer van

vroeger weer even terug halen”. Een jaar
terug stond op de site “Ik bin in Makkumer” de
kreet, “Kan er geen reünie komen”. Dat was
voor Kobie Tuinier de aanleiding en zij kwam
in actie. Ze formeerde een commissie met
haar zus Fonnie, Tini Koornstra en Jannette
van Berkum. Maar hoe organiseer je een reünie als je geen cent te makken hebt. Al snel
bleek dat de Makkumer Horeca welwillend
tegenover deze spontane actie stond. De vier
dames kregen alle medewerking. Kobie: “De
toegang wilden we absoluut laagdrempelig
houden. De reünisten werden verwelkomt bij
het Wite Stek. We hadden wel (illegaal) twee
parkeerplekken in beslag genomen maar
geen enkel commentaar gekregen”.
Sjef van der Draai zorgde voor het publiciteit
materiaal. Foto collages van de horeca panden werden geleverd door de stichting Alde
Makkum. Op diverse locaties vertelden voormalig huisarts Bale Steenhuizen, Albert
Kamstra en Otto Gielstra over de situaties van
vroeger. In de horeca gelegenheden, de bibliotheek, de Waag en de skearwinkel van
Durkje Hoeksema werden oude foto’s en films
vertoond. Voor de 256 reünisten was het een
feest van herkenning en weerzien. Geertje
Koornstra ontmoette haar toenmalige schoolvriendin die ze in 40 jaar niet had gezien.

1990-2015

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Is uw motor al klaar voor de winter?
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

REAHUS
Pastoar ten Bokumstrjitte 9

Vraagprijs
€ 59.500,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Vele van onze klanten komen van verre
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.
En U heeft deze bourgondische
beleving om de hoek.
Proef het verschil!
Tot ziens bij Bakker Kluft

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:
17 en 18 oktober:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
24 en 25 oktober:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- 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
Spitich myn lichem wol net mear
Spitich want it wie allegear noch sa moai.
Grietsy
Met groot verdriet hebben we afscheid
moeten nemen van myn leave frou, ús leave
mem en unieke beppe

Grietsy Werkhoven-Tjeerdema
Makkum, 13-03-1938

Makkum, 29-09-2015

50 jaar gehuwd

Makkum:
Makkum:
Nuenen:
Makkum:

Jan Werkhoven
Johan
Robert
Marian en Louis
Roan en Inger

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
5 oktober j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Met verdriet hebben wij vernomen dat

Grietsy Werkhoven-Tjeerdema
echtgenote van onze “huis”fotograaf
Jan Werkhoven is overleden.
We wensen Jan, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.
Namens
bestuur Ondernemersvereniging Makkum
en de Werkgroep Makkumer Belboei
Sa graach wolle, mar net mear kinne.
Spitich genoch moatte wy no ofskie nimme
fan ús

tante Grietsy
Jimme wie’n d’r altyd foar us, wy binne d’r
no foar jimme.

Correspondentieadres:
Markt 18, 8754 ES Makkum
Een lege plek, een gemis,
een mooie herinnering
is alles
wat er nog is.

Wiepie en Gerard
Age en Titia
en bern.

Grietsy Werkhoven-Tjeerdema

Je was iemand van weinig woorden,
Maar als je gelijk had liet je het ook horen.
Jij hield van het leven,
en toch ben je alleen gebleven.
kaarten, films, lezen en muziek.
En in je ééntje zong jij je eigen levenslied....

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen
veel kracht en sterkte toe.

Op hoge leeftijd is toch nog onverwachts
van ons heengegaan onze lieve oom

Na een moedige strijd hebben we afscheid
moeten nemen van onze schoonzus

Velp:
Balk:
Gaast:

Gré en Derk †, Jos
Willem en Fook
Gerry en Ykele
en tantezeggers

Jan Willem van der Veen
Ome Willem

* 15-03-1926

‘Ik bin sa wurch’
Na een afnemende gezondheid is overleden
onze

tante Grietsy
Grietje Tjeerdema
Wiepie en Gerrit Terpstra-Tjeerdema
Jannie en Tjeerd Lutgendorff-Tjeerdema
Rommert en Dini Tjeerdema-Engelsman
kinderen en kleinkinderen
Bedroefd zijn wij door het overlijden van
onze aardige buurvrouw

Grietsy Werkhoven-Tjeerdema
Wij wensen Jan, Johan, Robert, Marian &
Louis, Roan en Inger veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd
De bewoners en ondernemers van de Markt

† 29-09-2015

Namens de oomzeggers
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 2 oktober 2015.
Correspondentieadres:
Fam de Vries-Blom
Leerlooiersstraat 18, 8754 EE Makkum
“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”
Op 29 september is overleden onze bewoner
app. 111
Dhr.

J.W. van der Veen

Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
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Familieberichten
Hy hie ús noch sa leaf
en wy hiene noch safolle plannen.
Tige unferwachts is ferstoarn myn skat, myn
alles en ús o sa leave en soarchsume heit

Tienus Leijenaar
21 jaar
Hy stie foar eltsenien klear.
* Wûns,
28 maart 1964

† Wûns
7 oktober 2015
Janneke
Martijn
Remco

Korrespondinsjeadres:
Weersterweg 29 D, 8747 NR Wons.
De begraffenis hat plakfûn
op moandei 12 oktober.
Verslagen zijn wij door het totaal
onverwachte overlijden van onze
schoonzoon en zwager

Tienus Leijenaar
ynleave man van Janneke en soarchsume
heit van Martijn en Remco.
Wij wensen jullie troost en liefde toe
van mensen om jullie heen en de moed
en kracht om verder te gaan.
Frans Horjus † en Ybeltje Horjus-Feenstra
Siete en Ingeborg
Klaas en Trijntje
Houkje en Henk
Arie en Inge
Sijtze en Bianca
neven en nichten
Makkum, 7 oktober 2015
Unbegryplik
Wy binne djip rekke troch
it ûnferwachte ferstjerren fan

Tienus Leijenaar

Ferslein, oandien en djip rekke binne wy no't

Tienus Leijenaar
ús buorman sa ûnferwachts ferstoarn is.
Wy winskje Janneke, Martijn en Remco alle
krêft en sterkte ta.
Hotze en Sietsche
Evert en Tessie
Paulus en Sjoerdsje
Nico en Nynke
Auke en Teatske
Sjirk en Elly
Johan
Sjoerd

John en Eva
Sietse en Janke
Sjouke-Ype en Aukje
Rintsje en Akkelina
Eile en Trijntje
Johannes en Jantina
en harren bern

Wûns, 7 oktober 2015

Ûnferwacht is ferstoan
us sear belutsen biljertfreon

Tienus Leijenaar
Wij winskje Janneke, Martijn en Remco
in soad krêft ta yn dizze slimme tiid.

“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”
Op 8 oktober is overleden onze bewoner
app. 15
Dhr.

R. Roedema

Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
Onverwachts is overleden onze broer, zwager
en oom

Romke Roedema
* Makkum,
30 juli 1939

† Makkum,
8 oktober 2015

Familie Bokma
Familie Roedema
Correspondentieadres:
Hearewei 39, 8711 GC Workum.

Biljartclub Wûns

De begrafenis heeft vandaag plaatsgevonden.

Únferwachts is ferstoarn ús belutsen
bestjoerslid en drager

“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”

Tienus Leijenaar

Op 1 oktober is overleden onze bewoner
app. 207

Wij winskje Janneke, Martijn en Remco
in soad krêft ta.
Begraffenisferiening "De Laatste Eer" Wûns
Helaas hebben we kennis moeten nemen
van het plotselinge overlijden van de vader
van ons spelend lid Martijn.

Dhr.

J. Kooistra

Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

Tienus Leijenaar
Wij wensen hem, zijn familie en naasten veel
sterkte en kracht toe bij het dragen van dit
verlies.
Alle betrokkenen van voetbalploeg Makkum 3,
de B-selectie en het bestuur van VV Makkum

Mama droeg mij negen maanden lang,
Ze werd er 's nachts soms wakker van.
Maar nu ik ben geboren,
Kan ik ook mijn papa 's nachts gaan storen!!!
Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Hy wie warber, trou, muzikaal
en tromboanist yn hart en nieren

Milan

We sille him tige misse.

28 september 2015
03:10 uur
3280 gram / 49 cm

We winskje Janneke, Martijn en Remco
in protte sterkte ta.
Dirigint, bestjoer en leden fan
de krist. muzykferiening Hosanna Wûns

Wil je komen kijk naar ons kleintje?
Geef dan eerst even een seintje.
André Feenstra en Anita van der Helm
Tjalkstraat 34, 8754 AP Makkum
06-22660118 / 0683220806
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Agenda
Donderdag 15 oktober

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

Vrijdag 16 oktober

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

Maandag 19 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 20 oktober

ruime keus assortiment vleessoorten

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

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

Maandag 26 oktober

2 kg hamlappen ........................... € 12,00

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

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

Woensdag 21 oktober

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

Donderdag 22 oktober

Makkum - Avondrust, Kaarten maken,
aanvang: 10.00 uur in de Serre

Workum - R.K. Parochie, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 18 oktober

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. S. Hovestad

1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50

Dinsdag 27 oktober

1 kg verse worst ..........................€ 4,50

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

2 kg rundvlees ............................. € 12,00
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50

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

5 slavinken ..................................€ 4,00

Makkum - Avondrust, bewegen op muziek,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00

5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00

10 oktober t/m 8 november

Bewogen landschap. Harriët IJkema
in galerie Badweg 3 te Bolsward
open vr van 15.00 – 21.00 uur
za zo van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak

Kerkdiensten
Zaterdag 17 oktober

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00

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

Woensdag 28 oktober

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

elke donderdag en vrijdag

voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

Vrijdag 23 oktober

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

Slagerij Attema Makkum

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.R. Veen

Zaterdag 24 oktober

Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 25 oktober

Makkum - Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Kamerling

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Makkum - K.C. Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 11.00 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Pingjum, Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E. van Halsema

Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. I. Pheifer

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Ariesen

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. Th. van Driek

Wons - Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

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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Fryske Diken Sportcar Rally

Door Judith van Lavieren

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

De start van de van der Stelt rally.
Makkum - Met veel plezier hebben Hans en
Els van der Stelt de Fryske Diken Sportcar
Rally voorbereid. Hans en Els delen met hun
vrienden een bijzondere hobby: ze houden
van het rijden in mooie oldtimers. Op vrijdagmiddag verwachten ze de eerste gasten in
Makkum. Op zaterdagochtend vertrekken 13
equipes met in totaal 24 personen voor het
eerste deel van de rally. Er wordt een startvlag
over de Strânwei gespannen en de oldtimers
zullen zijn voorzien van speciaal voor deze
gelegenheid vervaardigde schildjes en deurstickers. Er wordt om de minuut gestart. Op
zaterdag 3 oktober wordt er in totaal 280 kilometer gereden en op zondag 4 oktober worden 240 kilometers afgelegd.
In 2007 kwam Hans via een zakenrelatie in
contact met een vriendenclub uit Stompwijk.
Ze bleken de liefde voor oldtimers te delen en
Hans en Els werden uitgenodigd om mee te
doen aan een toerrit. Het beviel goed en er
volgde deelname aan rally’s in Brabant, ZuidDuitsland en Maastricht. De mensen die deze
ritten organiseerden stopten er twee jaar geleden mee. Iemand uit de vriendenploeg nam
daarom vorig jaar het initiatief en organiseerde
een rally door Brabant en Zeeland. Hans en
Els besloten om dit jaar een weekend in
Friesland te organiseren.

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)

Een rally. Volgens het woordenboek is het een
wedstrijd met auto’s met ingebouwde moeilijkheden. Hoe zit dat bij de Fryske Diken
Sportcar Rally? „Soms heb je bij rally’s wel dat
je bijvoorbeeld letters moet verzamelen om
een woord te vormen. Wij hebben dat bewust
niet gedaan. We willen dat er ook nog tijd
overblijft om van het rijden en de mooie
omgeving te genieten. De uitdaging bij een
rally is om alleen de aanwijzingen op papier te
gebruiken. Die aanwijzingen doen denken
aan een puzzelrit. Bijvoorbeeld sla na 400
meter rechtsaf. Maar ja soms mis je een afslag
of is het voor een bepaalde auto niet mogelijk
een krap bochtje te nemen. Daarom zijn in de
Fryske DikenSportcar Rally ook steeds straat-

namen vermeld. Het gaat bij deze club om de
gezelligheid en niet om winnen of in welke
prijsklasse je auto valt. We huldigen de
Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen”, aldus van der Stelt.
Er gingen heel wat uurtjes in de voorbereiding
zitten. Soms echt wel even puzzelen om tijd
vrij te maken naast de drukke baan van Els en
de handelsonderneming van Hans in automaterialen en gereedschappen. „ Maar omdat we
er zo’n aardigheid aan hebben geeft het ons
ook weer nieuwe energie”, zeggen ze. „We
hebben de route uitgezet langs allerlei dijkjes,
zoveel mogelijk weg van de autoweg en langs
het water. Dat uitzoeken is leuk en je komt zelf
ook op weggetjes waar je nog nooit bent
geweest. In Pingjum gaan we de Old Car
Factory Cats bezoeken, een heel geschikt
museum voor deze groep liefhebbers. Van
Der Bles regelde de bus naar het diner van
zaterdagavond zodat de deelnemers dan niet
weer achter het stuur hoeven te kruipen. Bij
Horjus ontvangen tankende Fryske Diken
Sportcar Rally deelnemers een leuk presentje”, vertelt Hans
Routebeschrijving zaterdag 3 oktober:
Makkum, Ferwoude, Workum, Parrega, Dedgum,
Tjerkwerd, Bolsward, Schettens, Witmarsum,
Pingjum, Reahus, Scharnegoutum, Sneek,
Offingawier, Akkrum, Idaerd, Wytgaard, Boazum,
Rien, Itens, Easterrein, Wommels, Lollum,
Arum, Harlingen, Franeker, Peins, Ried, Ny
Altoenae, Oude Bildtzijl, Berlikum, Menaldum,
Beetgumermolen, Aldeleie, Barthlehiem, Burdaard, Leeuwarden, Kleine Wielen, Hardegaryp
Routebeschrijving zondag 4 oktober:
Hardegaryp, Rinsumageest, Raerd, Holwerd,
Niawie, Dokkum, Oostrum, Ee, Engwierrum,
Kollum, Rohel, Kootstertille ,Eastermar, Sumar,
Garyp, Oudega S, Drachten, de Veenhoop, Tijje,
Beetsterzwaag, Nieuwehorne, Katlijk, Mildam,
Oranjewoud, Heerenveen, Rottum, St Johannesga, Ousterhaule, St Nicolaasga, Oudemirdum,
Bakhuizen, Hemelum, Warns, Molkwerum.
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Een nieuwe chefkok in café-restaurant De Prins

Door Judith van Lavieren

Chefkok Wiard Altena komt met ingang van
oktober het team van café-restaurant “De Prins”
versterken. Wiard volgde de opleiding basiskok en zelfstandig werkend kok op het Friesland College in Leeuwarden. Als leerling werkte
hij bij Gasterij Hennie van Richt, De Walrus in
Sneek en bij café restaurant De Prins. Hij
begon zijn carrière in de Walrus in Sneek,
daarna volgden De Vigilante en Het Gerecht in
Heerenveen. „Ik ben een type kok waarbij flexibiliteit en eerlijkheid hoog in het vaandel staan.
Alles kan en alles mag”, aldus Wiard op de
Facebookpagina van De Prins. „Met Wiard Altena
en Nyk Adema heb ik twee prima koks in huis.
Ze kunnen elkaar versterken en afwisselen”,
vertelt Sietze Bouma, eigenaar van “De Prins”.
De komende maanden vertrekt Nyk Adema
naar het buitenland. Hij gaat aan de slag in
een restaurant waar hij stage liep en al eerder
werkte. In de stillere wintermaanden kan Wiard
het prima alleen redden. Vanaf Pasen is Nyk
weer terug en staan ze met z’n tweeën achter
de potten en pannen. Nou ja, potten en pannen… ook in de keuken van de Prins heeft de
tijd niet stil gestaan en wordt tegenwoordig
gebruikt van een self cooking center en worden
de principes van de “slow cooking” toegepast
door het gebruik van een zogenaamde röner,
een apparaat waarmee je bijvoorbeeld varkenswangetjes lekker langzaam kunt laten garen.
In café-restaurant De Prins werken ze met een

kleine vaste kaart met daarnaast vlees- en visspecials. Die specials wil men gaan uitbreiden.
Het is de bedoeling om meer gebruik te gaan
maken van social media om die specials bekend
te maken. „Wiard en ik hebben als koks dezelfde stijl“, zegt Nyk. „Wiard brengt nu zijn
ervaring die hij buiten Makkum opgedaan
heeft mee en ik kom straks weer met nieuwe
ideeën uit het buitenland. Wij kunnen altijd
goed overleggen, we zijn het altijd zo eens
over wat er op de kaart moet komen te staan”.
Sietze Bouma is van plan de bovenzaal te
gaan benutten voor buffetten. Feesten en partijen tot maximaal honderd personen kunnen
hier prima worden gehouden. „Lekker eten en
genieten van het mooie uitzicht op de haven
en de sluis, een mooie combinatie toch?”,
zegt Sietze Bouma. Het buffet kan helemaal
worden aangepast aan de wensen van de
gasten. „In overleg is alles mogelijk”, aldus de
heren.
De oude huiskamer, voorheen rookkamer, is
onlangs gerenoveerd en teruggebracht in
oude stijl met lambrisering en de balken aan
het plafond weer in het zicht. Heel geschikt
voor een kleine vergadering of een diner met
een klein gezelschap, het zogenaamde
”private dining”. Praktisch voordeel: je hoeft
de trap niet op, want deze kamer bevindt
zich op de begane grond. De sfeervolle huiskamer is geschikt voor een dinertje van 8 tot
16 personen.

Informatie avond IJsselmeer Windmolenvrij
Wij, van IJsselmeer-windmolenvrij, worden
regelmatig benaderd om informatie te geven
over het voorgenomen windpark voor de kust
van Makkum, en wat er eventueel nog aan te
doen is. Daarom verzorgen we een publieke
informatie avond over Windpark Friesland.
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt
door sprekers van de IJsselmeer vereniging
en stichting Vrije Horizon.
We verwachten een breed publiek van zowel
recreanten (zeilers, wind- en kitesurfers),
natuurliefhebbers, inwoners en middenstand.
De informatie avond zal gehouden worden

op vrijdagavond 23 oktober om 20:00 uur in
Cafe -Restaurant de Zwaan, te Makkum.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Hoogachtend,
IJsselmeer Windmolenvrij

eigen foto
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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.

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

eigen foto

Zipp dé nieuwe band uit de regio

De redactie krijgt veel kopij via de mail toegestuurd om te plaatsen in de Belboei. Vaak om
aandacht te vragen of om promotionele zaken.
Jan van der Wal, een mij bekende gitarist uit
Schraard (o.a. Gaivs en Leugenbollepop),
pakt het anders aan en zocht persoonlijk
contact om de band waarin hij speelt te presenteren. Nieuwsgierig vroeg ik Jan naar deze
band genaamd Zipp. Zipp is een nieuwe
band, geformeerd rond zanger Sipke de Boer
uit Witmarsum, voormalig Workum. De Boer is
als sinds eind jaren ’90 actief in vele bandjes
of soloprojecten. Onder andere met de Suskes
en de Beugelband maar ook solo wist hij
regelmatig Omrop Fryslân te halen. Nu dus
begeleid door een brede zevenmans formatie.
Allemaal Friese bandleden, de meesten woonachting in onze regio.
Zipp zet zichzelf neer als een energieke band,
die bestaat uit ervaren muzikanten. Live speelt
de band goed in het gehoor liggende zelf
geschreven Nederpop. Eigen liedjes dus. En
niet zomaar eigen liedjes, slim geproduceerde
nummers waarmee de band verder wil dan
zaaltjes en jeugdsozen. Daarnaast worden de
radio stations professioneel benaderd om
zoveel mogelijk gedraaid te worden. Met een
breed netwerk lukt dat al aardig. Veel lokale
stations waaronder RadioNL-Noord en Waterstad FM draaien de singels al.

Onder de naam Zipp zijn nu al vier singles
uitgebracht; “ Zomer”, “Ik geloof in jou en mij”
en “Laat het los”, en de 4e single genaamd:
“Zo Bijzonder” is net uitgekomen. Alle vier
begeleid door professionele videoclips van
Jelmer van Delft. De nummers zijn opgenomen in de Leeuwarder studio the Grien Room.
Onder productionele leiding van Nico Outhuijse
(drummer van de Kast) wordt momenteel hard
gewerkt aan de voltooiing van het eerste volwaardige album dat 23 oktober 2015 zal verschijnen. Volgende week 23 oktober zal Zipp
het debuutalbum presenteren in “Het Bolwerk”
te Sneek. Dat belooft een heel spektakel te
worden, volledig avondvullend, inclusief voor
- en na programma. Zipp gaat alle nummers
van de cd live ten gehore brengen. Er rijden
touringcars vanuit Witmarsum, Koudum en
Hippolytushoef om fans en belangstellenden
heen en weer te brengen.
Nieuwsgierig naar deze ambitieuze band?
Meer informatie via www.zipplive.nl of de facebookpagina van Zipp live.

”Makkum 70 jaar vrij” nu te koop op DVD
Op 18 april 2015 werd het feit dat Makkum 70
jaar geleden bevrijd was uitbundig gevierd.
Op deze zonnige voorjaarsdag was het druk
in Makkum. De intocht van de oude legervoertuigen, het speciale lied “Gretha” dat steeds
weer klonk en de smaak van rats, kuch en bonen
zal veel mensen nog vers in het geheugen liggen. Er was een variétéshow, Tjerk Bruinsma
gaf een rondleiding door Makkum langs de
plaatsen waar het 70 jaar geleden allemaal gebeurde, er werd een tentoonstelling geopend
inde Waag door eregast Lukas Emmens.
In de aanloop naar 18 april heeft de commissie
Makkum 70 jaar vrij zijn verhaal gefilmd. Ook
de kinderen van de basisschool gingen op pad.
Deze kinderen van nu interviewden de kinderen
van toen, die de oorlog destijds hadden meegemaakt. De film die hiervan werd gemaakt
was op 18 april te zien in café-restaurant De
Prins. Het lukte de bezoekers op 18 april vaak
niet overal bij te zijn, zo kon niet iedereen kon
de (4 keer uitverkochte!) variété show bezoeken
of ’s ochtends al aanwezig zijn voor de rondleiding. Gelukkig is daar nu een oplossing voor.
Met dank aan Gerben van der Weerd die de
hele dag aanwezig was met zijn camera en de
mooiste momenten vastlegde op beeld. De
commissie is ook veel dank verschuldigd aan
Aart Postma. Vele uurtjes werden door hem
besteed aan het monteren van al het beeldmateriaal dat bij de interviews door de basis-

door Jetze Genee

Sipke de Boer dus, een ervaren muzikant,
heeft als stuwende kracht alle bandleden zelf
benaderd om samen een topformatie te formeren. Al is gitarist Sytse Haima nog meer
ervaren, tientallen jaren Pigmeat hebben hem
een straatlengte podiumervaring bezorgd. De
overige bandleden staan ook al minstens 10
jaar op de planken. De Boer is als zanger /
componist enorm veelzijdig. Hij componeert
niet alleen voor Zipp, maar schrijft ook muziek
(in zeer uiteenlopende stijlen) voor andere
artiesten waaronder Jelle B. Daarnaast is de
Boer ook in diverse theaterproducties en kindertheaterproducties.

Door Judith van Lavieren

schoolleerlingen en tijdens het bezoek aan
Lukas Emmens werd verzameld. Er werd een
dubbel-DVD samengesteld met beelden van
de rondleiding, de variétéshow en de interviews. Vanaf heden is de DVD te koop.
U kunt deze dvd bestellen door  7,50 over te
maken op rekeningnummer NL 77 RABO
0300 7004 15 t.n.v. Stichting Ald Makkum.
Hierbij duidelijk uw naam en adres vermelden.
Alle medewerkers van variétéshow en de
commissie ontmoeten elkaar op donderdagavond 5 november in het Makkumer Kasteeltje
en zullen daar gezamenlijk de officiële première
meemaken.
Wat kunt u verwachten als u de DVD bestelt?
In Makkum wordt de DVD op vrijdagmiddag 6
november persoonlijk bij u afgeleverd door de
leden van de commissie Makkum 70 jaar vrij.
In stijl, want voor die gelegenheid zullen
Nelleke Oostenveld, Geartsje Haijtema, Durkje
Hoeksema, Wiebren van der Weerdt, Arie
Kuipers. Otto Gielstra en Hidzer Sietzema zich
weer hullen in hun kleding
uit de jaren veertig.
Bestellers van buiten
Makkum krijgen
de DVD opgestuurd.
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Opening Kinderboekenweek 2015 op de Sint Martinusschool
Makkum - De Kinderboekenweek 2015 heeft
het thema “raar, maar waar” meegekregen.
Op onderzoek uitgaan om te weten te komen
hoe de wereld in elkaar zit, daar draait het dit
jaar om. Ter gelegenheid van de opening van
de Kinderboekenweek waren op de Sint
Martinusschool vier gasten uitgenodigd om
iets over hun werk te komen vertellen. En
ondergetekende was er een van. Alle vier de
gasten doen tijdens hun werk onderzoek. Op
deze ochtend vertellen ze aan het geïnteresseerde publiek van groep 1 tot en met 8 hoe
ze dat doen.
Het spits wordt afgebeten door Paulien Stollmijer.
Zij werkt als neuropsycholoog in revalidatiecentrum Beetsterzwaag. Een neuropsycholoog
kijkt naar de hersenen en het gedrag van
mensen. Goed werkende hersenen zijn belangrijk: ze regelen alles in je lichaam. In Beetsterzwaag werkt Stollmijer met mensen die een
hersenbeschadiging hebben. Ze onderzoekt
door middel van testjes wat mensen nog wel

Door Judith van Lavieren

en niet meer (goed) kunnen. Ze legt ook aan
de kinderen uit hoe lastig het is als je hersenen
beschadigd zijn. Ze vertelt over een patiënte
die niet meer kan praten. „Jullie kunnen je
vast voorstellen hoe boos die mevrouw daar
zo nu en dan van wordt.”
Ellen de Vries werkt op een melkpoederfabriek
in Scharsterbrug. Met behulp van foto’s legt
ze uit hoe daar van melk melkpoeder wordt
gemaakt. De Vries werkt op de afdeling kwaliteit. Hier wordt getest of de melkpoeder goed
en veilig is. Ze doet proefjes om te zien of er
geen schimmels of verkeerde bacteriën in zitten. Waarom maken ze eigenlijk melkpoeder,
je kunt toch gewoon melk drinken? De Vries
legt uit dat ze voornamelijk aan het buitenland
leveren: landen waar niet zoveel koeien zijn en
waar het door de temperaturen makkelijker is
om houdbare melkpoeder in plaats van bederfelijke melk te gebruiken. Het verbaast de
kinderen dat er in zoveel producten melkpoeder zit. Het zit in pannenkoeken, pizza’s

en ook in tuc-koekjes….raar, maar waar! Hoe
smaakt melkpoeder eigenlijk? „Het is niet
dezelfde smaak als melk”, zegt De Vries. Ze
belooft melkpoeder op school te brengen
voor de proefjesmiddag van de Kinderboekenweek. Dan kan iedereen het zelf proeven.
Dan ben ik zelf aan de beurt. Om aan informatie
voor stukjes te komen moet ook een journalist
op onderzoek uit. Als het kan ga je er zelf
heen, zoals op deze Kinderboekenweek, of je
maakt afspraken om met mensen te praten en
hen vragen te stellen: een interview. Bij het
schrijven moet je denken om de vijf W’s: wie,
wat, waar, wanneer en waarom. Dat komt de
kinderen bekend voor! Ik krijg goede vragen
uit het publiek: Wat doe je met je eigen
mening en mag je als journalist eigenlijk
zomaar overal naar binnen. Bijvoorbeeld als je
een interview wilt doen bij De Vries, er staan
daar zulke grote hekken om heen. Hoe kom je
daar dan?
Als laatste komt Marijke Bonthuis aan het
woord. Alle paardenmeisjes en jongens veren
op want zij werkt met paarden. Bonthuis geeft
les, traint paarden voor andere mensen en
koopt en verkoopt paarden. „Dat is soms best
moeilijk, want je vindt zo’n paard leuk en lief.
Soms moeten paarden echter wel verkocht
worden. Ze eten en poepen een heleboel. Ze
zijn duur in onderhoud”. Bonthuis doet onderzoek tijdens haar werk op het Nordwincollege.
Zij geeft daar voedingsleer. Hoeveel moet een
paard eten en wat moet er allemaal in zitten?
Ook hier weer interessante vragen: Waarom is
les zo duur? „Dat komt door het dure onderhoud waar ook de manege mee te maken
heeft.” Hoe lang kan je op een paard op leeftijd blijven rijden? „Zolang het paard het zelf
nog leuk vindt en je kan rekening houden met
zijn leeftijd door er wat korter op te rijden”.

Watersport Vereniging Makkum zoekt voor het zomerseizoen van 2016 een:

HAVENMEESTER

Meester Bastiaansen sluit de opening af. Hij
bedankt de sprekers maar ook de kinderen.
Ze hebben aandachtig geluisterd en daardoor
uitstekende vragen gesteld!

Voor het beheer van de haven van de vereniging
aan het Makkummerdiep in Makkum.
Graag komen wij in contact met een persoon of echtpaar die de haven tijdens
het zomerseizoen (circa april t/m september) onder zijn hoede wil nemen.

rommelmarkt

Voor inlichtingen, neem contact op met:
Johannes van der Meulen
e-mail: j.vandermeulen@fib.nl
mob.tel: 06 - 121 463 23

op zat. 31-10-2015
van 9.00 – 13.00 uur.
entrÉe 1,00 euro pp.

in ‘t honk te exmorra
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Familieberichten

Vroeger wie se altyd
oant boartsjen bij de boer
of ergens oas yn de natoer.
Foar oare minsken klear stean
kin se mar al te goed,
mar hjoed is olles oas.
Jawis jawier hjoed ist safier,
dit leave lytse famke oppe foto
wurd dan toch echt fyftich jier!!!

Voor alle vrouwen in
Makkum en omstreken
Lijkt het u/jou leuk om gezellig samen te komen
om met elkaar te praten over verschillende
onderwerpen die je in het leven bezig houden,
met als basis het christelijk geloof? Dan is de
vrouwenochtend iets voor jou! Deze wordt eens
per 2 weken (de even weken) georganiseerd
op woensdagochtend vanaf 10.00 uur, telkens
bij iemand anders thuis. Deze persoon mag
de ochtend voorbereiden, eventueel met
iemand anders. Ben je nieuwsgierig geworden
of heb je vragen, bel dan 233850 of 231234.

KBO, PCOB, Wunseradiel
Op Woensdag 28 oct. in Het Anker, Buren 18
Makkum, aanvang 14.00 uur, onze gast is: De
heer W. v.d. Velde uit Drachten. Hij neemt ons
mee terug in de geschiedenis van 70 jaar
bevrijding van de tweede wereldoorlog. Dit
sluit aan op de herdenkingen van 2015, dat ons
land 70 jaar geleden werd bevrijd van deze
verschrikkelijke oorlog, wat bij ons ouderen
diepe sporen heeft achtergelaten; dus beslist
de moeite waard! Ook niet leden zijn van harte
welkom!

Collectanten nierstichting in
Makkum halen  1236,77 op
Makkum – Tussen 20 en 26 september gingen
in heel Nederland ruim 75.000 collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Makkum
leverde dat 1236,77 euro op. De inkomsten
zijn hard nodig voor de ontwikkeling van de
draagbare kunstnier. Door de kunstnier klein
te maken, maken we de wereld van nierpatiënten weer groot. Collectanten en donateurs
hartelijk bedankt!
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Voetbalprogramma
Zaterdag 17 oktober

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 / 06-50837937

De Boer RVS uit Makkum hoogste Fries op innovatielijst

bron: www.fryslan.frl

De Boer RVS uit Makkum veroverde met een
machine voor de commerciële garnalenvisserij
op 1 oktober de 37e plek in de MKB Innovatie
Top 100 2015 van de Kamer van Koophandel.
Het is daarmee het hoogst genoteerde bedrijf
uit Fryslân. Door een opzuigsysteem in de
machine wordt de vangst zo snel mogelijk aan
boord gehaald, vangst en bijvangst worden
op een diervriendelijke manier door middel
van een detectie sorteersysteem gescheiden
en de bijvangst wordt binnen een minuut na
vangst weer levend over boord gezet. De
installatie is dier- en milieuvriendelijk. Bij
gebruik ontstaat minder bodemberoering, er
kan efficiënter worden gevist, er is minder
werkdruk aan boord en de kwaliteit van het
product verbetert, doordat de verwerkingstijd
vermindert. Deze innovatie biedt de visserij
kans om in de toekomst in natuurgebieden te
mogen blijven vissen, en de vissers krijgen de
kans om hun producten beter te vermarkten.
Bijvangst overleeft
Met het huidige vissysteem wordt er ongeveer
1,5 uur gezocht naar garnalen, dit houdt in dat
men heel veel tijd verliest en onnodig het

milieu belast. Tevens is de huidige verwerkingslijn aan boord niet gemaakt om bijvangst
te laten overleven, met het nieuwe systeem, is
de verwerking tijd van 3 uur terug gebracht
naar maximaal 5 minuten, zodat de bijvangst
levend over boord gaat. Ook wordt de verwerkingslijn ingekort omdat er alleen een netto
eindproduct wordt verwerkt. Daarnaast kan
digitaal worden vastgelegd wat de vangst is
en waar het wordt gevangen.
Succesvolle innovaties
Alle 100 genomineerde bedrijven hebben
succesvolle innovaties doorgevoerd op het
gebied van product, dienst, proces of organisatie. Met de realisatie van deze vernieuwingen
hebben de ondernemers hun omzet verhoogd, hun voortbestaan zeker gesteld of
bestaande producten verbeterd. De bekendmaking van de 10e MKB Innovatie Top 100
was vrijdag 2 oktober in Suger City Events in
Halfweg, tijdens de Dag van de Innovatie. Op
dinsdag 6 oktober was er een ontmoeting
tussen de Noordelijke bedrijven uit de MKB
Innovatie TOP 100 editie 2015 met de gedeputeerden EZ van de noordelijke provincies.

Nieuws van Beach Resort Lifestyle in Makkum
Beste inwoners van Makkum e.o.
Mijn naam is Elbrich de Haan, ik ben 24 jaar
en laatstejaarsstudente op het CIOS in Heerenveen. Ik heb mijn hele leven lang al een passie
voor sport en in het bijzonder voor wielrennen
en judo. Vorig jaar heb ik stage gelopen in een
sportcentrum in Harlingen en heb ik mij gediplomeerd tot fitnessinstructrice, seniorensportleider en bootcamp trainer. Dit jaar loop
ik stage bij Beach Resort Lifestyle in Makkum.
Hier heb ik de mogelijkheid om mijzelf verder
te ontwikkelen als fitness- en personal trainer.
Ook krijg ik de vrijheid om activiteiten en evenementen op te starten. Een fantastische
kans, die ik met beide handen aangrijp!
Op Maandag en Donderdag ben ik vanaf half
september begonnen met mijn stage, en ben
ik dus aanwezig op het fitness centrum waar
ik klanten begeleid met het halen hun fysieke
doelen. Als het nou gaat om het verbeteren
van uw conditie, het versterken van uw buikspieren of gewoonweg afvallen, ik begeleid u
graag.

Zoals ik al zei wil ik mij dit jaar verder ontwikkelen als allround fitness instructrice en o.a.
specialiseren in personal training en afvallen.
Bij Beach Resort Lifestyle kan ik op een nieuwe manier kijken naar afvallen en gezondheid.
Kennis over voeding en effectief leren trainen
om doelgericht af te vallen wil ik leren om mee
te nemen in mijn latere carrière. Ik hoop u een
keer te ontmoeten bij Beach Resort Lifestyle.
Elbrich de Haan
Fitnessinstructrice en stagiaire

eigen foto

Makkum 1 - Joure SC 1
Makkum 2 - Knickerbockers The 4
ONS Boso Sneek 4 - Makkum 3
IJVC 2 - Makkum 4
SWZ Boso Sneek A3d - Makkum A1
Franeker SC B2 - Makkum B1d
Makkum B2 - S.C. Stiens B2
Oosterlittens C1d - Makkum C1d
Makkum C2 - SDS C3
Frisia D3 - Makkum D1
Makkum D2 - NOK D1G
Makkum E1 - Heeg E1
Balk E3 - Makkum E3
LSC 1890 F2 - Makkum F1
Makkum F2 - Workum F4
CVVO F6G - Makkum F3
Makkum VR1 - Balk VR2

15:00
12:30
12:30
12:30
15:30
12:15
9:00
10:00
9:00
11:00
10:45
10:30
9:00
11:45
11:40
11:55
14:30

Kantinedienst:
Jeffry vd Werf/Karin Wijma
8.15-12.00
Auke de Jong/Jeanette Bonthuis 12.00-15.00
Jaap Reitsma/Tineke v Hayum/ 15.00-19.00
Ellen v Hayum
15.00-19.00

Zaterdag 24 oktober

Makkum 2 - Flevo Boys 3
Makkum 4 - Waterpoort Boys 3
ST Mulier/Arum A1d - Makkum A1
Makkum B1d - Rottevalle B1d
Makkum B2 - Blauw Wit '34 B4
Makkum C1d - Leovardia C2
Makkum VR1 - NOK VR1
Kantinedienst:
Carien Treub/Annelieke Zuidema
Eva Nauta/Jan Nauta
Evelien Schakel/Johan Algera/
Silke Bruinsma

12.30
14:30
12:00
15:00
12:30
10:45
19:30

9.45-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Pubquiz in Witmarsum
Op zondag 18 oktober 2015 zal, na het grote
succes van de eerder georganiseerde pubquiz,
voor de tweede keer de “Pubquiz Witmarsum”
georganiseerd worden in De Gekroonde Roskam. De “Pubquiz” begint om 17.00 uur. De
pubquiz is een spel waarbij plezier en gezelligheid de boventoon voert. De pubquiz is zo
samengesteld, dat deze geschikt is voor iedereen. Diverse onderwerpen komen er voorbij,
zoals algemene kennis, sport, muziek, fotoronde en televisie. Men wordt verrast met leuke
en nieuwsgierige quizvragen, geluidsfragmenten
en afbeeldingen. De vragenrondes worden
afgewisseld met de snelle tussenrondes zoals
“petje op, petje af”, waarbij gestreden wordt
om een gratis consumptie voor een team. De
pubquiz bestaat uit acht rondes van 10 vragen.
De quizmaster, in Witmarsum is dat ‘Doubleyou
B’, stelt elke ronde de vragen en de deelnemers moeten de antwoorden (liefst de juiste
natuurlijk) op de antwoordformulieren zetten.
Het team dat na het einde van alle rondes de
meeste punten heeft is de winnaar. De pubquiz
kampioenen gaan naar huis met een beker en
natuurlijk de eeuwige roem! Men kan zich als
team opgeven, maximaal 5 personen per team,
maar men kan zich ook individueel opgeven
en dan wordt er een team gezocht. De inleg is
 2,50 per persoon. Nadat alle rondes zijn
gespeeld zullen de winnaars bekend worden
gemaakt. Mensen kunnen zich opgeven voor
de “Pubquiz door te mailen naar degekroonderoskam@live.nl of bellen naar 0517-531196.
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Zoekertje
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
T.V. meubel van glas en metaal op draaipoot.
h. 65 b. 95 d. 55 cm.  50,Hellinga, Botterstraat 28 Tel: 232194
Grenen eetkamertafel met 2 laden (90 x 190),
2 zeer mooie zwarte leren stoelen op wielen,
2 fietszitjes (één voor voorop (Nijntje met
windscherm en hoofdsteun) en één voor
achterop (Bobike) de fiets), 1 wit traphekje van
het merk Lindam en een rood verduisterend
rolgordijn. (prijs nader overeen te komen)
Voor informatie of bezichtiging of foto’s bellen
met 06-38743074 of even langs komen op de
Turfmarkt 91 te Makkum.

AANGEBODEN
Bijles wis- of natuurkunde voor de eerste tot
en met de zesde klas.  5 per uur.
Tel: 06-29144088
GEZOCHT
Ik ben op zoek naar een fijn huurstekje voor
lange tijd! in Makkum/Holle Poarte e.o.
Wie o wie heeft voor mij een mooi plek?
Tel: 06-19218403
GRATIS AF TE HALEN
4 Rieten tuinstoelen. Tel: 232108 na 18.00 uur.

World Servants groep in Makkum en omstreken
Ook dit jaar is er weer een World Servants
groep in Makkum en omstreken. Waarschijnlijk
heeft u ons al voorbij zien komen met onze
welbekende pepermuntactie. We zijn met een
groep enthousiaste jongeren weer fanatiek
bezig om geld in te zamelen voor bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Daarom willen wij
uw aandacht vragen voor onze volgende
actie.

Op zaterdag 17 oktober aanstaande staan wij
op de parkeerplaats bij de Jumbo in Makkum
om al uw auto's blinkend schoon te wassen.
De wasstraat is geopend van 08.30 uur tot
16.00 uur en het kost slechts  7,50 per auto.
Wij zien u graag op zaterdag 17 oktober bij de
Jumbo!

kapsalonnynke-beauty.nl

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

World Servants Regio Makkum

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

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

GEVRAAGD
Gratis dames en heren fietsen kinderfietsen
en 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
Lieve kinderen, ouders en andere
belangstellenden van Makkum en omstreken,
Volgende week hebben alle kinderen lekker vrij
omdat het herfstvakantie is! Daarna hebben
wij precies nog 3 weken tijd om onze stoomboot vol te laden met pepernoten, speculaas
en natuurlijk cadeautjes! Dat wordt nog hard
werken voor alle Pieten en natuurlijk voor
Sinterklaas. Maar dan hopen we dat jullie
weer een heleboel Sinterklaasliedjes kennen
en deze luidkeels laten horen als wij de boot
in Makkum aanmeren!
Op zaterdag 14 november vanaf 14.30u hopen
wij aan wal te stappen in Makkum. Als alles
goed verloopt, wordt de Sint, daarna welkom
geheten op het plein. (als er onder tussen geen
gekke dingen gebeuren, of dat er opeens Pieten
gaan trouwen zoals vorig jaar). Vanaf half 4
is er een programma van 3 kwartier voor de
kinderen van verschillende leeftijden op verschillende locaties in Makkum. Dus hou die dag
vast vrij, want de belevenissen van Sinterklaas
en zijn Pieten wil je toch zeker niet missen??
Groeten van de Mailpiet

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

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

