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In dit nummer o.a.
Cultureel Podium Makkum opent
seizoen met Jack Bottleneck

5

No. 1648 - 20 september 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 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

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

Fancy fair Openbare Basisschool De Populier

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Door Judith van Lavieren
De fancy fair was vroeger een jaarlijks terugkerend fenomeen op de openbare basisschool. Door onder andere de verbouwing
was het nu alweer drie jaar geleden dat de
laatste fair gehouden werd. Hoog tijd om
deze gezellige traditie weer nieuw leven in
te blazen, vond Nynke Bouwhuis. Van 16.00
tot 19.00 uur was iedereen op de veertiende
september van harte welkom op de prachtig
verbouwde school. Door de enorme regenbuien die om 16.00 uur over Makkum trokken kwam de drukte ietsje later op gang,
vanaf een uur of vijf druppelden steeds meer
mensen binnen en werd het lekker vol.
De opbrengst van de fancy fair is bestemd
om het plein op te knappen. Het was dan
ook de bedoeling om de activiteiten en spelletjes daar te laten plaatsvinden, maar het
slechte weer zorgde ervoor dat die plannen
aangepast moesten worden. Twee eettentjes
stonden buiten bij de ingang. De rest van de
spelletjes kon in de hal, gang of het kleuterlokaal gedaan worden. Het plezier was er
niet minder om. Door de spelletjes af te laten tekenen op een kaartje konden kinderen
met vijf kruisjes hier limonade en chips voor
halen. Er was veel verscheidenheid in spelletjes en ook voor een lekker hapje was er een
ruime keus. Syrische hapjes, gemaakt door
de ouders van de leerlingen uit Syrië, poffertjes van Kelderhuis, een broodje hamburger
van de slager of paling: het kon allemaal genuttigd worden. De mevrouw met grabbeltonjurk was prachtig geschminkt. Natuurlijk
extra leuk om een cadeautje uit een van de
vele zakken op haar rok te mogen grabbelen.
Dankzij de enthousiaste medewerking van

de Makkumer middenstanders was het
mogelijk een loterij met mooie prijzen te
organiseren. “Namens de Populier hartelijk
bedankt!”, aldus Nynke Bouwhuis. De leerlingen waren voorafgaand aan de fancy fair
al met loten langs de deur geweest en hadden daarmee reeds het fantastische aantal
van 1600 loten in de voorverkoop verkocht.
De hoofdprijs, een steigerhouten bank, ging
naar de familie Tjeerdema . De familie Sinnema mag van een diner voor twee gaan genieten bij It Posthûs. De speelgoedpakketten
die Visser&Tan beschikbaar stelde gingen
naar de familie Koornstra en Renske. De Populier zorgt ervoor dat de prijswinnaars hun
prijs krijgen.
“Met het houden van deze fancy fair zijn we
er nog niet. Voor het opknappen van het
plein is veel geld nodig, dus er gaan nog andere acties volgen. Wellicht gaan we ook de
pennenverkoop weer invoeren en we gaan
bekijken of er subsidies zijn waarvoor we in
aanmerking komen”, vertelt Nynke Bouwhuis. De fancy fair was alvast een heel gezellig begin.

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

DEELNEMERS?

zie pagina 7

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

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)

OVERLIJDEN
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 6 september is overleden onze bewoner mevr.

Wij wensen de familie veel sterkte met
dit verlies.

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:
11, 12 en 13 augustus:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
18, 19 en 20 augustus:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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

ZING MEE …
Samenzang van bekende
geestelijke liederen
Zondagavond 1 oktober
In restaurant “Waerdsicht”
Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur

G. Post

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

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

‘samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan “

Witmarsum, 6 september 2017
Onze buurman

Daan Schalm
is overleden.
Marianne en kinderen veel sterkte
toegewenst.
		
Douwe en Hannie
		
Kerst en Franciska
		
Klaas en Tiny
		
Hans en Gezien
		Steven
		Ina
		Piet
Makkum, augustus 2017

Vrouwen van NU
Vrouwen van NU is een gezellige vereniging
waar ruim 80 vrouwen uit Witmarsum en omliggende dorpen lid van zijn. In het winterseizoen komen de leden van september t/m
april elke 3e dinsdag van de maand bijeen in
de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Er is
dan een gevarieerd programma van sprekers,
bijvoorbeeld over gezondheid, natuur, kunst,
boeken of historie, enz. Ook zijn er elk jaar
een paar excursies en workshops. Bent u geïnteresseerd? Overweegt u misschien om lid
te worden? Wilt u dan eerst een avond vrijblijvend als gast aanwezig zijn? Wilt u meer informatie of een flyer met het programma? Dat
kan, Klaasje v/d Boom- Hoekstra, tel. 0517
579315 kan uw vragen beantwoorden.

Competitiekaatsen Dames seizoen 2017

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 vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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

In de periode van 26 april t/m 7 september jl. werd er iedere week gekaatst door de Dames van
de KV Makkum. Na de Merke was er een korte tussenstop. De Top 5 van 2017 is als volgt: 1e
Evelien Schakel; 2e Anna Bosma; 3e Boukje vd Werf; 4e Geertina Nota en 5e Mirte Jansen. De
Damescommissie had voor de prijswinnaars geurige prijzen beschikbaar gesteld en Evelien ontving de Wisselbeker. Dames van harte gefeliciteerd !!
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45e (!) Koninklijke Tichelaar partij

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

Zondag 27 aug. jl. werd deze Off. K.N.K.B. wedstrijd Heren 1e Klasse VF (onbeperkt) gehouden.
In Makkum op “Keatslân De Seize”, bij de jubilerende Kaatsvereniging Makkum 1892 – 2017. De
prijswinnaars van vandaag: 1e Prijs: Johannes v.d. Veen (Pietersbierum), Allard Hoekstra (Franeker) en Thomas v. Zuiden (Bolsward). 2e Prijs: Enno Kingma (Leeuwarden), Renze Hiemstra (St.
Jabik) en Hans Wassenaar (Leeuwarden). 3e Prijs: Durk Ennema (Sexbierum), Pieter v.d. Schoot
(Sexbierum) en Laas Pieter v. Straten (Feinsum). 3e Prijs: Wierd Baarda (Dronryp), Jelle Jaap
Stiemsma (Lioessens) en Steven de Bruin (Franeker). Alle winnaars ontvingen prachtige borden
van Makkumer Aardewerk, aangeboden door Koninklijke Tichelaar te Makkum.

25 jaar Gebroeders van Enkhuizen
Open Dag 23 september 2017
In september 2017 bestaat Jachtbouw en
Scheepstechnische Dienst Gebroeders van
Enkhuizen uit Makkum 25 jaar.
In 1992 begonnen de broers Ronald en Marko
van Enkhuizen hun jachtservicebedrijfje op de
Marina Makkum, al snel kwam zwager Jan Visser de gebroeders versterken. Nu is het bedrijf
uitgegroeid tot een allround watersportbedrijf
waar momenteel 20 personen werkzaam zijn.
In het begin werden voornamelijk technische
installaties aangebracht en werden er onderhoudsklussen gedaan. Al snel werd Gebroeders van Enkhuizen dealer van Yanmar Marine
Dieselmotoren, momenteel een erg belangrijke factor binnen het bedrijf.
Naast Yanmar is het bedrijf ook dealer van
Mastervolt, Sidepower, Aventics en Whisper
Power. Vanaf 1999 werd de stap gezet naar
het bouwen van complete schepen. Gebroeders van Enkhuizen is dé bouwer van de
Noordkaper zeiljachten en Sossego Yachts,
maar ook tal van andere schepen worden er
gebouwd.
Het bedrijf is immer vooruitstrevend, op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties. De werknemers zijn enthousiast en
weten hun kennis en het gebruik van kwaliteitsmaterialen goed te benutten. Gebroeders
van Enkhuizen staat voor kwaliteit.
Internationaal timmert het bedrijf ook hard aan
de weg, inmiddels is Gebroeders van Enkhuizen een bekende naam in de watersportbran-

che in binnen- én buitenland.
Naast de bouw van nieuwe jachten wordt
Gebroeders van Enkhuizen steeds meer benaderd door de kleine en commerciële beroepsvaart. Momenteel is er een aluminium
Watertaxi van 22 meter in aanbouw en krijgt
de nieuwe eigen lijn Enk-Yachts steeds meer
vorm. In deze nieuwe lijn zeil- en motorjachten
heeft het bedrijf alle ervaringen van de afgelopen 25 jaar toegepast.
Op 23 september 2017 organiseert Gebroeders van Enkhuizen een Open Dag.
Tussen 11.00-16.00 uur bent u van harte welkom op de werf aan de Strânwei in Makkum.
Diverse Noordkaper zeiljachten, motorjacht
Sossego Comfort 22 en de ontwikkelingen
van de nieuwe lijn Enk-Yachts zijn te bezichtigen. Ook is er een nautische & lifestyle fair.
De entree is gratis.

Zing Mee in Makkum

Zondagavond 1 oktober is er weer een “Zing
Mee-avond” in restaurant “Waerdsicht” van
zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. Er
worden bekende liederen gezongen o.a. uit de
bundel van Joh. De Heer. De orgelbegeleiding
wordt verzorgd door dhr. A.Couperus. De toegang is vrij en de aanvang is om 19.30 uur
U bent van harte welkom!
Info : tel 542126 of 231618

Op zoek naar
een leuk cadeau?
Denk eens aan een dinerbon van

It Posthûs

Bij besteding van € 75,00 of meer krijgt
u er ook nog een gratis fles biologische
Posthûs wijn bij t.w.v. € 12,50
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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

Zoekertjes
T.koop wit ledikantje 60/120 compleet €
50.-camping bedje 60/120 € 20.Lock naaimachine Husqvarna nieuw € 249.Comtoise klok € 100.Regulateur klok € 100.-of voor klokken
aannemelijk bod.
Tel.0515-575756
TE KOOP
T.V. MEUBEL GRIJS MET ZWARTGLAS.
0515-232630.
Kettingtakel type Vital € 75,-Electr. grasmaaier MTD 3816 E HW
2 maal gebruikt € 65.-2 Antieke koperen schootliertjest.e.a.b.
tel. 0515 231957
Wegens omstandigheden hebben wij 4 fraaie
5 jarige poezen (gecastreerde katertjes) waar
wij een goed poezentehuis voor zoeken.
Twee ervan dienen bij elkaar te blijven.
Zij slapen altijd samen in een mandje.
Allen zijn in zeer goede gezondheid,
ontwormd en vlovrij. Voor de echte
poezenvrouw of man zijn ze kostenloos.
Info op 06-50611770 of 0517-531520
Hardwerkende man zoekt woonruimte in
Makkum of omgeving.
tel.: 06-10302436

Kerkdiensten
24 september 9.30 uur in de Doopsgezinde
kerk pastor N .ten Wolde
1 oktober 9.30 uur Doopsgezinde kerk pastoor A. Bultsma
24 september 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-BoschlooStartzondag
1 oktober 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Jeugddienst

Geslaagden 2017 muziekvereniging Hallelujah
Tijdens de feestelijke start van het nieuwe muziekjaar werden de geslaagden van muziekvereniging Hallelujah in het zonnetje gezet.
Door bestuurslid Rixt van der Bles werden
zij onderscheiden met een ketting met een
heerlijk zakje snoep. Daarnaast kreeg elke
geslaagde een sleutelhanger met daarop het
door hem of haar bespeelde instrument.
De geslaagden waren op trombone Wybrig
Lootsma, Finn O’Connor en Maaike Oostenveld. Op saxofoon Iris Wielstra, Atsje Politiek

en Xia Lootsma. Anne Pals, Lize Lootsma en
NienkeTjeerdema slaagden voor klarinet en
Dytmar Postma voor trompet. Al deze leerlingen haalden het A-diploma. Jimte Postma,
Marten Venema en Sjouke Politiek deden
B-examen. Jimte op drums,Marten op euphonium en Sjouke op bugel. Het C-examen werd
succesvol afgelegd door Anne-Marique Katsburg op hobo, Inger Altenburg en Jet Houter
op dwarsfluit en Ryan Hikkaduwage en Leo
van der Bles op drums.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 23 september
15:00 uur
Makkum 1
Birdaard FC 1
12:30 uur
Makkum 2
Balk 2
14:30 uur
Makkum 3
Waterpoort Boys 3
12:30 uur
Makkum 4
Waterpoort Boys 4
10:30 uur
SC Bolsward JO19-1
Makkum JO19-1
10:00 uur
Makkum JO17-1
Oosterlittens JO17-1
11:45 uur
Zeerobben JO15-2
Makkum JO15-1
12:00 uur
Dronrijp Foarút JO13-1
Makkum JO13-1
09:00 uur
Makkum JO13-2
SDS JO13-2
10:00 uur
Franeker SC JO11-2
Makkum JO11-1
10:30 uur
Makkum JO11-2
Workum JO11-4G
09:00 uur
Tzummarum JO11-1
Makkum JO11-3
10:00 uur
Makkum JO9-1
Balk JO9-1
09:00 uur
Stormvogels’64 JO9-1G
Makkum JO9-2
10:15 uur
Makkum JO9-3
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO9-4
11:25 uur
Arum VR1
Makkum VR1
Kantine
08.15-12.00 Douwina Postma/Nelleke Oostenveld
12.00-15.00 Elma Groen/Auke de Jong
15.00-19.00 Geert Melchers/Warren vd Veen/Frank de Vries
Zaterdag 30 september
14:30 uur
Beetgum 1
Makkum 1
12:15 uur
Knickerbockers The 4
Makkum 2
12:15 uur
QVC 2
Makkum 3
14:30 uur
IJVC 3
Makkum 4
11:00 uur
Makkum JO19-1
SJO Dronrijp Foarút Combinatie JO19-1
9:00 uur
SDS JO17-2
Makkum JO17-1
9:00 uur
Makkum JO15-1
S.F. Deinum JO15-1
10:55 uur
Makkum JO13-1
Oosterlittens JO13-1
9:00 uur
Oudega/HJSC/Heeg JO13-2 Makkum JO13-2
9:00 uur
Makkum JO11-1
Scharnegoutum’70 JO11-1
9:00 uur
Woudsend JO11-3
Makkum JO11-2
9:00 uur
SWZ Boso Sneek JO9-2
Makkum JO9-1
10:00 uur
Makkum JO9-2
Scharnegoutum’70 JO9-3
9:00 uur
Frisia JO9-8
Makkum JO9-3
14:30 uur
Makkum VR1
Zeerobben VR1
Kantine
08.15-12.00 Annelies Bootsma/Josiena Zijlstra
12.00-15.00 Japke Smit / Richard Dol
15.00-19.00 Rixt vd Bles/Loes Attema/Willemijn Jansen
Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.
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Jaarvergadering van de Bridge Club Makkum
Op maandag 4 september jongstleden vond
de jaarvergadering van de Bridge Club Makkum plaats op de bovenzaal van De Prins. Op
deze goed bezochte vergadering werden de
gebruikelijk agenda punten behandeld en met
ingang van dit jaar ook de diverse clubkampioenen gehuldigd. Na 12 jaar als penningmeester van de BC Makkum te hebben gefunctioneerd nam Tine v.d. Veen afscheid van
het bestuur. Gelukkig blijft ze echter wel op
onze centjes passen, dus een financieel goede toekomst is wel gewaarborgd. Waar vele
bridgeclubs toch wel een zomerreces kennen
gaat de BC Makkum evenwel in volle vaart
door. Jellie Poog en Meta v.d. Woude hebben
dit jaar voor de 25e keer het ‘zomeravondbridge’ georganiseerd. De laatste twee jaren
spelen we ook een competitie in de zomer,.
Dit is een individuele competitie, wat wil zeggen, dat je tijdens een bridgezitting wel een
vaste partner hebt,maar dat je een volgende
zitting met iemand anders kan spelen. Sommigen maken er intensief gebruik van en hebben
veel , edoch kort durende relaties, met diverse
partners, waar anderen het hele seizoen een
vast koppel vormen. Ook tijdens het winterseizoen, de gebruikelijke competitie periode,
spelen we twee individuele competities en
twee parencompetities. De vaste speeldagen
zijn maandagavond en donderdag middag.
Met zoveel competities zijn er vanzelfspre-

kend ook vele kampioenen die gehuldigd mogen worden.
Ere wie ere toekomt, de kampioenen: Maandagavond ronde 1, Siem de Boer en Hans
Waterlander. maandagavond ronde 2, Siem de
Boer en Hans Waterlander. Donderdagmiddag
1 competitie ronde volgens het laddersysteem
, Paulus Groenendijk en Cobi Groenendijk.
Maandagavond individueel, Cees Tijmstra.
Donderdagmiddag individueel, Meta v.d Woude, Zomeravondcompetitie individueel, Piet
Bosma en Sjors Bosma ex aequo. En natuurlijk Jellie en Meta
De slemcompetitie, voor klaverjassers en
schutters zoiets als een stille, is gewonnen op
de maandagavond paren slemcompetitie door
Siepie v.d Eems en Bea de Ruiter. De donderdagmiddag paren slemcompetitie is gewonnen door Pietie Hiemstra en Tiny Postma.
Dat alle prijswinnaars er héél erg mee in hun
nopjes waren bleek wel uit het feit, dat de uitbater van de Prins de volgende dag de deuren
gesloten kon houden. Het was dus een gezellige nazit.
Info over de BC Makkum kun je krijgen via
het secretariaat, Botsje Hellinga bridgeclubmakkum@gmail.com, voorzitter Arend Poog
0515-231864, of Albert v.d Woude info@
bridgedocent.com.

Cultureel Podium Makkum opent
seizoen met Jack Bottleneck

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

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

Rauw, authentiek en muzikaal. Jack Bottleneck geeft aan deze woorden een volledig
eigen invulling met z’n eigenzinnige mix van
Country, Blues en Americana. Opgegroeid in
het Texas van Noord Europa, de Friese Wouden, waar men dwars, “oars as oars” en vrijgevochten is, krijgt hij al op jonge leeftijd vele
muzikale stromingen mee die hij later terug
laat komen in z’n karakteristieke rauwe stemgeluid en diepgaande gitaarspel.
Na een aantal donkere jaren worstelde hij
zichzelf weer naar de bovenwereld om zich
samen, met zijn inmiddels vaste muziek kompaan Johan Keus, te richten op een muzikale

toekomst. En wat voor een. Met een veelzijdig repertoire slaagt hij er telkens weer in het
publiek te prikkelen, te verwonderen en te
charmeren. Jack Bottleneck zet je tijdens z’n
concerten in een krakende leunstoel op een
texaanse veranda, laat je meerijden in een
versleten koets door de woestijn en laat je
smachten naar bier en whisky.
Op zaterdag 23 september in De Prins te
Makkum. Aanvang 20.30 entree voor leden
10 euro voor niet leden 15 euro. Voorverkoop
bij Boekhandel Coufreur te Makkum vanaf 9
september.

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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Spruyt presenteert films over
Makkumer visserij en natuur
door Jetze Genee
De Makkumer filmmaker en fotograaf Henry
Spruyt heeft kortgeleden twee films gepubliceerd op zijn website / YouTube kanaal, www.
henryspruyt.nl. Het betreft een film over de
Makkumerwaard, deze film geeft een beeld
van het vogelleven in dit buitendijkse natuurgebied. Door de jaren heen zijn hier meer dan
220 vogelsoorten waargenomen. De tweede
film is een documentaire en gaat over de palingvisserij in het IJsselmeer met de vraag of
deze nog toekomst heeft of is de ondergang
nabij gezien alle beperkingen.
Spruyt is al 45 jaar thuis op de Makkumer
waarden. Zijn eerder gepubliceerde foto’s en
films laten een goed beeld zien van de veranderende natuur op de Makkumer waarden.
Tussen 1970 en nu is de Makkumer kuststrook
behoorlijk veranderd. Natuur, recreatie en industrie hebben de kustlijn zijn huidige vorm
gegeven. De film ter ere van het 75 jarig bestaan van de Afsluitdijk uit 2007 laat deze verandering goed zien.
IJsselmeervisserij
Diezelfde kust is van oudsher het thuiswater
van een aanzienlijke Makkumer vissersvloot.
Van deze vloot IJsselmeervissers is nu bijna
geen sprake meer. De gebroeders de Haan
met hun WON 38, de Bari gaan eind augustus
2017 met Spruyt aan boord bij de ‘grutte fûken’ langs. Palingvisserij met de kenmerkende
fuiken aan de palenrijen langs de Afsluitdijk.
Het ophalen van de vangst, het sorteren en
weghalen van de bijvangst, de meeuwen en
de aalscholvers, het schonen en drogen van
de fuiken, het is allemaal helder en objectief
vastgelegd door Spruyt. Prachtige beelden
van een vroege zomerse ochtend met tekst en
uitleg door Jelke en Douwe de Haan. Voor iedere Makkumer met gevoel voor de roots van

het dorp, de IJsselmeervisserij, verplichte kost
zou ik zeggen.
Vogels op de Makkumerwaard
De tweede nieuwe film van Spruyt is een selectie van prachtige beelden van voorjaar tot
winter over de gevleugelde bewoners van de
Makkumerwaarden. Spruyt maakt voor het
filmen gebruik van diverse schuilhutjes op
de Makkumer Noardwaard, de Zuidwaard en
de Piaamer Geul. Prachtige beelden van de
zeedijk, de uitzichten over de strandjes van
de Noardwaard, de vele verschillende vogelsoorten en prachtige beelden van winterse
taferelen. Alweer een tijdje geleden dat we
winters meegemaakt hebben en waar de lokale vogelwacht zorgde voor het bijvoeren van
bijvoorbeeld de roerdomp en waterrallen. Voor
de kenners, beelden van bijzonderheden als
roodborsttapuit, de hop en sneeuwgorzen.
Natuur via Internet
Geen tijd voor een wandeling door deze prachtige natuur zo dicht bij het dorp? Geen nood,
met deze films kunt u via internet de natuur
in de huiskamer halen. Daarnaast heeft Henry
Spruyt vele uren voor u gewacht op het juiste
moment, het juiste shot. De top van deze beelden zijn gevangen in deze films.
Beide films staan op de site www.henryspruyt.
nl of zijn rechtstreeks op YouTube te zien onder Henry Spruyt.

pag. 7 - MAKKUMER BELBOEI - 20 september 2017

OPEN HUIZEN DAG
zaterdag 30 september van 11.00 - 15.00 uur
Cynthia Lenigestr. 16, Makkum

Ds. L. Touwenlaan 27a, Makkum

Sparrenburg 28, Bolsward

Arumerweg 2, Witmarsum

Vraagprijs € 114.500,- k.k.

Vraagprijs € 264.000,- k.k.

Vraagprijs € 173.500,- k.k.

Prijs vanaf € 93.500,- k.k.

De Koarte Baan 3, Wommels

Grote Reed 8, Kimswerd

Vraagprijs € 282.500,- k.k.

Vraagprijs € 183.500,- k.k.

De Kolk 1, Woudsend

Ook ons kantoor
is tijdens de
Open Huizen Dag

W
NIEUWBOU

geopend

Koopsom € 303.000,- v.o.n.
Wikelerdyk 16, Balk

Krompad 9, Echtenerbrug

makelaars en taxateurs
Koopsom € 650.000,- k.k.

Vraagprijs € 569.000,- k.k.

Makkum
Voorstraat 1
T. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710
Een plaats op

wilt u toch ook?

Lemmer
Kortestreek 21
T. 0514 - 563 637
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Café-Bar De Belboei Partij en gezellige afsluiting kaatsseizoen
In Makkum werd zondag 10 sept. jl. de laatste
Ledenpartij van dit seizoen gehouden.
In alle jeugdcategorieën werd er in poules gekaatst.
In de jongste groep, een combinatie van de
Beginners en de Tussengroep, waren er drie
parturen. Uitslag: 1e Prijs: Gjalt v. Klink en
Marloes Koops (alle partijen gewonnen).
Een grote poule met vijf parturen was er bij de
Welpen. Uitslag: 1e Prijs: Leon Smink en Denise de Witte (alle partijen gewonnen). 2e prijs :
Tymen v.d. Eems en Haye Tjeerdema
Bij de Pupillen waren er ook vijf parturen.
Uitslag: 1e Prijs: Luuk Zwaagstra en Nienke
Tjeerdema (alle partijen gewonnen). 2e prijs:
Yrsa Dijkstra en Femke Dijkstra.
De Schooljeugd had ook een poule met vijf
parturen. Uitslag: 1e Prijs: Lieke v. Loon en Jacob Bosma (alle partijen gewonnen). 2e prijs:
Clive v.d. Weerdt en Feike Dijkstra.
Bij deze Bar-Café De Belboei Partij stonden er
bij de Dames zes parturen en bij de Heren zeven parturen op de lijsten.
De Dames kaatsten in twee poules van drie
en waren zeer aan elkaar gewaagd. Larissa
Smink kaatste voor het eerst mee met de Dames, samen met haar maten Gretha Huisman
en Caro Brouwer werden zij eerste in hun poule, door twee partijen te winnen. In de andere
poule verving ‘good old’ Fonny Smink haar
dochter Anouk (ziek thuis). Haar partuur, met
Loes Attema en Mieke Tilburgs, won eveneens de twee poulepartijen. De finale tussen
het partuur van Fonny en het partuur van Larissa begon met een eerst voor Fonny cs. Het
bleef voor hen bij dat ene bordje, want Larissa,
Gretha en Caro waren oppermachtig. Zij wonnen met 5/1 – 6/4.
Uitslag: 1e pr. Larissa Smink, Gretha Huisman
en Caro Brouwer. 2e pr. Fonny Smink, Loes

Attema en Mieke Tilburgs.
Bij de Heren was de finale in de winnaarsronde
spectaculair. Het partuur van Michiel Scheepvaart, Alwin v.d. Weerdt en Siebren Hoekstra
nam een 4/0 voorsprong. Toen kwam het partuur van Andries Smink, Jorn Dijkstra en Sando v.d. Meer pas goed op stoom. Bordje na
bordje werd er voor hen aan de telegraaf opgehangen en uiteindelijk wisten zij deze finale
te winnen met 5/5 – 6/2.
Uitslag winnaarsronde: 1e pr. Andries Smink,
Jorn Dijkstra en Sando v.d. Meer. 2e pr. Michiel Scheepvaart, Alwin v.d. Weerdt en Sie-

bren Hoekstra.
Uitslag verliezersronde: 1e pr. Tjitte Folkertsma, Peter Bootsma en Sjirk Rolsma (finale gewonnen met 5/3 – 6/2).
De prijzen werden aangeboden door: Café-Bar De Belboei en de kransen werden
aangeboden door Sanco Processing. Na de
prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig in de
kantine en onder de luifel. Er was “Muziek van
Niek” (Koornstra) en vanuit de keuken werden
lekkere hapjes geserveerd. Met dank ook aan
Hennie fan Richt voor het verzorgen van enkele heerlijke salades.

Winnaars Klussenbedrijf U. Tuinier & Buwalda, Las- en Constructie Nachtkaatspartij

Deze partij werd gehouden op vrijdag 1 sept.
jl. Hieronder de prijswinnaars: Welpen (zij
kaatsten in een poule van vier parturen)
1e prijs: Tymen v.d. Eems & Annawietske Sikkens en 2e prijs: Rick v.d. Weerdt & Inge Roorda.
Pupillen (zij kaatsten in een poule van vier parturen)
1e prijs: Clive v.d. Weerdt & Jesse Roorda en
2e prijs: Yrsa Dijkstra & Jurjen Sikkens.

Schooljeugd (ieder kaatste voor zich)
1e Prijs A maat: Lieke v. Loon en 1e Prijs B
maat: Rimmer v.d. Meulen
Dames (10 partuur, 2-tallen)
1e prijs: Boukje Bosma (Koningin) & Caro
Brouwer, 2e prijs: Anouk Smink & Anja Oostenveld en 3e prijs: Willy v.d. Velde & Mirte
Jansen. 1e prijs verl.: Anna Bosma & Mieke
Tilburgs en 2e prijs verl.: Rina Nota & Rixt v.d.
Bles

Heren (9 partuur, 2-tallen)
1e prijs: Jelle Attema & Aise Gielstra (Koning),
2e prijs: Harry v.d. Weerdt & Germ v.d. Meer en
3e prijs: Klaas Pier Folkertsma & Jorn Dijkstra.
1e prijs verl.: Jan Hiemstra & Ingmar Wijma en
2e prijs verl.: Jouke Vlasbloem & Xander Nauta.
Met dank aan onze sponsors en kransensponsors: Aluwave Aluminiumbouw (Lando Lemstra & Gerrie Krikke).
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Programma oa:
- Bezichtiging diverse schepen
door ons gebouwd
- VR Tour Enk-Sail 50
- VR Tour Sossego Comfort 22
- Enk-Share
- Nautische lifestyle fair
met oa:
		
		
		
		
		

Yanmar motoren, Neptune,
Wijnkapel Makkum,
Wensink (Mercedes-Benz),
UK-De Vries Sails,
Gallery Marco Käller,
Mastervolt, Raymarine.

Op zaterdag 30 september makkelijk en gezellig bekijken van woningen

NVM Open Huizen Dag: zit je droomhuis erbij?
Op zoek naar een woning? Doe dan mee aan
de NVM Open Huizen Dag. Op zaterdag 30
september kun je vrijblijvend meerdere huizen
bezichtigen. Makkelijk en gezellig, en wie weet
vind je zo je droomhuis. Laat deze kans niet
aan je voorbij gaan.
Het is op 30 september alweer de 19de editie
van de NVM Open Huizen Dag. Het blijft een
groot succes, niet alleen door de vele verkopers die hun woning openstellen voor bezichtiging, maar ook omdat de deelnemers – verkopers en zoekende kopers – sneller tot een
transactie komen.
Dit jaar openen zo’n 20.000 tot 25.000 woningen tussen 11.00 en 15.00 uur hun deuren.
“Op de woningsite funda staat welke huizen
deelnemen”, vertelt NVM-makelaar Arnold
Walinga. “Vervolgens kun je een route uitstippelen en op een laagdrempelige manier meerdere huizen op één dag bezichtigen. Je kunt
de sfeer opsnuiven en de buurt verkennen.’
Deelname werpt vruchten af
Verkopers hebben veel baat bij de NVM Open
Huizen Dag. Walinga: “Het is een mooi moment om actief aan de slag te gaan met de
verkoop van je huis. En het werpt zijn vruchten

af: van woningen die deelnamen in april 2017,
was twaalf weken later 43% verkocht. Van de
niet-deelnemende woningen was dat 26%.”
Open Huizen Dag werkt als aanjager
Bij de vorige editie van de NVM Open Huizen
Dag kreeg landelijk een deelnemend huis gemiddeld vier bezichtigingen. “Omdat de markt
aantrekt, verwachten we iets minder deelne-

mende huizen, maar wel meer bezoekers per
huis”, zegt NVM-makelaar Walinga. “Bovendien werkt de NVM Open Huizen Dag in de
weken ervoor als aanjager. Als je al een huis
op het oog hebt, wil je natuurlijk niet concurreren met kopers die op de open dag verliefd
worden op een woning. Vandaar dat er een
lichte stijging is van verkopen net voor de
NVM Open Huizen Dag.”

NVM-tips voor kopers en verkopers
NVM-makelaar Arnold Walinga heeft een aantal tips voor bezoekers van de NVM Open
Huizen Dag. “Ga eerst langs bij een hypotheekadviseur en onderzoek wat je kunt lenen.
Dan kun je op 30 september gericht zoeken naar een geschikt huis. Zet bovendien je
wensen op een rij: waar moet je droomhuis aan voldoen? Heb je een huis op het oog?
Laat je dan deskundig adviseren in het aankooptraject.”
Natuurlijk heeft Walinga ook tips voor verkopers. “Zorg voor een opgeruimd, fris en neutraal huis. Mooie foto’s op internet met daarop een modern interieur zorgen voor meer
bezichtigingen. Je hoeft niet per se een appeltaart te bakken, maar het staat wel symbool
voor gastvrijheid. Iets lekkers en een kopje koffie aanbieden zorgt ervoor dat kopers zich
welkom voelen, een goede eerste indruk krijgen en zich eerder ‘thuis’ voelen in misschien
wel hun toekomstige woning.”
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Verslag Makkumer skûtsje van de IFKS 2017
Tijdens de wedstrijden in het voorseizoen
wilde het niet erg lukken om mee te strijden
om de prijzen, maar de laatste weken voor de
IFKS hadden we toch het juiste gevoel weer
te pakken. Op donderdagavond voor de IFKS
trainen we nog even met de hele ploeg bij Stavoren. Er staat een windkracht 5. Het schip
loopt goed!
Op vrijdagmiddag willen we nog een keer trainen, maar op dat moment waait het echt te
hard en besluiten we om deze poging maar
te staken. Op vrijdagavond gaan we met de
hele ploeg en aanhang naar de opening van
de IFKS in Hindeloopen. Schipper Klaas moet
eerst nog uit eten met het bestuur met alle
andere kampioenen van 2016 en mag daarna
de gewonnen wisselprijs van vorig jaar op het
podium overhandigen aan het bestuur.
Dan is het eindelijk zaterdag, de dag waar we
al een jaar op zitten te wachten. Het waait
hard, maar vooral de golven zijn erg hoog. Via
een groepsapp van de schippers wordt gevraagd wat iedereen wil. Makkum wil zeilen,
maar een groot deel van de collega-skûtsjes
wil niet zeilen. De wedstrijdleiding besluit om
de wedstrijd af te lassen. Makkum besluit om
even van Stavoren naar Hindeloopen te zeilen,
dan komen ze er al snel achter dat wedstrijdzeilen ook echt niet had gekund. Het skûtsje
lijkt wel een surfplank en surft van golf naar
golf. Als er ook nog een dikke bui aankomt,
waar veel wind uit komt, is het helemaal wel
duidelijk dat het niet had gekund. Wel erg jammer. We maken er maar een gezellige dag van
met z’n allen. Op zondag wordt het gelukkig
al een stuk beter weer en als we op maandagochtend wakker worden is het simmer
yn Fryslan. Maar waar is de wind gebleven?
De C, B en kleine a worden afgelast vanwege
geen wind. Gelukkig kan de grote A klasse wel
zeilen. Er staat wel heel erg weinig wind, maar
na een lange tijd uitstellen van de wedstrijd,
kan er gestart worden. Met weinig wind zeilen
blijft lastig en we zijn dan ook tevreden met
een 8ste plaats. ‘S avonds eten we met z’n

allen een heerlijke maaltijd van de Zwaan. Als
we pas ‘s avonds het skûtsje door de sluis varen, lijkt het wel een comedyshow, de bemanningen van de verschillende skûtsjes zitten
niet helemaal op dezelfde golflengte dan de
sluismeester. Maar gelukkig komen we uiteindelijk door de sluis. Helaas met een Snelle Jelle die een kapotte startmotor heeft. Op dinsdag zeilen we bij Heeg. Na weer een lange tijd
uitstel en een keer afblazen van de wedstrijd,
wordt er eindelijk gestart. De wind is weer minimaal en gelukkig hebben we een erg goede
start. We komen als 2e om de hoogste ton,
maar wat gebeurd er nu? Nog geen route later
liggen we op een 15e plaats. Het schip loopt
niet goed genoeg en we zitten ook nog eens
in de verkeerde slag, die wij ook nog net even
wat beroerder treffen dan de anderen die ook
in deze ongunstige slag zitten. In deze zware
A klasse kan je dit je echt niet permitteren en
ieder foutje wordt dan ook meteen afgestraft.
Zwaar teleurgesteld komen we weer aan de
wal, we zijn 13e geworden. Even met z’n allen
nabespreken op het voordek, want dit komt
wel even hard aan. Op naar morgen. Gelukkig is de Snelle Jelle ondertussen weer gerepareerd. We zeilen op woensdag op Sloten,
weer loopt het schip niet zoals we graag zouden willen. De bemanning doet zijn stinkende
best, en er wordt geen fout gemaakt. Maar
anderen lopen sneller en vaak hoger aan de
wind en daardoor kunnen we niet meekomen,
we missen vooral de snelheid. We komen als
10e over de finish. Op Echternerbrug is er eindelijk een mooie wind, maar doordat de kleine a tegelijk een inhaalwedstrijd zeilt, ligt er
een erg kleine baan in. We hebben wederom
een goede start, maar kunnen in het eerste
kruisrak totaal niet meekomen. Gelukkig loopt
het schip later in de wedstrijd een stuk beter
doordat we nog wat aanpassingen doen. Maar
door deze kleine wedstrijdbaan, is er niet veel
mogelijk. Er worden ook nog eens fouten gemaakt en zitten tot 2 keer toe tegen een boei
aan, waardoor we een strafrondje moeten

Skoda Citigo Artic

Citroen BX 1.6RS

Bj 2013
5 drs
wit
Airco
navigatie
El. pakket
99dkm

Bj 1986
Blauw/grijs
metallic
Nette staat
trekh
Verkoop in
opdracht
64dkm

e 6.835,-

Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!

e 2.245,-

maken. Dit is ons in onze hele IFKS carrière
nog nooit gebeurd. We eindigen dan ook op
een teleurstellende 13e plaats. In het klassement begint het spannend te worden. Voorin
wordt flink gestreden, maar daar doen wij niet
aan mee. Wij zullen moeten strijden om uit de
staart van het klassement weg te komen. Op
vrijdagochtend gaan we dan ook al vroeg het
water op. We gaan de oude fok er weer op
zetten en toch nog wat dingen veranderen. Dit
blijkt op vrijdagmiddag tijdens weer een wedstrijd met erg weinig wind goed uit te pakken,
we liggen lange tijd 4e, maar op de voordewindse finish worden we nog net gepakt door
2 andere skûtsjes. Dus een 6e plaats, het
beste resultaat tot nu toe. Maar in het klassement blijven we hangen op een 14e plaats en
dit betekent nog steeds degradatie naar de B
klasse. Morgen is de windvoorspelling erg ongunstig, er zal een windkracht 1 staan. Het zal
ons toch niet gebeuren, het ene jaar kampioen
en het jaar erna degraderen?! We besluiten om
op vrijdagavond met z’n allen maar even een
gezellige avond te vieren in de feesttent. Even
alle frustratie er uit dansen. Op zaterdag wordt
de ene naar de andere klasse afgelast. Oh wat
is dit spannend! Maar tegen half 3 begint de
wind te draaien en komt er een zuchtje in de
Lemsterbaai te staan. Er kan gestart worden.
Makkum komt als 5e om de hoogste ton en
de andere degradatie-klanten lijken erg ver
achter ons te zitten. Maar het blijft spannend,
want er kan nog vanalles gebeuren. Voor de
wind lopen we nog eens 2 skûtsjes voorbij en
we liggen 3e. Kunnen we dit volhouden? KL
komt als eerste over de finish en is daarmee
ook de kampioen van 2017 ! Wij komen achter
Sikke Heerschop over de finish en zijn deze
laatste dag dus 3e. We gaan hierdoor van een
14e plaats naar een 9e in het klassement. Zo
dicht lag alles dus bijelkaar. We vieren deze 3e
plaats alsof we kampioen zijn, wat een ontlading. Want iedereen zag het al voor zich, van
kampioen naar degradant. Al met al een raar
kampioenschap. Met vooral (te) weinig) wind.
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Wyboud Vellinga nieuwe eigenaar van de Nynke Pleats
Door Judith van Lavieren
Begin september sloten de zussen Gretha en
Janet Bakker een periode van 27 jaar Nynke
Pleats af met een bruiloft.” Een mooi feest van
een familielid. Als mijn moeder er nog bij was
geweest had ze dat een prachtig einde gevonden. Zij was de spil van ons familiebedrijf”,
vertelt Gretha Bakker. Haar moeder Anneke
kocht de Nynke Pleats in 1991. Gretha en
Janet waren eerst in dienst bij hun ouders en
namen het bedrijf in 1999 over. “Het vak heb
ik geleerd van Annelies Attema, die bij ons bedrijfsleidster was. Daarnaast heb ik in die tijd
de benodigde diploma’s gehaald.”
Op 11 september vond de sleuteloverdracht
plaats. Janet en Gretha overhandigden de
sleutel aan de nieuwe eigenaar Wyboud Vellinga. Jan-Willem de Jong, die kan bogen op
43 jaar horeca-ervaring, wordt de nieuwe
chef-kok van de Nynke Pleats. Van 1981 tot
1984 was hier bedrijfsleider.” Ieder jaar ging
ik er nog even kijken”. Friesland bleef trekken en door werkzaamheden op Texel kwam
Jan-Willem de Jong in Makkum terecht. Daar
ontmoette hij een paar jaar geleden Wyboud
Vellinga. Toen de Nynke Pleats te koop kwam
begonnen de heren te denken over samenwerken. Vanaf begin 2017 kregen die plannen
steeds meer vorm.
Wyboud Vellinga wordt gastheer in zijn nieuwe
bedrijf.” In Makkum kennen ze me wel doordat
ik televisiestreamers verkoop en ook wel uit de
bar”, lacht Vellinga.” Ik heb ervaring met het
opstarten van bedrijven en interimdirectiewerk
in andere bedrijfstakken. Werken in de horeca
wordt nu aan dat rijtje toegevoegd.”
“Wyboud is geschikt voor de bediening”, stelt
Jan-Willem. “Hij is ontzettend gastvrij en enthousiast.”
“Het is een fantastische plek met een leuke
werksfeer”, beaamt Wyboud.
Vellinga en De Jong willen dat de Nynke Pleats de uitstraling van een herberg krijgt: laagdrempelig en kindvriendelijk. “Zowel binnen
als buiten is er speelgelegenheid voor kinderen.” Gemoedelijk en goed geoutilleerd voor
groepen. Ook grotere feesten zoals bruiloften,
thema-avonden of een koffieconcert kunnen
er prima gehouden worden. De openingstijden
worden ruimer: de Nynke Pleats is van woensdag tot en met maandag vanaf 12.00 uur geopend. “We gaan werken met regionale producten. Us kofje van Brandsma uit Bolsward
en ús Heit op de tap. Brood van Bakker Kluft.
Speltmeelpannenkoeken van eigen recept”,
aldus Vellinga en De Jong.
“ We liggen op tal van mooie fietsroutes en
hebben een oplaadpunt voor e-bikes. De wisselende exposities blijven.” Daarnaast zijn er
nieuwe plannen:als pleisterplaats voor bus-

Opbrengst KWF collecte

De jaarlijkse collecte van KWF kankerbestrijding heeft in Makkum, Skuzum en Piaam het
prachtige bedrag van 2091,33 euro opgebracht! Alle gevers en collectanten hartelijk
dank voor uw bijdrage. “Samen komen we
steeds dichterbij”.

tochten of als eindpunt van een fierljeptocht
vanuit Makkum.
Gretha blijft de komende tijd nog betrokken bij
het bedrijf, daarna begint ze aan een nieuwe
opleiding. “Ik ben blij dat ze ons wil helpen
om de overname in goede banen te leiden”,
stelt Wyboud.” Een familiebedrijf laat je na 27
jaar niet zomaar achter. Ik ben blij dat wat we
opgebouwd hebben voortgezet wordt en dat
het horeca blijft. We hebben er met veel plezier

gewerkt en gewoond en ook altijd veel medewerking vanuit het dorp gehad”, antwoordt
Gretha.
Zowel overdag als ‘s avonds is iedereen van
harte welkom. Op de kaart staat op dit moment speciaal voor een (hernieuwde) kennismaking een leuk welkomstmenu. U kunt de
Nynke Pleats ook volgen op Facebook en Instagram.

Súdwesthoektoernooi Tennisvereniging Makkum
Zondag 27 augustus is voor de vijfde keer het
Súdwesthoek gastentoernooi georganiseerd.
Dit toernooi heeft als doel de contacten met
andere tennisverenigingen te verbeteren. De
40 enthousiaste deelnemers, waarvan de helft
van andere verenigingen, speelden met wisselende partners vier partijen in dubbel heren
en dames en in gemengd dubbel. De banen
waren dankzij Jentje Alkema weer heel goed
bespeelbaar. Het weer was fantastisch, veel
zon en weinig wind. Om 16:15 uur stond iedereen fris gedoucht klaar voor een verloting.
De verloting en de prijzen zijn gesponsord
door restaurant It Posthus, kapsalon Krea-

tief, De Wijnkapel, Blom Yn Ien, Kreaz, slager Bruinsma, bakker Kluft, sporthuis Van der
Feer uit Bolsward en Dutch Women Basics uit
Sneek. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue van slager Bruinsma uit Makkum.
De prijswinnaars waren:
Heren:
1e prijs: Jasper Bosma (Workum)
2e prijs: Pieter Portma (Makkum)
Dames
1e prijs: Janneke Bosma (Workum)
2e prijs: Nelly Brouwer (Workum)
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• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
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Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

