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Ladiesday Ziezo Mode

TThuishuis Doerak

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 Judith van Lavieren

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

eigen foto
Vorige week zaterdag werd bij Ziezo Mode
van Alie van der Veer de nieuwe mode voor
het najaar gepresenteerd. De bezoekers
werden met een hapje en een drankje verwelkomd in een tent voor de winkel van
Ziezo Mode. Er werden 3 shows gelopen,
om half elf, half twee en half vier. Ook tussendoor was het gezellig. Men kon terecht bij
de stands van Oriflame, Kapsalon Nynke,
Leff Fotografie en Roos en Kreaz voor
leuke aanbiedingen én natuurlijk een kijkje
nemen in de winkel. Een gezellig muziekje
op de achtergrond werd verzorgd door
Cees Jaspers. Hij verzorgde ook het geluid
tijdens de shows. De show werd gepresenteerd door Gonny Boonstra. De mannequins
Annelies, Daphne, Iris, Jantje, Vera en Bertha
showden kleding van Yaya, Ambika, Garcia,
Mavi en Yest.
In de eerste ronde werd duidelijk dat groentinten in de mode zijn. Een lang vest is een
echte must-have. En daarbij hoort dan
zeker een mooie sjaal of omslagdoek. In de
volgende rondes zag het publiek combinaties met blauw en rose. In de laatste ronde
werd het iets klassieker met zwart-wit mode
en werden de cognac en cameltinten in een
aantal fraaie setjes geshowd. In de kleding

Wij kunnen iedere
dag (bijna) alle maten
en merken banden leveren,
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
b d
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN
IS DE OPSLAG GRATIS

van dit najaar is regelmatig een detail van leer of
imitatiebont te zien. Sterren als dessin zijn
helemaal hip en de hoed gaat veel gedragen
worden, voorspelde Gonny Boonstra.
Geïnspireerd door alle leuke en draagbare
kleding bezochten vele dames na de show de
winkel van Ziezo Mode. Er werd druk gepast
en uitgeprobeerd. Boonstra had het tijdens de
show ook gezegd: ”Alie heeft een prachtige
collectie ingekocht met voor elk wat wils.”
Tijdens de Ladiesday werd ook de winnaar
van de actie op Facebook bekend gemaakt.
Er was veel geliked en gedeeld want er was een
compleet verzorgde verwendag uitgeloofd.
Geeske Rienstra was de gelukkige! Zij zal een
dag lang in de watten worden gelegd en krijgt
een haarmetamorfose bij Kapsalon Nynke,
een set nagels van ROOS nagelstyling, een
fashioncheque ter waarde van 100 euro van
Ziezo Mode, een fotoshoot verzorgd door Leff
Fotografie, een woonaccessoire van Kreaz en
een foto op canvas van FiksDesign. Tijdens
de Ladiesday werd iedere dame die een outfit
aanschafte uitgenodigd om hiervan een leuke
selfie te maken en deze op de Facebookpagina
van Ziezo Mode te plaatsen. Deze actie werd
gewonnen door Leny Foekema. Zij mag een
omslagdoek uitzoeken bij Ziezo Mode.

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

WJELSRYP
Lytse Buorren 20
Vraagprijs
€ 85.000,- k.k.

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)

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

S. Dreijer – de Jager

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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

Makkum - Avondrust, 19.30 uur - Zing Mee
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Jeugddienst
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Dijkstra
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Gilliam
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Maandag 2 november

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

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

Zondag 1 november

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

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:
31 oktober en 1 november:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
7 en 8 november:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

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

Kerkdiensten

Makkum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Allerzielen. Parochievoorganger
Witmarsum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Allerzielen. Parochievoorganger

Dit lytse leave famke
wurd 30 oktober

80 jier!
Lokwinske en in protte leafs
fan ús allegearre

Der wie it dan safier
In lyts berntsje oer de flier
Lytse hantsjes, lytse earkes
In lyts kopke mei in miny noas
Der't wy sa wiis mei binne
Dat kin dochs net oars!
Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Selma
Karen

7 oktober 2015
22:46 uur | 3060 gram
Wybo Anema en Daniëlle Zijlstra
Boppesteech 21
8755 JJ Idsegahuizum
06-46798197 | 06-55927072
Wil je komen kijken bij onze kleine meid?
Bel dan even voor een geschikte tijd.

Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Allerzielen. Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Woensdag 4 november

Makkum - K.C. Het Anker, 19.30 uur
Dankstond. Voorganger: Ds. J. de Gier
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 19.30 uur
Dankstond. Voorganger: Ds. J. v/d Ploeg
Wons - Protestantekerk, 19.30 uur
Dankdag. Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Vrijdag 6 november

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

Zaterdag 7 november

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

Zondag 8 november

Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Pa. G.H. Visser
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Agenda
Donderdag 29 oktober

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

Makkum - Avondrust, Kaarten maken,
aanvang: 10.00 uur in de Serre
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, kegelen,
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 30 oktober

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

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

Zaterdag 31 oktober

Makkum Avondrust, mannenkoor de
"Matgumer maten", aanvang: 15.00 uur
in het restaurant
Makkum - Het Anker
Bingoavond Buurtvereniging Trye yn Ien
Aanvang 20.00 uur voor leden en niet leden

Zondag 1 november

Makkum - Avondrust, Zing Mee,
aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Maandag 2 november

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 3 november

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

Woensdag 4 november

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

Makkum - Avondrust, Trekharmonicagroep
Spilersnocht, aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 5 november

Makkum - Avondrust, Nifelclub,
aanvang: 10.00 uur in het restaurant
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 6 november

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

Maandag 9 november

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 10 november

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

Woensdag 11 november

Makkum - Avondrust, open deur Bijbelkring,
aanvang: 10.00 uur in de huiskamer 2e etage
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Klaverjassen in
het dorpshuis te Skuzum
20 november 2015
18 december 2015
15 januari 2016
12 februari 2016
11 maart 2016
8 april 2016

Heeft u de dubbel-dvd van Makkum 70 jaar vrij
al besteld?

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

Van alle activiteiten die op 18 april jongstleden
in Makkum plaatsvonden om te vieren dat
Makkum 70 jaar geleden bevrijd werd is een
dubbel-dvd gemaakt. De dvd’s zijn uitsluitend
op bestelling verkrijgbaar. U kunt 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.
In Makkum wordt de DVD op vrijdag 6 november
door de leden van de commissie van Makkum
70 jaar vrij persoonlijk bij u afgeleverd. Voor
die gelegenheid zullen zij zich weer hullen in
kleding uit de jaren veertig. Bestellers van
buiten Makkum krijgen de DVD opgestuurd.
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10e Night of the ’80 in de Prins

door Jetze Genee

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
eigen foto
Zaterdag 31 oktober organiseert de Prins voor
de 10e maal de Night of the ’80. DJ Hendrik
de Vries met zijn technische ondersteuning
van Jappie en Johan zijn weer helemaal klaar
voor een avond vol met vinylsingles van alle
hits uit de jaren ’80.
Sietse Bouma van HCR de Prins organiseert
dit jaar samen met DJ Hendrik de Vries, de
jubileum editie. 11 november 2006 was de
eerste keer, DJ Hendrik de Vries haalt het
oude krantenknipsel erbij, en haalt daarbij
direct oude herinneringen op. De toenmalige
aankondiging in de Makkumer Belboei: ..
DeeJee Hendrik, bekend van discotheek ‘The
Sound‘ zoekt al zijn platen uit de jaren 80 weer
bij elkaar en zal de bovenzaal van Hotel de
Prins op zijn grondvesten doen trillen. Dit eenmalige optreden van DeeJee Hendrik moet je
meemaken!.. Dat werden er dus een paar
meer dan eenmalig. ‘In 1987 stopten wij met
de The Sound’. Tien jaar eerder was Hendrik
daar mee begonnen. Met vaste kompaan
Jappie werd een dj tafel gebouwd met daarin
natuurlijk draaitafels en de benodigde uitversterking. Als invallend DJ in Bar Frisia Schraard
of regelmatig op het strand in de Kantine groeide

de aanhang en populariteit. Na 10 mooie jaren
gestopt maar weer 20 jaar kwamen er weer
vragen. Vragen vanuit de fans van toen in het
bijzonder. Een generatie verder bleek dat de
danspasjes nog niet verleerd waren en de
avonden bleken een succes. Een soort reünie
voor de meesten en voor anderen kennismaking met singeltjes die nog nooit waren
gehoord.
Plaatjes draaien daar gaat het om bij Hendrik.
En keuze genoeg want samen met de collectie
van Cees Jaspers bedraagt het aantal singels
ruim 3.000 stuks. De uitbater en organisator,
kijkt terug op een succesformule die na een
uitstapje naar de Zwaan vorig jaar weer terug
is in de bovenzaal van de Prins. Zelf is Sietse
Bouma ook generatiegenoot en daarmee is
de muziek vertrouwd en bekend. ‘En dat is
wel eens anders met die gitaarbandjesherrie
of moderne DJ computermuziek aldus Bouma.
Kortom een avond vol vertrouwde geluiden,
vele bekende gezichten en wie weet, oude
romances die weer oplaaien als Time of my
life van Bill Medley over de bovenzaal rolt.
Zaterdag 31 oktober, vanaf 21.30 uur in de Prins
te Makkum. En de entree is dit jaar gratis!

Quiltexpositie in Nynke Pleats Piaam 31 oktober - 1 november
Quiltgroep “Kleurrijk” verzorgt voor de derde
keer een prachtige quiltexpositie in de Nynke
Pleats in Piaam, dit jaar op 31 oktober en 1
november 2015.
Quiltgroep “Kleurrijk” bestaat uit een aantal
enthousiaste quiltsters (Toke de Bruijn, Annemarie
Holkema, Mattie de Jong, Teadske van der
Linden, Gerry van der Lugt, Matty van der Meer,
Trieneke Metselaar, Nel Meijer en Janna
Wildeboer), die in deze expositie elk hun
geheel eigen stijl laten zien. De groep, die als
basis Galerie de Ganzerik in Oppenhuizen
heeft, probeert elkaar te stimuleren en inspireren tot het maken van mooie quilts.

Tijdens het tentoonstellingsweekend kunt u
ook demonstraties en workshop bijwonen en
zal er een stoffenstand van Patchwork en
Quiltcentrum
Galerie
de
Ganzerik
(Oppenhuizen) aanwezig zijn.
Informatie:
Datum:
Openingstijden:
Entreeprijs:
Adres:
Telefoonnr.:
E-mail:

31 oktober en 1 november
van 10.00-17.00 uur
Toegang is gratis
Restaurant de Nynke Pleats
Buren 25, 8756JP Piaam
0515 - 231707
nynkepleats@makkum.nl

1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Thuishuis Doerak

Door Judith van Lavieren

eigen foto
Sinds enkele maanden zit Nathalie Hollerman
met haar Thuishuis Doerak op een bijzondere
en mooie locatie. De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar is gevestigd in een gedeelte
van Wooncentrum Avondrust. ”Een mooie ruimte,
leuke contacten met de bewoners en de activiteitenbegeleiders, de dorpstuin en de geitjes
van Avondrust naast de deur, het is echt een
fijne omgeving”, concludeert Nathalie. Een
kinderopvang leiden waar kinderen zich thuis
voelen, dat is haar bedoeling.
Na ongeveer een jaar gewerkt te hebben in de
kinderopvang in Sneek, begon Nathalie zes jaar
geleden als gastouder voor Sisa. De garage
werd verbouwd en ze ving kinderen van 0 tot
4 jaar thuis op. Ze vond de ruimte thuis te
klein om oudere kinderen op te vangen, maar
had wel de wens om kinderen voor een langere
periode onder haar hoede te hebben. Ze ging
om zich heen kijken en kwam uiteindelijk bij
Avondrust terecht.

It Posthûs, ook voor uw feesten,
par ijen, high tea, proeverijen,
catering en andere evenementen!
Neem contact met ons op
voor de mogelijkheden!
Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur.
Hou onze facebookpagina in de gaten
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

Nathalie wordt ondersteund door de Stichting
Thuishuis. Deze stichting ondersteunt zowel gastouders als ondernemers in de kinderopvang.
Ze geven cursussen over pedagogiek en het
schrijven van een pedagogisch plan en een
ondernemingsplan. Jaarlijks komt een pedagoog
van de stichting bij de aangesloten Thuishuizen
langs voor een observatie. Met haar eigen
pedagogisch plan en ondernemingsplan is
Nathalie nu gestart met haar Thuishuis Doerak.
Wat zijn haar pedagogische aandachtspunten?
”Het belangrijkste voor mij is een ontspannen
sfeer en liefdevolle opvang, kinderen opvangen

alsof het je eigen kinderen zijn. Een kinderopvang waar de kinderen maar ook de ouders
graag komen en zich welkom voelen, waar in
goed overleg veel mogelijk is. Niet te veel
regels maar kinderen zelfstandigheid leren. En
vooral lekker vaak “old school” buiten spelen.
De enige vaststaande punten in het programma
zijn eigenlijk de eet- en drinkmomenten, daarbuiten hangt het er van af. Zijn er meer jongere
kinderen, kunnen we naar buiten? Geen dag
is hetzelfde.” Geen vaststaande dagindeling
wel vaste leidsters. Nathalie zelf en daarnaast
werkt Andrea van der Velde parttime bij
Thuishuis Doerak.
”Ik ben zo enthousiast over deze plek, er zijn
zoveel mogelijkheden hier. En dat ontdekken
de kinderen ook. Vrijwel nooit wordt er
gevraagd of de televisie aan mag: ze gaan
liever naar buiten! Bijvoorbeeld naar hun
eigen hoekje van de dorpstuin of om een hut
te bouwen. Volop mogelijkheden om binnen
en buiten te spelen en een mooie aparte
ruimte waar de kleintjes rustig kunnen slapen”.
Nathalie heeft regelmatig contact met de activiteitenbegeleiding van Avondrust. Zo spelen
de kinderen en de ouderen samen pictogrammenbingo en mag er regelmatig een kind
meedoen bij de schilderclub van Avondrust.
Maar minstens zo waardevol en bijzonder zijn
de spontane ontmoetingen tussen kinderen
en bewoners. ”Ze beginnen elkaar nu een
beetje te kennen. Laatst kwamen we buiten
een bewoner tegen en deelde een jongetje
van twee spontaan zijn koekjes. Dat zijn hele
mooie momenten”, aldus Nathalie.

Rotonde nabij de sportvelden Makkum op de schop!
Deze wordt zodanig aangepast dat het voor
vrachtverkeer beter en gemakkelijker wordt
deze rotonde te ‘nemen’. De binnencirkel
wordt daardoor iets verkleind. Tegelijk wordt
daarbij ook de fietsroute-aanduiding richting
Witmarsum-Bolsward logischer gemaakt.

Bedoeling is dat met dit werk rond medio
november a.s. wordt gestart en dat dit ca. 2
weken in beslag zal nemen (ijs en weder dienende). Tijdens de werkzaamheden zal er een
omleidingsroute gelden die op gebruikelijke
wijze met bebording e.d. wordt aangegeven.
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Inschrijving Wijn- en
kaasproeverij loopt goed!
In de folder van het NUT staan twee wijn- en
kaasproef-avonden aangekondigd: do 19 nov.
en za 21 nov. Za 21 nov is nu al vol, maar op
do 19 nov zijn nog een aantal plaatsen vrij.
De wijnkapel van Bas Brouwer bestaat alweer
ruim twee jaar! Bas heeft zich in korte tijd bijgeschoold tot vinoloog en weet daardoor heel
wat te vertellen over de wijnen. Sommige wijnen
smaken nóg beter als er een stukje kaas bij
gegeten wordt. En dan maakt het ook nog uit
welke kaas. In de proeverij gaan we het allemaal zelf proeven. Bas zet ons de wijnen voor
in een uitgekiende volgorde en we krijgen er
stokbrood van onze ambachtelijke bakker, en
kaas bij.
Data:

do. 19 nov 19.30-22.00 uur
za. 21 nov 16.30-19.00 uur (VOL)
Plaats:
De Wijnkapel Markt 17
Kosten: NUT-leden:  17,50
niet-leden: 20,00
Opgeven: www.nutmakkum.nl/cursussen

Roel C. Verburg:
dat sowieso
Roel C. Verburg is fulltime flierefluiter. Vroeger
werkte hij één dag in de week zodat hij zes
dagen weekend had, maar daar is hij mee
gestopt want die dag werken maakte altijd
zo’n gat in z’n weekend. Meer tijd om gitaar te
spelen, meer tijd om in de kroeg te hangen en
meer tijd om onderhouden te worden door zijn
vriendin.
Vanuit zijn innerlijke noodzaak om continu
grappig te zijn laat Roel geen situatie onbenut
om de mensen in zijn omgeving daar het doelwit van te zijn en daar vertelt hij in “Roel C.
Verburg – Dat Sowieso” honderduit over. In
schril contrast met Roels vrolijke anekdotes
staan zijn veelal tragikomische liedjes (over
seks, drank en Science Fiction of een combinatie daarvan) die door Elsevier om-schreven
werden als: In de traditie van Hans Dorrestijn
met de muzikale kwaliteit van Spinvis.

NOG GEEN RIJBEWIJ

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)

POTLUCK
IN HET KASTEELTJE
Opgave via:
pietsyjohan@ziggo.nl of 0515-231312
sietzema3@home.nl of 0515-231428

Te koop! €99.500,-

Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Kost dat:

zaterdag 7november
doopsgezindekerk
20:00 uur
 12,50 voor leden
en  14:00 voor niet leden
Voorverkoop: vanaf 26 oktober
bij boekhandel Couffreur

Tijdelijk woning
te huur gevraagd
Voor gezin op rustige locatie.
Tot 1200,- euro
ex. g.w.l. en heffingen.
Voor informatie 0643253381

!

Mauritsstraat 24, Witmarsum
Ruim woonhuis met zonnige tuin en berging aan de zijkant van het huis
met mogelijkheid tot parkeerplaats/oprit.
Op de begane grond bevinden zich het toilet, de badkamer,
de woonkeuken van 16m² en de royale woonkamer van 35m².
Door de vier ramen ontstaat een mooie lichte woonkamer.
De bovenverdieping bestaat uit 3 slaapkamers (4 realiseerbaar).
Bent u op zoek naar een leuke ruime starters-/gezinswoning
dan is een kijkje nemen zeker de moeite waard.

Info Makelaardij Gros, tel: 0515-232550
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De Ark sluit Kinderboekenweek af met proefjes Organist gezocht

Wooncentrum Avondrust
Iedere maandagmiddag van 15.15 – 16.00 uur
wordt er in Avondrust even heerlijk met elkaar
gezongen. Er worden dan voornamelijk geestelijke liederen gezongen, afgewisseld met
een paar leuke liedjes van toen. Helaas kan
onze huidige organist per 1 januari niet meer
voor de muzikale begeleiding zorgen tijdens
deze middag. Wij zijn nu op zoek naar een
nieuwe organist / organiste.

eigen foto
Makkum - Een satéprikker in een ballon, een
rietje door een aardappel, water dat omhoog
stroomt en een doek die onder water droog
blijft… Het is raar, maar waar. Daar kwamen
de kinderen van Basisschool De Ark in
Makkum achter tijdens de afsluiting van de
Kinderboekenweek.
Al ruim een week lang waren de kinderen op
school bezig met de Kinderboekenweek, dit jaar
met het thema ‘Raar maar waar’ dat in het teken
stond van natuur, techniek en wetenschap. De
donderdag voor de herfstvakantie sloot de school
de jaarlijks terugkerende ‘week’ van tien dagen

af met een ochtend vol spannende proefjes.
De kinderen werden in groepjes van vier verdeeld en mochten maar liefst veertien proefjes
uitvoeren. Dat leverde vele verbaasde gezichten
op, want hoe kan een ballon heel blijven als je
er een satéprikker inprikt en hoe kan een doek
onder water droog blijven? De kinderen kwamen er deze ochtend achter en leerden ook
hoe de vleugels van een vliegtuig werken,
welke materialen stroom geleiden, wat drijft en
wat zinkt en hoe de luchtstroom werkt.
Al met al een zeer geslaagde afsluiting van
een hele leuke en leerzame Kinderboekenweek.

Klaverjasclub Wooncentrum Avondrust

Vindt u orgelspelen leuk en lijkt u het leuk
om dit gezellig in Avondrust te komen doen?
Of wilt u eerst eens meer informatie? U kunt
ook altijd eerst eens op de maandagmiddag
binnen komen lopen, zodat u kunt zien hoe de
middag eruit ziet. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact
opnemen met Mw. A. Hilhorst. Tel.nr.: 0515 –
231655 / e – mail: abar@zorggroeptellens.nl.
Aanwezig op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdags en woensdags de hele dag. Zij
staat u graag te woord.

Zing Mee-avond
in Avondrust
a.s. Zondagavond is er weer de Zing Meeavond in Restaurant "Waerdsicht" in Avondrust,
Kerkeburen 66 in Makkum. Dit is de laatste
zangavond van dit jaar in Avondrust, de volgende zal de jaarlijkse Kerst-Zing-Mee zijn in
sporthal Maggenheim, op zondagavond 13
december. Er wordt dan medewerking verleend
door mannenkoor "Pro Rege" uit Dokkum, met
muzikale medewerking van Brassband E&E,
uit Sneek e.o. Nader bericht volgt in deze krant.

Koekactie Muziekvereniging
Hallelujah op 28 en 29 oktober

eigen foto
Iedere dinsdagmiddag wordt er fanatiek
geklaverjast in Avondrust. Met maar liefst drie
tafeltjes van 4. Een aantal van hen komen
speciaal naar Avondrust om te Klaverjassen.
Dinsdag 13 oktober was de prijsuitreiking van
het afgelopen seizoen. Maar eerst heeft de
hele club heerlijk gegeten in het restaurant
van Avondrust.
De 8 hoogste scores per persoon werden
opgeteld en aan de hand van die uitkomst werd
de prijs uitgereikt. Mw. van Vliet benadrukte
nog dat het bij de club niet om het winnen
gaat, maar dat het plezier in het Klaverjassen
voorop staat. Dhr. Lenters mocht met 42438
punten de eerste prijs in ontvangst nemen en
kreeg een prachtige beker. Mw. van Amelsvoort

had de tweede prijs met 41442 punten en Dhr.
van Amelsvoort de derde met 41234 punten.
Iedereen kreeg daarnaast een setje speelkaarten van Mw. van Vliet, als bedankje. Er
werd na de uitreiking nog een groepsfoto
gemaakt van de club.
Onze dank gaat uit naar Mw. van Vliet, Mw. D.
Postma, Mw. T. Postma, Mw. G. Bakker en Dhr.
van Schaick, die hen dinsdags inzetten voor
de Klaverjasclub, bedankt daarvoor!
Wilt u ook Klaverjassen? Of wilt u eens komen
kijken? U bent van harte welkom. Iedere dinsdagmiddag, vanaf 14.00 uur in het restaurant
van Wooncentrum Avondrust.

Vanavond hoort u vanzelf dat we er aan
komen… Drumband en lyrakorps zorgen als
vanouds voor de vrolijke noot tijdens de koekverkoop van Muziekvereniging Hallelujah.
Vanavond en morgenavond komen we weer
langs met dúmkes en speculaaslatten. Een
zakje kost 3 euro en u krijgt er 2 voor 5 euro.
Tot straks!

Eredienst Anders
in Witmarsum
Op zondag 1 november zal de bekende zanggroep Telling Voices uit Minnertsga een Friese
dienst verzorgen voor de Prot. Gemeenten
Witmarsum-Pingjum-Zurich. Deze laagdrempelige dienst bestaat uit muziek, zang en
meditaties, en begint om 9,30 uur in “de
Hoekstien”, in Witmarsum. Vanaf 9,00 uur
inloop met koffie enz., de toegang is vrij.
Iedereen is van harte welkom.
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Nationaal MS Fonds zoekt collectanten

eigen foto
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor
de jaarlijkse collecteweek van 23-28 november.
Tienduizenden collectanten trotseren het
novemberweer met de instelling: Een beetje
kou gaat wel weer over, MS niet!
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een
beetje rare ziekte, want waarom raakt de ene
persoon met MS in korte tijd snel geïnvalideerd
en een ander met MS kan nog jarenlang goed
functioneren? De enige gemeenschappelijke
factor hierbij is angst. Mensen die aan MS
lijden zijn altijd bang. Bang voor wat de ziekte
kan aanrichten.
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een

tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing en verbetering! Genezing
omdat we zo graag willen dat we een MS vrije
wereld gaan krijgen. En wat je nu nog niet
kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren
zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt. Het Nationaal MS Fonds blijft zich
inzetten op het ontwikkelen van nieuwe
behandelprogramma´s waarbij het vertragen
van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt
is. Want waarom zouden wij stilstaan en
afwachten als we nu al iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple
Sclerose? Meld je aan als collectant via 010591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl

Hobbydag Parrega/Hieslum
Na bijna 20 jaar organiseert dorpsbelang
Parrega/Hieslum weer een hobby dag voor de
beide dorpen. Vele hobbyisten hebben zich
inmiddels op gegeven. Het aanbod is divers.
Van fotografie, bodemvondsten, kaarten
maken, verzamelingen van tractors en
miniatuurauto`s tot breiwerken. En nog vele
andere bezigheden welke in onze dorpen
worden uit geoefend.
Ook is er een demonstratie van de plaatselijke
brandweer. Bij mooi weer zijn er oude tractors
te bezichtigen. En voor de liefhebbers van

koken en bakken is er een wedstrijd “heel
Parrega/Hieslum bakt”. Wie maakt er de mooiste en lekkere cup cake of taart? Een jury gaat
dit beoordelen, maar ook het publiek kan zijn/
haar oordeel vellen. En dan zijn er nog de
mogelijkheden om een workshop te volgen.
Een vogelhuisje maken, of bloemschikken.
Voor elk wat wils. Teveel om op te noemen.
Dus komt allen naar “BELEEF PARREGA/
HIESLUM”. Entree is gratis, locatie sporthal de
Gearhing aan de Waubertstrjitte te Parrega.

KINDERMIDDAG

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

Gemeente pakt gevaarlijke bomen aan
Onze gemeente telt ruim vijftigduizend bomen.
Ieder jaar controleert de gemeente deze bomen:
hebben ze geen dode takken, groeien er geen
zwammen op, staat de boom wel goed in blad
en is de stam niet aangetast? Zo bekijken de
inspecteurs of de bomen nog veilig zijn. Dat is
hard nodig met de stormen die we de laatste
jaren hebben! De meeste bomen komen
prima door de keuring. Sommige bomen echter niet. Het kan zijn dat er alleen een tak af
hoeft die bij een storm misschien zou kunnen
afbreken. Maar soms is een boom ziek. Dan
moet hij eruit.

Witte kruisen of stippen
Fietst u door de wijk en ziet u een boom
met een witte stip of een wit kruis erop? Dan
betekent dit dat de boom ziek is of niet sterk
genoeg om een storm te overleven. De
gemeente zaagt de bomen met een kruis of
stip erop om. Gaat het om een boom die bij u
in de straat staat, dan wordt u door ons geïnformeerd. U leest dan ook wanneer de boom
omgaat. Natuurlijk is het jammer dat een
boom moet worden omgezaagd. Maar alleen
zo houden we uw straat veilig!

*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)
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KAATSVERENIGING
MAKKUM
UITNODIGING

Hierbij nodigen wij u uit
tot het bijwonen van onze
NAJAARSVERGADERING
welke gehouden zal worden
op VRIJDAG 13 november 2015
in Café-Rest. “De Zwaan“ te Makkum.
Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de Voorjaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Beknopt financieel verslag.
5. Terugblik zomerseizoen 2015.
6. Vacatures besturen en commissies.
7. Bekendmaking
van eventueel winterprogramma.
8. Grote Club Actie.
9. Club van 25.
10. Mededelingen voor de A.V. van
de KNKB op donderdag 19 nov. 2015.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Excursie dieren en bomen in winterrust
In Gaasterland, dichtbij het dorp Rijs, ligt het
Rysterbosk; een oud wandelbos met statige
lanen. Een gids van It Fryske Gea neemt u op
zondag 8 november van 9.30 tot 11.30 uur
mee op wandelexcursie. We lopen langs
slaapplaatsen van dieren in winterrust en
staan stil bij de oude reuzen van het bos.
Centraal staat de vraag ‘hoe overleeft de
natuur de winter?’. Onderweg drinken we koffie bij het Murnser Klif.
Opgave kan tot een werkdag van te voren tot
12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512)
381448. Deelname is voor leden van It Fryske
Gea gratis op vertoon van de ledenpas, nietleden betalen 4,- (t/m 12 jaar  2,-). Kosten
voor koffie niet inbegrepen.
Langs slaapplaatsen
van reeën en vleermuizen
Het Rysterbosk is in de 17e eeuw aangelegd.

Vredestempel uit tijd van Napoleon
Er is veel over de historie te vertellen van het
Rysterbosk. In 1849 is er een steenkist gevonden die stamt uit de jonge steentijd. Dit geeft
aan dat in de jonge steentijd hier al mensen
hebben geleefd. De steenkist zelf is er niet
meer, een plaquette geeft nu deze plaats aan.
In het bos staat verder een vredestempeltje
dat opgericht is in de tijd van Napoleon.

Eilandexcursie Makkumernoardwaard
bootje maken we de oversteek.
Aanmelden kan tot een werkdag van tevoren
tot 12.30 uur via het hoofdkantoor tel. 0512381448 of www.itfryskegea.nl. Deelname is voor
leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van
de ledenpas, niet-leden betalen  4,- (kinderen
t/m 12 jaar  2,-). Vergeet laarzen en verrekijker niet!
Historie
De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust
al lang één of meer eilanden, maar na een
stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets van
over. Na 1932, toen de Afsluitdijk was aangelegd, veranderde de situatie drastisch. Het
zoute water werd zoet, het getijdenverschil
verviel en de waterstand werd verlaagd waardoor de zandbanken permanent droog kwamen te liggen. Geleidelijk kwam de plantengroei op gang, terwijl diverse vogelsoorten
hier een prachtige nieuwe broedplek vonden.

Het Bestuur.

Een eiland met grote vogelrijkdom, witte stranden
en uitgestrekte rietlanden: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust.
Normaal voor publiek afgesloten. Ga op
woensdag 18 november van 14.00 tot 16.00
uur met een gids van It Fryske Gea mee op
excursie langs schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos vol zangvogels. Met een

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

Dit gevarieerde loofbos met oude eiken en
beuken heeft een statig karakter. Natuurgids
Piter Dijkstra laat u holle bomen zien waarin
vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en
dassen voelen zich er thuis en laten hun sporen
achter die we tijdens de excursie zoeken.
Tijdens de winterexcursie is er extra aandacht
voor de manier waarop de bomen en de inwoners van het bos overwinteren.

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

De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, waaronder
moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en grote karekiet, maar ook typische
bosvogels als grote bonte specht en havik.
Een wandeling op dit unieke eiland is zeker de
moeite waard!

Wandelexcursie door de Warkumerwaard
Normaal is de Warkumerwaard, nabij Workum,
niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 21 november van 9.30 tot 11.30 uur 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.
Opgave voor de excursie kan tot een werkdag
van tevoren 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of
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,- ).
Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen.

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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Potluck
op vrijdag 13 november
Volgens al een lange traditie wordt er op vrijdag
13 november aanstaande om 18.00 uur de
Potluckmaaltijd in het Kasteeltje gehouden.
Pot Luck is een soort van geluksmaaltijd. Je
weet niet wat er in de pot zit, maar je bent
steeds weer blij verrast. De maaltijd is voor
iedere Makkumer en alle andere gezelschap
minnende eetlustigen van daarbuiten.
De bedoeling is dat ieder een gerecht naar keuze
meeneemt, dat op een gezamenlijke tafel wordt
neergezet, waarna ieder naar believen van de
gerechten, die een ander heeft bereid, kan
proeven. Het mag eenvoudig zijn, zoals een
stamppot, een ovenschotel of pannenkoeken,
maar wie iets bijzonders wil maken: graag! Wij
laten ons in ieder geval graag verrassen. Voor
diegenen die niet zo makkelijk iets kunnen
klaarmaken is het meebrengen van een toetje
of fruit ook prima. Van harte welkom in de
Doopsgezinde Kerk aan de Bleekstraat.
Enkele spelregels:
1. Een goed humeur is onontbeerlijk.
2. Het is fijn dat je laat weten dat je komt,
zodat we weten hoeveel tafels we klaar
moeten zetten.
3. Als je al weet wat je wilt maken is het fijn
om het ook meteen door te geven. En dat
kan nog best tot vrijdagmiddag.
Opgave kan via de telefoon:
Hidzer 0515-231428 of Pietsy 0515-231312
of via mail: sietzema3@home.nl

Zwemmen onder ons
Voor mensen met overgewicht is de drempel
om naar het zwembad te gaan vaak erg hoog.
Daarom starten we bij zwembad de Rolpeal
met zwemmen voor iedereen die het niet fijn
vindt om aan de reguliere lessen of het vrij
zwemmen deel te nemen. Dit op een tijdstip
wanneer het rustig is in ons complex.
Omdat je in het water praktisch gewichtloos
bent, is zwemmen voor mensen die overgewicht hebben een perfecte vorm van lichaamsbeweging. In de lessen draait alles om ontspanning en lekker bezig zijn, de nadruk ligt
dus niet op afslanken en vetverbranding. Na
afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie
of thee.
Start:
Oktober 2015
Aanvang: Maandag 8:30 – 9:15 uur
(met na afloop koffie of thee)
Kosten: Leskaart ( 4 lessen)  23,00
Leskaart ( 13 lessen)  57,00
Leskaart 60+ ( 4 lessen)  19,00
Leskaart 60+ (13 lessen)  48,00
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen
met C. Nauta tel: 0515-541964, bereikbaar op
maandag tussen 8:30 en 9:45 en vrijdag van
13:30 en 15:00 uur. Of via de mail: c.nauta@
sudwestfryslan.nl
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Voetbalprogramma
Zaterdag 31 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

Zevende bekerwedstrijd van de zomercompetitie vissen

SDS 1 - Makkum 1
14:30
DWP 2 - Makkum 2
14:30
Makkum 3 - QVC 2
14:30
Makkum 4 - Nijland 3
12:30
Blauw Wit '34 A3 - Makkum A1
12:15
Makkum B1d - Dronrijp/Foarut B2d
12:30
SWZ Boso Sneek B3 - Makkum B2
15:45
Makkum C1d - Oudega/HJSC/Heeg C2d 10:45
Franeker SC C4 - Makkum C2
12:15
Makkum D1 - Leovardia D3
10:45
SC Bolsward D4 - Makkum D2
10:15
Workum E1 - Makkum E1
9:00
Makkum E2 - Heeg E2
9:15
Makkum E3 - SC Bolsward E8
9:15
Makkum F1 - SC Bolsward F1
9:55
Makkum F3 - Workum F2
9:00
Warga VR1 - Makkum VR1
14:00
Kantinedienst:
Ans Pieters/Jelle vd Velde
Yvonne Grobbink/
Annemieke Blanksma
Klaas v Malsen/Rein Attema/
Ronnie Bruinsma

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

Vrijdag 6 november

Vergadering Club van honderd

Zaterdag 7 november

eigen foto
Klaas Bakker, winnaar van de wedstrijd in de A-klasse
Spannenburg - Op zaterdagmorgen 17 oktober
is de zevende bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist van HSV de Voorn, HSV De
Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen. De
vislocatie was het Prinses Margrietkanaal bij
Spannenburg. Het was rustig, bewolkt weer
met af en toe wat gemiezer. Opvallend is dat
tijdens de wedstrijd veel zwartbekgrondels
werden gevangen, een exotische vissoort uit
Oost-Europa, welke bezig is om zich nu ook in
Friesland te vestigen. In totaal werden 55 stuks
van deze vissoort gevangen. Grote vissen
werden slechts mondjesmaat gevangen.
De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1) Klaas Bakker,
2) Harrie Olde Olthof,
3) Bert Dorenbos,
4) Piet Topma,
5) Frans Temme,
6) Freerk van Duinen,
7) Be Sluiter,

4.149
3.130
2.793
2.718
1.322
1.124
1.028

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

8) Rob den Boer,
9) Anne Dirk van Assen,
B-klasse:
1) Albert Abbink,
2) Remco Dorenbos,
3) Adriaan de Boer,
4) Ruud de Boer,
5) Adrie de Boer,
6) Wil Bakker,
7) Michael Golden,
8) Tonny Landskroon,
8) Tiny Hooisma-Hut,
8) Rene de Jong,
8) Ruud Roelvink,

953 gram
950 gram
2.418
2.173
1.864
1.842
693
640
557
0
0
0
0

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Voor de vissers die meegedaan hebben aan
de wedstrijden zal op 6 november een slotavond worden georganiseerd in zorgboerderij
Slachtehiem. Voor meer informatie kunt u de
website van uw hengelsportvereniging raadplegen.

20.30

Makkum 1 - QVC 1
Makkum 2 - Staphorst 3
AVC 3 - Makkum 3
SC Bolsward 4 - Makkum 4
SJO Warga WWS A2d - Makkum A1
Blauw Wit '34 B3 - Makkum B1d
Makkum B2 - SDS B2
Leovardia C2 - Makkum C1d
Makkum C2 - ST Arum/Stormv.'64 C2
AVC D1 - Makkum D1
Makkum D2 - LSC 1890 D4
Makkum E1 - Balk E1
Makkum E2 - LSC 1890 E7
Mulier E2 - Makkum E3
CVVO F1 - Makkum F1
Makkum F2 - SC Bolsward F6G
ONS Boso Sneek F3 - Makkum F3
Makkum VR1 - Franeker SC VR2
Kantinedienst:
Aty Roodenburg/Inekevd Bles
Karin Bruinsma/Miranda Rinia
Wiepkje Fennema/
Willemijn Jansen/Angela Vrooman

15:00
12:30
13:00
14:30
9:00
15:00
12:30
9:20
9:00
10:15
9:00
10:30
11:30
9:00
9:00
11:40
10:15
14:30

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

PSV de Halsbânruters
Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

Yvonne Philipse ging naar Hypolytushoef om
daar met Cote D'Or uit te komen in de klasse
L2 dressuur. Zij behaalde in beide proeven de
1e prijs met 198 en 205 punten goed voor 4
winstpunten. Dit was de 3 e wedstrijd in deze
klasse!!
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

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
Dikke van Dale, 2-delig, slechts  25,Tel: 0515-231940
Schuurverkoop op 31 oktober in Exmorra op
Surein 3. Brocante spullen, kleding, schoeisel,
eigengemaakte spullen en rommelmarkt spul.
Om 09:00 uur gaan wij los! Ook kunt u nog
een kijkje nemen in het dorpshuis waar ook
Rommelmarkt is.
GEVRAAGD
Gratis dames- en herenfietsen. Kinderfietsen
en onderdelen van fietsen ook erg welkom
Tel: 06-46767747

Wist u dat...
• Sinterklaas al weer heel veel zin heeft om met de stoomboot naar Nederland te varen?
• De Pieten bijna klaar zijn met het ruim vegen, het dek schrobben en de boeg te schilderen?
• Hoofdpiet heeft berekend dat de boot (als alles goed gaat) op 14 november 2015 om 14.30
in de Makkumer haven aan zal meren?
• Sinterklaas hoopt dat er dan weer heel veel kinderen op hem en z’n Pieten staan te wachten?
• Sinterklaas dol is op verrassingen en…….dat hij gehoord heeft dat ‘Heel Makkum knutselt’,
dus moeders, vaders, opa’s, oma’s en andere enthousiaste hulpen doe jullie best om samen
met jullie kinderen wat moois te maken voor Sinterklaas!
• De mooiste creaties die Sinterklaas ontvangt op 14 november, een plekje krijgen in de etalage
van speelgoedwinkel Speelsgoed (Markt 12 in Makkum)
• Sinterklaas en wat Pieten ook naar Makkum komen met de Sintwilledei op 28 november en
dat er dan weer leuke activiteiten te doen zijn voor de kinderen?
• Alle heiten/memmen/papa’s/mama’s/opa’s/oma’s/verzorgers en oppassen deze data maar
vast in hun agenda’s moeten zetten?
• Je Sinterklaas ook een mailtje kunt sturen ?… zijn emailadres is sintinmakkum@gmail.com!
• Je ook op de site kunt kijken; www.sintinmakkum.webnode.nl of op de facebook-pagina
‘Sinterklaas in Makkum’
Groeten van de Mailpiet en de Perspiet!
Heeft u (als ouders, lezers van dit bericht) er wat voor over om de intocht mogelijk te maken, dan kunt
u een bijdrage storten op rekeningnummer NL02 RABO 0308794087 t.n.v. Sinterklaasintocht Makkum.

Ingezonden
Tresoar, samen met de Waddenacademie,
organiseerde op 15 oktober een symposium
'Wadden op de kaart'. Een boeiende middag
met veel historische informatie, gelardeerd
door mooi beeld materiaal. Els van der Laan,
landschapsarchitect, benaderde de Waddenstreek vanuit het land en zij presenteerde
diverse projecten voor de toekomst.
Waaronder het driehoekje Makkum-ZurichKornwerderzand. Ze schetste een mooi plaatje over recreatie mogelijkheden, varen, vogels
en toeristen.
Over windmolenparken en de effecten ervan,
werd door haar niets gezegd. Trouwens, door
geen van de sprekers. Omdat ze zich niet
bezig houdt met politiek (zei ze), wilde ze daar
niet op ingaan. Waar we wel op in mogen
gaan is het onvoorstelbare voorstel dat men
het Markemerwaardgebied in Noord Holland,
de Markemer Wadden willen gaan noemen.
Het voorstel dat te veranderen tot het
Markemer Moeras werd met gelach ontvangen.
Wat de wind zal doen met al deze plannen?
Ja, dat antwoord houden we te goed!
Letja de Goede,
Makkum

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

kapsalonnynke-beauty.nl
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

