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Openbare basisschool De Populier
feestelijk geopend

6

M a k k u m e r B e l b o ei

Prachtig gebaar om
Yldau in beweging
te brengen en te
houden!

Hoofdprijs Kapsalon Kreatief
voor Piet en Hinke de Vries

No. 1622 - 7 september 2016
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2016 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

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

MAKKUM
Door Judith van Lavieren
Aan het eind van vorig jaar stond er in Kapsalon Kreatief een kerstboompje volgehangen
met envelopjes. Elke klant mocht een kaartje van de boom halen. Op dit kaartje stond
dan de gewonnen prijs. Iedereen kreeg iets,
van een haarproduct tot een flesje wijn uit de
Wijnkapel van Bas. De hoofdprijs bestond uit
een weekendje toeren in een cabrio. Die prijs
werd gewonnen door Piet en Hinke de Vries
uit Makkum.
Vorig jaar bleef onbekend wie de hoofdprijs
getrokken had: er meldde zich niemand…
“Dat was natuurlijk niet de bedoeling, sommige mensen dachten al dat die hele hoofdprijs een grap was”, vertelt Paulina Brouwer
van Kapsalon Kreatief. Daarom lieten Bas
en Paulina dit jaar alle klanten het envelopje
meteen in de zaak openmaken.
Op vrijdag 26 augustus ontvingen Piet en

Hinke de Vries de sleutel van een fraaie cabrio Beagle uit handen van Paulina . Tot en
met zondag hebben zij heerlijk getoerd in
de cabrio. Ze troffen stralend mooi weer.
Bij aankomst in Makkum kregen ze van de
Wijnkapel nog een fles heerlijke wijn om nog
even lekker na te genieten. De cabrio werd
gesponsord door de De Waalgroep.

Lieuwkemastraat 18
Vraagprijs
€ 137.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. 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:
9, 10 en 11 september:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
16, 17 en 18 september:
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
- 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 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon

Familieberichten
GEBOREN
Als uit een toverdoos ontstaan
kondigde jij je leven aan
‘t mag gerust een sprookje heten
te wonderbaarlijk, om nooit te vergeten

Thees Konrad Ferkinghoff
Geboren op 15 augustus 2016
om 8:49 uur
3750 gram zwaar en 55 cm groot
Zoon en broertje van:
Anne, Jörg, Joris en Femke Ferkinghoff
Dillenweg 40, 48455 Gildehaus (D)
OVERLIJDEN
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 25 augustus is overleden onze
bewoner

Mevr. F. Vos - Boeijinga
Wij wensen haar kinderen en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State
Witmarsum, 25 augustus 2016

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.

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

Jasper de Vries
Wij wensen zijn vrouw en familie
heel veel sterkte toe met dit verlies.
Henry en Mets
Nick en Mia
Albert en Christien Siepie
Mark en Claudia
Lando en Elske
Marcus en Nynke
Roderick en Astrid
Eelke en Ineke
Sherry en Tiny
Anne en Tetsie
Jan en Anneke
Nico en Trees
George en Elske
René en Susanne
Cor
Dan en Hannie
Age en Eelkje
Sjoerdje en Johan
Robijn en Minke
Auke
Harmen en Ytsje
Tjerk en Janny
Ruurd
Martin
Broer en Joke
Germ en Klasien
Fokke en Sietske
Benny en Sytske
Hennie en Jolanda
en kinderen
Ontdaan en verdrietig zijn wij na het
overlijden van onze voormalige werkgever

“Baas Joppie”
Jasper de Vries
Wij wensen zijn vrouw Foekje en de
Fam. De Vries heel veel sterkte met dit
verlies.
Wij hebben met veel plezier voor hem
gewerkt en zullen hem zeker gaan
missen. Hij zal voor altijd in onze herinneringen blijven. Bedankt voor al die
mooie jaren…

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Wij staan stil bij het overlijden van
onze buurman

Het personeel van voormalig
transportbedrijf
W. de Vries & Zn. Makkum

Lieve Jesper
We missen jou meer dan je ooit zult
weten. Ontelbaar zijn de mooie
momenten die wij met familie en
vrienden samen met jou mochten
beleven. We zijn 2 maanden verder,
ontelbaar veel kaarten verder, ontelbaar
veel tranen verder en ontelbaar veel
goede gesprekken van troost verder.
Iedereen ontzettend bedankt.
Namens Bram, Marie en Anke en Yrsa.
Makkum september 2016

Een lege plek in ons koor…
Zaterdag 27 augustus 2016 hebben we
in de Van Doniakerk met het zingen van
twee van zijn favoriete liedjes afscheid
genomen van ons trouw lid

Jasper de Vries
Joppie

		
Wij wensen Foekje en familie sterkte
met dit verlies.
		Makkum
		Zanggroep Nostalgia
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Familieberichten
Onze biljartmiddagen zullen
nooit meer hetzelfde zijn zonder

Jasper
We zullen je missen vriend!
Sietse Bijlsma
Joepie Hibma
Jan Lukkes
Eelke de Vries

Zoekertjes
Gezocht aan huis in Makkum bijles voor
wiskunde 2VWO. T. 06-11054874
Kasten, bedden, wit bureau, gebloemde
stoel, twee bankjes (Bordeaux) salontafel.
t.e.a. bod. tel. 0517-532995
Wie heeft er een paar jaar geleden een
envelop gevonden met 2 trouwringen erin.
Wilt u mij even bellen 0515-231970
Te koop: Tom Tom Europa € 25,=
Fietsendrager voor 2 gewone fietsen € 25,=
Jongens T-Shirtsm lange en korte mouw
maat 152,= € 1,75 per stuk
Tel 06-14974599

Dorpsfeest Exmorra-Allingawier 2016

Het afgelopen weekend was er het jaarlijkse
dorpsfeest van Exmorra en Allingawier. Onze
dorpen stonden in het teken van Fryslân. Het
veld en de tent waren mooi aangekleed in
Friese stijl. Vanuit Allingawier startte de Mallet
Percussion Group uit Workum de rondgang
door het dorp om vervolgens rond 19.00 uur
door Exmorra te gaan. Hier haakte ook de Nederlands kampioen Autocross Ronald Rudolfie
aan. Voor een ereronde door het dorp. Aansluitend op de rondgang was er de Opvoering
van het toneelstuk “DE LUCHTBALLON” door
onze eigen Toneelvereniging “Nij Begjin”. Na
de Pauze was er de Loting van de Exmorster
PC. Er werd geloot welke parturen het tegen
elkaar gingen opnemen tijdens de Exmorster
PC. Na de loting was er Live muziek van “Te
Gare & Sytse Haima”.
Vrijdag; ’s morgens werd er gestart met de
Kaatswedstrijd in samenwerking met de kaatsvereniging. Er werdt gekaatst in twee klassen,
Heren en Dames, met verliezersrondes. Voor
de kinderen van de Basisschool Groepen 3
tot en met 8 was er een echte Fryske 11-stêdentocht zevenkamp. De kinderen van groep
1 en 2 werden mooi geschminkt. Voor de allerkleinsten onder ons die de basisschool
nog niet bezoeken was er de grabbelton. Om
10:00 uur was er voor de 55-plussers koffiedrinken met oranjekoek in de feesttent en aansluitend midgetgolf. Om 11:00 uur was er een
demonstratie oude ambachten: • Touwslaan •
Smeden • Klompenmakers • Vlechtwerkers en
werd er palinggerookt. In de middag was er de
spectaculaire bungeetrampoline Iedereen kon
kennis maken met het gevoel van gewichtsloosheid. Na de kaatspartij was er de uitreiking
van de prijzen De hele dag was het stralend
mooi weer geweest maar jammer genoeg begon het na de prijsuitreiking te regenen. In de
stromende regen werden de winnende parturen van het Dames- en Heren kaatsen door
Exmorra rondgereden in de koets begeleid
door de drumband “Euphonia” uit Wommels.
’S Avonds was er de Friese Quiz Sis mar Ja
of Sis mar Nee. een soort van petje op petje
af systeem. Na de Quiz was er nog een spetterend op treden van Johannes Rypma en zijn
band The Bounty Hunters. Heel Exmorra en
Allingawier gingen los op de dansvloer.
Zaterdag; Om 9:30 uur werd de dag gestart
met een Frysk moarnsbrochje. Gezamenlijk

ontbijten in de feesttent. De tent zat bomvol.
Erg gezellig en lekker. Na het ontbijt konden
de calorieën er weer afgegooid worden met de
Jeu de Boules. De wedstrijd wordt verzorgd
door de plaatselijke vereniging “De Tûke Goaiers”. Vanaf half 12 werd er gestart met het
Matinee dit werd verzorgt door de Fryske diskjockey W. Stellingwerf. ’S Middag gingen we
los met het eiwerpen, vele eieren werden er
gegooid en gingen er stuk. De deelname was
erg groot. De zaterdagavond werd al swingend afgesloten met de band barcode. Het
was een gezellige avond met een steengoede
band. Zondagmiddag was er een tentdienst
met het thema Eye for the One met medewerking van Theo Tolsma en the double brothers.
We hebben een prachtig mooi dorpsfeest
gehad. met een speciaal dankwoord voor de
vele vrijwilligers. Met elkaar hebben we er een
mooi dorpsfeest van gemaakt.

Uitslagen kaatsen
Eerste prijs dames: Jelly Kuiper, Thrushna
Feenstra en Gerde Lycklema à Nijeholt (Koningin).
Eerste prijs heren: Albert Feenstra (Koning),
Dennis Strikwerda en Jasper Zuidema.
Tweede prijs dames: Grietje de Jong, Iris v.d.
Werf en Foekje Nynke Terluin. Tweede prijs
heren: Bauke Buma, Sybren Leyenaar en
Simme Tolsma.
Derde prijs dames: Petra Hannema, Annemiek Zuidema, Rianne Twijnstra. Derde prijs
heren: Hendry Steigenga, Johan Zijlstra en
Jacco Tolsma.
Derde prijs dames: Douwina Zuidema, Janny
Postma en Sigrid Strikwerda.
Derde prijs heren: Klaas Anne Terluin, Aiso
Lycklama à Nijeholt en Sietse Zijlstra.

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.

We zijn uw Fleurop bloemist

Openingstijden
ag
Dinsdag t/m Vrijdag
0-17:30
09:30-12:00 13:30-17:30
00 uur
Vrijdag 19:00-21:00
6:00 uur
Zaterdag 09:30-16:00

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen........ € 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt.............. € 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen............................ € 12,00
1 kg fricandeau............................. € 7,00
2 kg haas / ribkarbonade.............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade.............. € 11,50
1 kg schnitzel................................ € 7,50
2 kg rundvlees.............................. € 12,00
1 kg verse worst........................... € 4,50
2 kg shoarma................................ € 10,50
1 kg varkenshaas......................... € 11,00
2 kg speklappen........................... € 10,50
1 kg kipfilet................................... € 6,50
5 slavinken................................... € 4,00
5 kipschnitzels.............................. € 4,00
5 zigeunerschnitzels..................... € 4,00
5 hamburgers............................... € 4,00
5 droge worst................................ € 4,00
3 kg krabbetjes............................. € 10,00
2 kg bieflappen

Agenda
Zaterdag 10 september: Witmarsum Camping Mounewetter, Laatste Bingo van dit
seizoen! Aanvang: 20.00 uur in de kantine van
Mounewetter.
Donderdag 8 September: 14.30 uur
in de Bibliotheek; Haak maar aan!
Haak mee aan de grootste deken ter wereld!

1 kg hamlappen
1 kg verse worst

€ 39,50

1 kg speklappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Leugenbollepop sluit zomervakantie af
Door Jetze Genee
Met een stevige eindsprint weet de zomer van
2016 een warm en broeierig einde aan de vakantieperiode te maken. In Makkum pas een
waardig einde aan de vakantieperiode door
het vertrouwde muzikale hoogtepunt: Leugenbollepop. Zoals we konden lezen in de enige
concurrent van de Makkumer Belboei, de Leugenbollepop Courant, heeft het bestuur van
LBP een doorstart gemaakt en is het met jong
en fris bloed aangevuld. Daarnaast is besloten
om de afwisseling te zoeken met de Makkumer Visserijdagen. Dus voortaan om het jaar
LBP.
Een vernieuwd bestuur, voldoende vrijwilligers
en mooi weer. Ideaal voor een openluchtfestival in het centrum van het dorp. Naast Arie en
Karin is het bestuur aangevuld met meervoudige deelneemsters Paula en Thea en Jasper
en tweelingbroer Gerbrand.
Tijdens het opbouwen en afbreken blijkt vooral de inzet van de gebroeders Visser een slimme zet. Jasper en Gerbrand waren al op jonge
leeftijd deelnemers aan LBP en altijd gefascineerd door de techniek. Inmiddels werkzaam
in het licht en geluid, van een hobby je werk
kunnen maken. Zo zie je, LBP creëert loopbanen, reputaties en aanzien. Al denkt geestelijk
vader en drijvende kracht Arie Kuipers daar
toch iets anders over.
Het niveau van LBP is en moet laagdrempelig
blijven, vooral de deelnemers, het commentaar op de acts of jezelf te serieus nemen, dat
geeft enkel scheve gezichten. Een feest vóór
en dóór de Makkumers. Dat is het al jaren en
dat moet het ook blijven.
‘Leugenbollepop wordt al voor de 27e keer
georganiseerd. Om ieder jaar weer iets origineels, nieuwe deelnemers en bijzonder acts
op het podium te krijgen valt niet mee.’ Daarnaast is het vissen in de sponsorvijver onder
de Makkumer bedrijven gemakkelijker wanneer de Visserijdagen en LBP los van elkaar
georganiseerd worden.’
Het klopt dat de deelnemers, zij die het lef
hebben om klappertandend te stralen voor
een groot publiek, vaak terugkerende deelnemers zijn. In die 27 jaar hebben dan ook
al heel wat verschillende toppers en mindere
goden uit Makkum het podium betreedt. Op
een familiair feestje geeft de vraag; ‘jij hebt
vroeger toch ook eens meegedaan aan LBP?
vertel daar nog eens over!’ altijd een gezellige
avond.
Dan het Leugenbollepop zelf, vanaf 19.30 uur
van start met de jeugd. Dit jaar 7 acts en weer
een bijzonder presentatie / jury door leden van
Theatersportgroep ‘Net te let’. Playback, dans
en echte zang (Jessica en Aukje zongen Ordinary Love van U2), vioolspel en ingestudeerde
dans zorgde voor een gevarieerd programma
wat goed in de smaak viel bij de het jonge
publiek en de vele trots ouders/ grootouders.
Guusje en Lily wisten met hun verkleed-act
van de Zware Jongens de eerste prijs te win-

nen voor Doutsen op de viool en Kyara en
Marrit met een mooie dans-act. Talent genoeg
en zoals de afgelopen jaren heeft bewezen,
vast een goede basis om later zelf deel te nemen aan het ‘grote’ LBP.
Hierna was het de beurt aan de band the
Streak Easer Machine, met de Makkumer
bandleden Frank, Jasper, Rein, Peter en Wido
die met Makkumer wortels al jaren het vissersdorp in Leeuwarden vertegenwoordigd. Vijf
jaar geleden opgericht en begonnen op Kleintje Leugenbollepop, wist de band een strakke
show van rock ’n roll kneiters neer te zetten.
De oproep om op vertoon van strijkijzers in
aanmerking te komen voor een gesigneerd
shirt was niet aan dovemansoren gericht, de
strijkijzers zijn waargenomen. Dat kan tegenwoordig ook alleen maar op LBP, alle andere
vergelijkbare festivals zitten veel strakker in
het controleren van de bezoekers.
De Kuipers Superband trad aan voor de start
van het traditionele LBP, voor de zangers(ressen) die graag een nummer willen zingen biedt
LBP de kans om op te treden voor een groot
publiek. In het voorjaar wordt het gekozen
nummer ingeroosterd en wordt de zomerperiode gebruikt voor het repeteren met de Superbands. Zo sta je als ongeoefende zanger(es)
onder begeleiding van de Superband met blazerssectie en achtergrondzangeressen plotseling op een groot podium te zingen! Een uniek
concept wat de kracht is van LBP. Een bonte
mix van artiesten, groepen, muzikale stromin-

gen en kwaliteit wisselt elkaar af. Geen festival
ter wereld die deze line-up vrijwillig kiest, maar
in Makkum is dat de normaalste zaak van de
wereld. Van de Vogeltjesdans naar Heartbreak
hotel van Elvis terug naar David Bowie en
Robbie Williams. Kortom vertier genoeg voor
publiek, maar zeker ook voor de deelnemers.
De voorpret, het oefenen en de zenuwen vooraf zorgen voor een onvergetelijke ervaring als
je deelneemt aan LBP. Nog nooit meegedaan?
Toch eens doen, erg leuk en een verbreding
van je eigen kunnen!
Na de Kuipersband was het de beurt aan de
jonge honden van MMT als begeleidingsband.
Een swingende set met leuke en uptempo
nummers waarbij het publiek al behoorlijk in
dansbare sferen verkeerde. Hierin een aantal
solisten en ook groepen die samen een feestje bouwden op het podium en dat enthousiasme overgaven aan het publiek. De slot-set
was weer aan de Kuipersband die, netjes op
schema van middernacht tot even na enen de
warme avond in stijl afsloten. Met veel verkleedpartijen, hoog absurd feestgehalte (Midden in de winternacht en Klein slokje klingeling door Cees Jaspers cs.) was er tussendoor
ook een prima vertolking van een klassieker te
horen. Joline, Stil in mij en Steamy windows
waren daar voorbeelden van. Na afloop en het
opruimen kijkt Stichting LBP terug op een geslaagde editie, werden de meeste deelnemers
wakker in een roes van hoofdpijn en sterallure
en kan Makkum terugkijken op een mooi slot
van een zomer vol activiteiten.

Eiwerpen weer terug in Makkum
Door Jetze Genee
Vereniging Us Stek vond het net als de middenstand uit het Makkum, jammer dat het
eiwerpen als evenement niet meer georganiseerd werd. Het eiwerpen, herintroduceerd in
2004 door Us Stek ging in 2011 op in het Open
NK Eiwerpen. Een opschaling van het evenement waarbij meerdere onderdelen betrokken
waren. Na enkele succesvolle edities bleek het
niet mogelijk om het bestuur / organisatie voltallig te krijgen. Na een uitstapje in Bolsward
vorig jaar leek het erop dat evenement het stil
aan verdween.
Daar wilde Us Stek niet aan en koos geheel in
de traditie als de eerste jaren voor het snel en
gemakkelijk organiseren van het evenement.
Kar op het Plein, werprichting aanpassen naar
de Kerkstraat (door de herinrichting is de Mark
niet meer geschikt voor het eiwerpen, red.)
en een geluidsinstallatie neerzetten blijkt voldoende om het eiwerpen 2016 te organiseren.
In overleg met de gemeente is gekozen voor
krijt markering in plaats van kalklijnen en zo
kon op de warmste avond van 2016 het eiwerpen van start!
Met veel toeristen en jeugd begon het aardig
te lopen en kwamen later op de avond ook de

volwassenen en toppers uit Makkum goed in
actie. Er werd in de richting van de sluis gegooid wat duidelijk moest wennen. Vele eitjes
haalden de straat niet en spatten uiteen op de
vernieuwde daken van pizzeria Milano en Café
restaurant de Zwaan.
Vroeg op de avond, voor de voetbaltraining,
wist Lennart Adema samen met Bauke Jetze
Smink de verste afstand van de avond te noteren: 64.20 m. De overige deelnemers hielden
het spel wat dichter bij de gezellig drukke terrassen en zo werd er de hele avond gegooid
en soms gevangen onder toeziend oog van
Makkumers en vele toeristen.
Volgend jaar wil Us Stek het eiwerpen weer
organiseren op dezelfde manier als donderdag de 25e augustus. Doordat het dit jaar erg
last-minute is georganiseerd was het niet bij
iedereen bekend dat het evenement er weer
is. Volgend jaar wordt daar ongetwijfeld verandering in gebracht. De vrijwilligers van de
Brandweer Makkum zorgden na afloop voor
het schoonmaken van de straat en de gevels
en werd op een Italiaans druk plein nagepraat
in de warme buitenlucht. Us Stek dankt de
Brandweer Makkum, de deelnemers en de
toeschouwers en heet hen alvast welkom voor
volgend jaar!

pag. 5 - MAKKUMER BELBOEI - 7 september 2016

Openbare basisschool De
Populier feestelijk geopend

Het NUT Makkum wordt
Cultuur Podium Makkum
Al enige jaren is er binnen het Nut een discussie gaande over de mogelijkheden om
los te komen van de Algemene Maatschappij
tot Nut van het Algemeen, waar Makkum een
departement van is. Het lidmaatschap van
de Algemene Maatschappij betekent, dat we
jaarlijks een bedrag per lid moeten afdragen,
maar daar krijgen we eigenlijk niets voor terug.
Grootste belemmering was daarbij het vermogen van het Nut Makkum, dat opgebouwd is
uit de vroegere Nutsspaarbank.
Maar nu is het dan toch zover! Het departement Nut Makkum zal ophouden te bestaan.
Het bestuur heeft besloten om de statuten van
de vereniging te wijzigen en het lidmaatschap
van de Algemene Maatschappij stop te zetten. Dat kan en het Hoofdbestuur heeft daar
al toestemming voor gegeven. Door de wijziging van de statuten, kan het vermogen van
de vereniging zonder problemen in eigendom
worden behouden, want de ruim 200 jarige
vereniging houdt niet op te bestaan.

Door Judith van Lavieren
Het was dinsdag 30 augustus een drukte van
belang op het schoolplein van de openbare
school aan de Lieuwkemastraat. De periode van verbouwen en heen en weer reizen
naar de school in Wons is voorbij. Door het
hijsen van de vlag opende Wethouder Stella
van Gent de verbouwde school officieel. Op
de vlag prijkte een nieuw logo en een nieuwe
naam. De school die we tot nu kenden als It
Iepen Stee heet nu De Populier. ‘Een school
waar je natuurlijk kan groeien’ is de nieuwe
slogan.
“De naam It Iepen Stee dekte de lading niet
meer. De nieuwe aanbouw is groen en heeft
de vorm van een blad. Een bomennaam past
daar goed bij. De Populier kwam als beste
naar voren: het klinkt krachtig, modern en
positief. Bovendien past de betekenis van de

populier ook goed bij onze school: betrouwbaar, behoefte aan een plezierige omgeving,
neemt vriendschap serieus, buigzaam en
flexibel”, vertelt Ria Jongstra. Zij is manager
bedrijfsvoering van de scholen uit voormalig
Wonseradeel.
Na de openingstoespraken van Ria Jongstra en Wethouder Van Gent die zich beide
blij en trots toonden over het verbouwingsresultaat, het hijsen van de vlag met het nieuwe logo met populieren en het proosten met
champagne was het dan eindelijk zover: alle
leerlingen, leerkrachten en hun familie en andere genodigden mochten over de rode loper
om de nieuwe school van binnen te gaan bewonderen. En bewonderd werd er! Bij de ingang werd lange tijd niet anders gehoord dan
ohhhhhhhhh. De oude school is veranderd in
een modern gebouw met een groene huisstijl.

Verslag 44e Koninklijke Tichelaar Partij
Zondag 28 aug. jl. vond deze Off. K.N.K.B.
Heren 1e kl. VF Partij plaats. Het blijft zeer
bijzonder dat Aardewerkfabriek Kon. Tichelaar vasthoudt aan de mooie traditie om voor
deze partij prachtige borden van aardewerk
beschikbaar te stellen. Er stonden vandaag 18
parturen op de lijst.
Het partuur van de finalisten Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan v.d. Velde, Evert Pieter Tolsma stond in de tweede omloop op het randje
van de afgrond, toen men op een stand van
5/5 – 6/6 tegen het partuur met de Makkumers
Lennart Adema en Jelle (Skuzum) Attema en
Pieter v.d. Schoot een kleine kaats moest verdedigen. Na een trik-trak kon het partuur van
Jelle deze kaats echter niet voorbij slaan.
Het partuur van Feiko Broersma, Michel v.d.
Veen, Aloys Freitag (Makkum) was in de derde omloop te sterk voor het partuur van El-

gar Boersma, Bauke Dijkstra en Laas Pieter v.
Straten. Met een staand nummer bereikten zij
vervolgens de finale.
De finale werd een walk-over voor het partuur
van Jelte Pieter Dijkstra. Met 5/1 – 6/2 werd
het partuur van Feiko Broersma verslagen.
Helaas werd er amper een kaats geslagen…
De derde prijs was voor het partuur van Enno
Kingma, Jouke Bosje, Erwin Zijlstra. Zij verloren in de halve finale op het nippertje van het
partuur van Jelte Pieter: 5/5 – 4/6.
Heren: 1e prijs: Jelte Pieter Dijkstra (Heerenveen), Hendrik Jan v.d. Velde (Bolsward),
Evert Pieter Tolsma (Winsum). 2e prijs: Feiko Broersma (Leeuwarden), Michel v.d. Veen
(Franeker), Aloys Freitag (Makkum). 3e prijs:
Enno Kingma (Wier), Jouke Bosje (Leeuwarden), Erwin Zijlstra (Easterlittens).

Er is wel een maar… De vereniging mag niet
langer Nut Makkum heten, want het gebruik
van de naam Nut is het alleenrecht van de Algemene Maatschappij en de departementen.
We moesten dus op zoek naar een nieuwe
naam voor de vereniging. Het bestuur heeft er
voor gekozen om een voorlopige werknaam te
kiezen, zodat de nieuwe statuten in concept
opgemaakt konden worden door de notaris.
We hebben via de nieuwsbrief van het Nut alle
leden en donateurs gevraagd om een nieuwe,
pakkende en passende naam voor de vereniging te bedenken, zonder dat het woord Nut er
in voorkomt. Daar zijn tot nu toe maar enkele
suggesties voor ingediend.
Het bestuur heeft nu besloten om als naam
voor te stellen: Cultureel Podium Makkum.
Voorstel ledenvergadering
De wijziging van de statuten staat op de agenda van de jaarvergadering van 14 september
2016 aanstaande. Aan de leden zal worden
gevraagd om de statuten te wijzigen, zoals
door het bestuur voorgesteld. Op dat moment
bepalen de leden definitief wat de nieuwe
naam van de vereniging wordt. Voorstellen
voor een nieuwe naam voor de vereniging
kunnen tot de aanvang van de vergadering bij
het bestuur worden ingeleverd.
Dit kan via de mail naar info@nutmakkum.nl of
schriftelijk bij de voorzitter op Kerkstraat 43,
8754 CR Makkum of voor aanvang van de vergadering aan de bestuurstafel.
De concept-statuten liggen tot en met 15 september ter inzage in de Openbare Bibliotheek
Makkum, zoals statutair verplicht is.
De jaarvergadering wordt gehouden op 14
september 2016 in de bovenzaal van De Prins
en begint om 20.30 uur. Op de agenda o.m. de
volgende punten:
• Jaarverslag en financieel verslag
• Wijziging statuten
• Bestuursverkiezingen
• Programma 2016-2017
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Prachtig gebaar om Yldau in beweging te brengen en te houden!
Door Jetze Genee
Veel kinderen met een beperking begrijpen
pas wat het voor hen betekent wanneer de beperking zorgt voor een verschil tussen het kind
en leeftijdgenootjes. De familie loopt daar op
vooruit en probeert het zo aangenaam mogelijk te maken voor het kind. Het begrip voor de
aandoening volgt dan vaak vanzelf. Met name
als het een bekende en zichtbare beperking
is. Bij Yldau van der Logt ligt dat anders. Dat
komt omdat Yldau een zeldzame spierziekte
heeft die bij weinig meisjes voorkomt.
In gesprek met Cerry van der Logt, vader van
Yldau, blijkt dat uitingen van een toen nog
onbekende aandoening, al zichtbaar waren
als baby. Vanaf haar achtste jaar werd na een
lange zoektocht van huisarts tot het UMCG,
de diagnose Duchenne spierdystrofie vastgesteld. Dit is een intensief en geen gemakkelijk traject om met een opgroeiende kleuter
te doorstaan. De diagnose was na al die jaren
een bevestiging; een antwoord op veel vragen. Anderzijds een keiharde boodschap, omdat deze vorm van spierdystrofie een somber
vooruitzicht heeft. Direct zijn de ouders aangesloten bij de stichting Duchenne draagsters.
Via Peter de Ronde van de stichting werd veel
duidelijk over deze aandoening.
Vrouwelijke patiënten zijn sterk in de minderheid, de stichting is speciaal opgericht voor
meisjes. Via www.duchennedraagsters.nl kunnen de ouders en iedereen die meer wil weten, alles lezen over Duchenne. Voor Cerry een
bron van kennis, herkenning en een platform
met lotgenoten.
Wat is spierdystrofie?
Duchenne ontstaat uit een fout of mutatie in

het dystrofine-gen (een eiwit) op het X-chromosoom. Dit eiwit geeft de spieren kracht.
Zonder dystrofine ontstaan klachten als spierafbraak en chronische vermoeidheid. Bij jongens is de ziekte progressiever. Ook mist Yldau
dit gen gedeeltelijk in haar hersenen waardoor
een ontwikkelingsachterstand en PPD-NOS is
ontstaan. Gevolg is dat Yldau niet groeit zoals
leeftijdsgenoten dat doen. Daardoor loopt ze
letterlijk achter.
Gevolg ziekte
Ondertussen gaat voor Yldau het leven door
en kwam ze na de peuterschool op basisschool De Ark terecht. Daar kon ze niet voldoende meekomen en moest ze na twee jaar
naar het speciaal onderwijs. Voor de ouders
startte een tijd van medische controles en
voor Yldau oefeningen om de spieren sterker
te maken. Voor de draagsters van Duchenne
is helaas geen medicijn dat de aandoening
stopt.
Door middel van revalidatie wordt de motoriek, balans, uithouding en kracht van Yldau
zo goed mogelijk ondersteund. Yldau is inmiddels 13 jaar en begrijpt nu ook zelf wat het
voor haar betekent. ‘Mijn spiertjes doen zeer’
is kort samengevat waar het voor haar op neer
komt. In de werkelijkheid is het veel meer dan
dat. Kinderen die fysiek en geestelijk niet mee
kunnen doen, worden snel buitengesloten.
Veel vriendjes en vriendinnetjes zijn er niet en
samen spelen zit er vaak niet in. Dat is een
hard isolement voor een opgroeiend kind.
Blijven bewegen!
Om daar zo goed mogelijk mee om te gaan,
doen de ouders er alles aan om Yldau gelijkwaardig aan andere kinderen op te laten groeien. De winst op de laatste Makkumer Merke
kaatspartij was hierin een hoogtepunt.

Yldau en haar vader met fiets overhandigd door Timen Rinia van Rinia Fietsen.

Om de teruggang te vertragen heeft Yldau
aangepaste schoenen gekregen en startte de
zoektocht naar een aangepaste fiets om de
mobiliteit van een 13 jarig kind te stimuleren.
Een fiets waarmee ze verder kan fietsen zonder pauze. Hiermee blijft Yldau bewegen. Dat
is goed voor haar spieren, maar zeker ook
voor haar sociale omgeving. Om te spelen
moet je kunnen spelen, om te leren moet je
kunnen ontdekken.
Een aangepaste fiets is wel veel duurder dan
een gewone kinderfiets. Acht maal zo duur in
de aanschafprijs. De gemeente Súdwest-Fryslân is benaderd voor een bijdrage vanuit de
WMO. Behandelend ambtenaar Janke Bakker
heeft zich hier erg hard voor gemaakt. ‘Fantastisch hoe zij zich heeft ingezet, ondanks
het bureaucratische proces voor het krijgen
van financiële ondersteuning’ aldus Cerry.
Hierbij dan ook een pluim voor de gemeente
Súdwest-Fryslân, die het grootste deel van de
aanschafprijs vergoedt. De stichting Duchennedraagsters zorgt samen met Rinia Fietsen
voor de aanvullende bijdrage. Een prachtig
gebaar om Yldau in beweging te brengen en
te houden!

Ringrijden Cornwerd
tijdens dorpsfeest
Vrijdag 19 augustus was het weer tijd voor
het jaarlijkse dorpsfeest in Cornwerd. Om 19
uur werd gestart met het nachtkaatsen op het
kaatsveld in het dorp; een half uur later begon
het ringrijden voor aangespannen rijtuigen. Na
een week stralend zomerweer, begon het juist
op deze avond te regenen. Desondanks deden
de menners en de ringstekers erg hun best om
zoveel mogelijk ringen te verzamelen. In vier
ronden was het de bedoeling om de ringen uit
de 4 opgestelde houten handen te steken; zo
konden er in totaal maximaal 40 punten worden verdiend. De winnaar Theunis Koster had
geen ring gemist en 40 punten vergaard. De
tijdswaarneming van “De Friese Aanspanning”
kwam er aan te pas om de nummers 2 en 3
aan te wijzen.
Er waren diverse mooie combinaties te aanschouwen. Een aantal Friese paarden met
marathonwagen, Tilbury of een ouderwetse boeren(bolder)wagen. Ook waren er mini-Shetlanders, die ook een prijs voor het
schoonste geheel kregen. Deze jury heeft alle
creatie’s beoordeeld en hiervoor 4 prijzen toegekend.
Samen met het nachtkaatsen, kan er terug
worden gekeken op een geslaagde avond met
een gezellige na-zit rondom de feesttent.
Uitslag ringrijden: 1. Theunis Koster - Engelum - 40 punten, 2. Jehan Bouma - Aldeboarn
- 39 punten tijd 28.8 sec, 3. Geale Landheer
- Warten - 39 punten tijd 30.2 sec en 4. Jaap
van Gunst - Oldemarkt - 37 punten. Uitslag
schoonste geheel: Jehan Bouma - Aldeboarn, Jaap van Gunst - Oldemarkt, Jolanda
Bruinsma - Zweins en Geale Landheer - Warten.
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Hart voor de bedoeïenen mensen
Vorig jaar heb ik via Desertjoy mijn eerste nomadische reis gemaakt. Een 15-daagse reis
met een 9-daagse kamelentrektocht, door de
Sinaï woestijn samen met de bedoeïenen en
kamelen. Wat ik ervoer was een enorme stilte,
zuiverheid, leegte en ruimte. De woestijn zorgde ervoor dat ik bij mijzelf kwam. We werden
verzorgd door de bedoeïenen. Het was een
primitieve tocht, er was geen stromend water
geen sanitaire voorziening of elektriciteit. Toch
voelde ik me bij deze mensen thuis.
De Sinaï is het schiereiland tussen Egypte en
het grote Arabische schiereiland Saoedi - Arabië. De oorspronkelijke bewoners van de Sinaï
zijn de bedoeïenen Arabische woestijnnomaden. Zij verdienen hun geld met het begeleiden van de toeristen in de woestijn.
Door de onrust van de laatste jaren, op het
vasteland en Noord -Sinaï komen er vandaag de dag bijna geen toeristen meer naar
Zuid- Sinaï. De berichtgeving in Nederland
doet voorkomen alsof de hele Sinaï onveilig is.

Dat is onjuist !! In het zuiden is het altijd veilig geweest. Daarom is het voor deze mensen
des te zuurder dat de situatie voor mens en
dier steeds nijpender wordt. Doordat het toerisme uit blijft en dit al te lang duurt, hebben
de mensen het erg moeilijk, om in hun eerste
levensbehoefte te voorzien. De families eten
nu erg eenzijdig, rijst met rijst. Ook de prijzen
voor het levensonderhoud zijn flink gestegen
in Zuid-Sinaï omdat er geen werk en toerisme
is. Dit geld ook voor het kamelen voer, maar
ook voor het eten van de mensen: rijst, suiker,
meel, groente, Alles! Vanuit mijn hart voel ik
me verbonden met deze mensen, en het raakt
me, dat ze geen geld hebben om eten te kunnen kopen. Daarom vindt ik dat ze mijn actie
verdienen! Je begrijpt dat jouw hulp, hoe groot
of klein dan ook een enorm verschil kan maken
voor het welzijn van de bedoeïenen families.
Uw bedrage; T.n.v. Stichting Dalèl op Bankreknr.: NL20 RABO 0136 4896 56 o.v.v. Hart
voor de Bedoeïenen Doetie -actie

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 10 september
18:45 uur
Makkum JO17-1
Zeerobben JO17-2d
14:45 uur
Arum 1
Makkum 1
14:30 uur
Makkum 3
AVC 3
12:30 uur
Makkum 4
Workum 3
15:00 uur
Makkum JO19-1
SWZ Boso Sneek JO19-2
12:30 uur
Makkum JO17-1
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO17-1
13:30 uur
SWZ Boso Sneek JO17-4 Makkum JO17-2
09:20 uur
Makkum JO15-1
Harlingen JO15-1
10:45 uur
Makkum JO13-1
SJO Dronrijp Foarút Combinatie JO13-2
10:30 uur
Makkum JO11-1
AVC JO11-2
09:00 uur
Blauwhuis JO9-1
Makkum JO9-1
		
9-9-2016
LAATSTE KANS 45+
AANVANG 19.30
		
Kantine		
08.15-12.00 uur Aukje ijntema/Anneke de Jong
12.00-15.00 uur Jannie v Loon/Elma Groen
15.00-19.00 uur Sarah Speerstra/Corine Veltman/Angelique Harteveld
Zaterdag 17 september
18:30 uur
SC Bolsward JO13-2
15:00 uur
Makkum 1
12:30 uur
Makkum 2
14:30 uur
SDS 3
14:30 uur
Heeg 3
10:30 uur
Oeverzwaluwen JO19-1
12:30 uur
ONS Boso Sneek JO17-2
12:30 uur
Makkum JO17-2
10:00 uur
ST Minnertsga JO15-1d
08:45 uur
Zeerobben JO13-2
09:00 uur
Makkum JO13-2
10:00 uur
TOP’63 JO11-1
09:15 uur
Makkum JO11-2
09:45 uur
Franeker SC JO11-7
10:30 uur
Makkum JO9-1
09:15 uur
Makkum JO9-2
09:00 uur
Mulier JO9-2

-

Makkum JO13-1
TOP’63 1
DWP 2
Makkum 3
Makkum 4
Makkum JO19-1
Makkum JO17-1
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO17-2
Makkum JO15-1
Makkum JO13-1
SC Bolsward JO13-4
Makkum JO11-1
Franeker SC JO11-6
Makkum JO11-3
SDS JO9-1
Terschelling JO9-1
Makkum JO9-3

Kantine		
08.15-12.00 uur Douwina Postma/Nelleke Oostenveld
12.00-15.00 uur Monique Nauta/Djoke Altena
15.00-19.00 uur Hayo Attema/Eva Jansen/Jan Haarsma

START NIEUW SEIZOEN
DAMCLUB OKK
We beginnen weer vanaf 20 september,
elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in
Hotel de Prins. Dit jaar niet alleen om te
dammen, maar u kunt ook komen schaken.
U bent van harte welkom, probeer het ook
eens een keer!

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
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Picknicktafel Speeltuin Makelaardij Kingma-Walinga, Ouder/ Kind kaatspartij
Op zondag 14 aug. jl.
Oude Nieuwbuurt
stond deze partij ingeDoor Judith van Lavieren

Makkum- Speeltuin Oude Nieuwbuurt in de
Doniastraat heeft sinds kort een nieuwe picknicktafel. Tot nu toe gebruikte men de picknicktafel die bij de opening in 2013 door Willem Hoekstra ter beschikking werd gesteld.
Deze is nu vervangen door een duurzaam
exemplaar. De picknicktafel kon aangeschaft
worden dankzij een gift van de voormalige
Speelotheek .
“Toen de Speelotheek in Makkum ophield te
bestaan heeft men de speeltuin 1000 euro
geschonken. Zo kon het geld weer besteed
worden om het speelplezier van kinderen
in Makkum te vergroten. Dat geld is naar de
nieuwe picknicktafel gegaan”, vertelt Klaasjan
Veslinga van de Stichting Ter Wille die de
Speeltuin Oude Nieuwbuurt opgericht heeft.
Destijds heeft de stichting, waarin ook Francis Koornstra en Margriet Bosma actief waren,
door middel van een enquête onder 90 kinderen onderzocht wat de speelwensen waren
van de jeugd in de basisschoolleeftijd.” Een
wip stond bovenaan en ook een kabelbaan
wou de jeugd erg graag. Die wensen konden
we toen meteen realiseren, maar nu staat ook
de nummer 2 van de wensenlijst, de picknicktafel, in de speeltuin. Dat de picknicktafel zo
hoog stond verbaasde ons toen eigenlijk wel
een beetje, het is immers geen speeltoestel.
Maar hij bleek dus wel zeer gewild te zijn. We
zijn ontzettend blij met de gift van de Speelotheek”, aldus Klaasjan Veslinga.

Gratis kennismaken
met Jeugdkarate
MAKKUM - Op donderdag 15 en 22 september organiseert Sportclub F en F The
Inner Way kennismakingslessen Kyokushin (jeugd)karatelessen in Makkum.
De lessen vinden plaats in de sporthal
van MFC Maggenhiem van 16.00-17.00
uur (voor kinderen van 6 tot en met 12
jaar). Naast de lessen in Makkum verzorgt
Sportclub F en F al jaren Kyokushin Karatelessen in o.a. Bolsward, Workum, Heeg
en Sneek.
Jeugdkarate in Makkum is voor kinderen
vanaf 6 jaar. De les bevat veel spelelementen, zodat de kinderen spelenderwijs
bekend raken met de technieken en disciplines van het karate. Karate is bijzonder
goed voor de motorische en mentale ontwikkeling van kinderen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om op donderdag 15 en 22
september gratis te komen kennismaken.
Meer informatie is verkrijgbaar op www.
sportclubfenf.nl, of via het secretariaat
van Sportclub F en F The Inner Way op t:
0515-432030.

pland. Op maandagavond 22 aug. ging de
partij definitief door.
Welpen prijswinnaars
bij de foto naast elkaar
van links naar rechts:
Kees en Nienke Tjeerdema, Rianne en Vollie Oostenveld, Minne
en Luuk Zwaagstra (1e
prijs), Fonny en Leon
Smink. Pupillen prijswinnaars bij de foto van
achter/voor v.l.n.r.: Hermien en Elke de Witte,
omke Anne en Rimmer
v.d. Meulen, Gerard en Jari v. Malsen (1e prijs), Marie v.d. Eems en Yrsa Dijkstra. Alle prijzen
werden aangeboden door: Makelaardij Kingma en Walinga.
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Skipper en bemanning fan It Makkumer skûtsje bedanken:
- De sponsors:
SanCo Projects Makkum
Cafe-Restaurant De Zwaan Makkum
KM Yachtservices Makkum
Jan Hofstede Scheepstuigerij Bolsward
De Boer RVS Makkum
De Lastoorts Bolsward
Cafe Romano Makkum
J&S Apparatenbouw Sexbierum
’t Nauwsterhoek Makkum
HERVO Isolatietechniek Papendrecht
VINK systemen Katwijk
De Gier BV Rotterdam
Bleeker Metaalbewerking Makkum
Jachtschilder Koster Bolsward
Wijnkapel Makkum
Administratiekantoor R. Bootsma Bolsward
Destilleerderij Trappenburg Pingjum
Idzinga Mechanical & instalation Makkum
Hovenier Bas van der Werf Bolsward
Sannie & Annie
- Onze trouwe donateurs
- De IFKS voor het organiseren van de prachtige wedstrijden
- Omrop Fryslan voor alle media aandacht
- Zeilmaker UK de Vries Sails voor de top zeilenset
- De Fans en supporters die dagelijk op de dijk en op het water te vinden zijn

- Ons onmisbare LOEDERS
- Sander en Anneke van de NO SA
- Rick van de Zwaan voor het heerlijke eten en het beschikbaar stellen van
zijn cafe voor de huldiging
- Andre Feenstra voor het brengen en halen van het skûtsje naar en van het
wedstrijdwater
- David en Wietske voor het overheerlijke eten
- Leen van Malsen en alle mensen die hij aan boord had voor het warme
welkom in Makkum
- De mannen van It Fishok voor de geweldige muzikale klanken en de rondrit
van Klaas
- Keimpe en Cees voor het verzorgen van de muziek
- Aaltje van Blomynien voor de mooie bloemen
- Bowe en Betsie voor het brengen van de vis (doen we het altijd goed op)
- Gerrit Nauta voor het brengen van het eten
- Alle fotografen en kranten
- De invallers
- De buren van schipper Klaas, voor het prachtig versieren van zijn tuin
- Iedereen die de huldiging in Makkum mede mogelijk heeft gemaakt
- “Omke” Kees die pake meeneemt om de wedstrijden te kunnen zien
- Wethouder Durk Stoker voor de mooie woorden en de cheque
- Arie Kuipers voor de muziek tijdens leugenbollepop
- Durkje voor het beschikbaar stellen van haar etalage voor het tonen van de
prijzen aan Makkum
- Alle mensen voor de overweldigende reacties en felicitaties die wij tijdens
en na het kampioenschap mochten ontvangen.

Door al deze grote en kleine bijdragen van deze verschillende mensen en bedrijven, hebben wij deze top
prestatie kunnen leveren, en hebben we Makkum weer flink op de kaart gezet!

Wat is het Ondernemersfonds?
Door Jetze Genee
Vanaf 2017 is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân (SWF) operationeel. Iedere onderneming in de regio draagt daar financieel
aan bij. Het is een fonds dat breed inzetbaar
is voor een scala aan doeleinden, waarbij
het collectief ondernemersbelang voorop
staat. Het doel van dit collectief fonds is
het uitkeren van een financiële bijdrage aan
initiatieven uit de regio. Hoofddoel van de
financiële bijdrage in het trekkingsgebied
Makkum, is het economisch - maatschappelijk belang om de ondernemers in de
regio te stimuleren. Om het doel, de mogelijkheden en het daadwerkelijk gebruik
van het fonds te stimuleren wil het Ondernemersfonds SWF hier meer bekendheid
aan geven. Dit gebeurt door middel van een
Pitch-avond.
Pitch-avond 26 oktober
De gezamenlijke ondernemersclubs uit
Makkum, OvM en VvB, organiseren hiervoor
een speciale avond waarin alle initiatiefnemers hun idee of evenement in vijf minuten
kunnen presenteren aan de vertegenwoordigers van de bedrijven. Makkum heeft de
primeur van het Ondernemersfonds SWF,

niet eerder zijn ‘gebruikers’ en ‘bijdragers’
op deze manier bij elkaar gebracht. In het
trekkingsgebied Makkum is ongeveer €
35.000 te verdelen.
Voor wie?
De aanvragers kunnen heel divers zijn. Van
een verlichtingsplan op een industrieterrein
tot een bijdrage voor een opknapbeurt van
een speelplaats. De indieners zorgen voor
een goed plan, duidelijke onderbouwing
van het collectieve belang van het plan en
een begroting van de kosten. Dit kan nu al
via de website van het Ondernemersfonds.
‘Dat vinden we wat te anoniem en daarom
willen wij de vragende partij graag samenbrengen bij de gevende partij’.
‘Dragons Den’
‘Woensdag 26 oktober aanstaande willen
wij heel graag alle mogelijke indieners: vereniging-en, stichtingen, particulieren, besturen en buurtcomités naar de Piramide op
het strand halenom daar een gevatte pitch
te geven tegenover een brede jury, namelijk alle bijdragende ondernemers.’ Yvon de
Roode van de OvM ziet het als een echte
uitdaging voor de aanvra-gers. Een interactieve en spannende avond, waarbij op de

leest van ‘Dragons Den’, geld vragers zich
moeten bewijzen tegenover de geldverleners. De korte presentaties worden beoordeeld door de aanwezige ondernemers en
het Ondernemersfonds. In dit geval heeft
iedere deelnemende ondernemer, een stem.
Zij worden dan ook van harte genodigd om
aanwezig te zijn. Om alles in goede banen
te leiden zorgt Tineke Genee-Jorritsma voor
een strakke presentatie van deze avond.
Hoe beter de pitch, hoe groter de kans op
een daadwerkelijke bijdrage uit het fonds.
Aanmelden
De bijdrage wordt naast deze avond uiteraard ook getoetst aan de harde voorwaarden die nu al te vinden zijn op: www.
vvb-makkum.nl.Voor deze avond moet
u zich aanmelden, dit kan ook via www.
vvb-makkum.nl.
Nadere informatie vindt u ook op www.
ondernemersfondsswf.nl. Heeft u volgend
jaar iets op het programma staan waarbij
u mogelijkheden ziet ten aanzien van het
Ondernemersfonds? Wacht dan niet te lang
en zoek uw bestuursleden, collega’s of uw
beste idee op en meld je aan. Alvast tot
de 26e oktober in de Piramide op de Holle
Poarte!
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Tijdelijke afsluiting zuidelijk deel haven Makkum

Van maandag 19 september tot en met vrijdag 23 september is het zuidelijk deel van de gemeentehaven in Makkum afgesloten voor alle scheepvaart. Dit heeft te maken met laad-en
loswerkzaamheden door Feadship-werf De Vries Scheepsbouw Makkum.
Verplaatsing zeilcharterschepen: Zeilcharterschepen met de thuishaven Makkum, kunnen
hun passagiers die week bij de Noorderhaven in/ ontschepen.
Hinder omwonenden: Voor de direct omwonenden kan er sprake zijn van enig oponthoud
en of hinder.
Wanneer is de haven weer open? Op 24 september is de hele haven weer gebruiksklaar.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de havenmeester in het havenkantoor, Workumerdijk 1, Makkum.

Café-Petit Restaurant Beaufort kaatspartij

In Makkum werd zondag 21 aug.jl. de Café-Petit Restaurant Beaufort Partij, een Vrije
Formatie Partij voor 2-tallen, gehouden. Deze
partij werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Onder een grijze hemel met een
behoorlijke windkracht ‘Beaufort’ en zeer veel
regen, werd om 11.00 uur gestart met een koffiepauze van een uur. Om ca. 12.00 uur leek
het droog te worden en stonden de kaatsers
op het veld. Deze droogte duurde niet zo lang,
maar er werd toch doorgekaatst. Zo ging dit
gedurende de middag z’n gangetje.
De Dames kaatsten in twee poules. Willy v.d.
Velde en Jelly Kuiper (winnaars poule A) kaatsten de finale tegen Corine Veltman en Rina
Nota (winnaars poule B). Beide parturen zet-

ten alles op alles. De kransen gingen (net als
in 2015) naar Corine en Rina met een stand
van 5/3 – 6/2.
De Heren (8 partuur) kaatsten in één klasse
met verliezersronde. Helaas moest Warren
v.d. Veen het strijdperk verlaten met een armblessure na een moeilijke perkslag.
Prijswinnaars winnaars: 1e pr. Rinze Steneker
en Theo Nota (finale gewonnen met 5/0 – 6/6)
en 2e pr. Jan Hiemstra en Feike Melchers
Prijswinnaars verliezersronde: 1e pr. Jorn
Adema en Karel Roorda (finale gewonnen met
5/0 – 6/4) en De prijzen (dinerbonnen) werden aangeboden door: Café-Petit Restaurant
Beaufort.

Jörg Bossack supt
de Elfstedentocht
De Elfstedentocht heeft
een magische status.
Er zijn vele varianten
op de versie met de
schaats bedacht; wandelen, fietsen, steppen.
Eén van die manieren
is nu ook suppen. Sup
staat voor StandUp
Paddle, is een nieuwe
trend in de watersport
en razend populair. Met
suppen sta je rechtop een grote surfplank
met een peddel en is het de uitdaging om te
blijven staan terwijl je jezelf voorruit peddelt.
Makkumer Jörg Bossack kwam 10 jaar geleden met zijn vrouw Paulien Stollmeyer in Makkum wonen. Hij is timmerman van beroep en
heeft een aantal jaren op het Makkumer strand
gewerkt als windsurfleraar. Hij kwam in aanraking met het suppen en kreeg de smaak te
pakken. Suppen is relatief eenvoudig. Naast
dat het leuk is om te doen, is het een perfecte
work-out, waarbij iedere spier getraind wordt
en er een beroep wordt gedaan op het evenwicht. Jörg: “Ik heb een hekel aan hardlopen.
En om mijn conditie op peil te houden is dit
een uitstekend alternatief. En Fryslân is natuurlijk uitermate geschikt om deze sport te
beoefenen”.
Deze week wordt de 8ste editie van de Elfstedentocht voor suppers georganiseerd. Ruim
tweehonderd deelnemers verschijnen vandaag aan de start en zullen de tocht in 5 dagen
peddelen. Jörg heeft 2 keer aan deze 5-daagse deelgenomen. Dit jaar wil hij het parcours
non-stop afleggen samen met nog 11 deelnemers. Afgelopen maandagmorgen om 8.00
was de start in Leeuwarden. Dezelfde route
als op de schaatst wordt gevolgd. Een dag
en een nacht moet er worden gesupt. De suppers hopen dinsdagmorgen rond de klok van
9.00 te finishen. Voor deze monsteruitdaging
heeft Jörg een intensief trainingsprogramma
opgesteld en hij verschijnt in en om Makkum
regelmatig op het water. Thuis doet hij nog de
nodige krachttraining. “Mijn doel is de tocht
uit te peddelen. Maar wanneer ik een mooie
tijd kan neerzetten is dat mooi meegenomen”.
De Elfstedentocht voor suppers is internationaal. De deelnemers komen van over de
hele wereld naar Fryslân. Of het Jörg Bossack
gelukt is leest u in de volgende editie van de
Makkumer Belboei.

U wilt toch ook gevonden worden op

NOG GEEN RIJBE
WIJS? DAT KAN B
IJ 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)
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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
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

KAATSVER. MAKKUM ORGANISEERT
DE CAFÉ BAR “DE BELBOEI” PARTIJ + GEZELLIGE
SEIZOENSAFSLUITING MET MUZIEK EN MEER…
Zondag 11 sept. a.s. zal samen met de laatste ledenpartij dit kaatsseizoen feestelijk worden afgesloten op
“Keatslân De Seize” te Makkum. De ledenpartij is voor
Heren en Dames en ook alle jeugdleden kunnen weer
meekaatsen, dus welpen, pupillen en schooljeugd:
Doe mee!
De prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen en
de kransen worden aangeboden door: Sanco Projects.
Voor alle categorieën begint het om 11.00 uur.
Opgeven voor de partij kan in de kantine
via 06 51071051, jeugd@kv-makkum.nl of
via secretariaat@kv-makkum.nl
Voor Heren en Dames tot zat.avond 10/9 20.00 uur.
Loting in Café Bar “De Belboei”.
Kantinedienst 10.30: Tine v.d. Veen en Attie Dijkstra en
vanaf 15.00: Kantinecommissie
Het bestuur nodigt hierbij alle leden, belangstellenden,
vrijwilligers en sponsoren uit om het huidige kaatsseizoen feestelijk af te sluiten.
Het Bestuur.

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

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 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

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
larryredman@hotmail.com

