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Door Judith van Lavieren
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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Zilt was een bijzondere en bijzonder
gezellige winkel. Dat zal iedereen die er ooit
is geweest beamen. Een winkel met kleding
voor volwassenen en een zandbak voor de
kinderen, met een fraaie toonbank en een tafel
waaraan rustig een kopje koffie gedronken
kon worden, lang voordat dit gemeengoed
was. Met Marjo Roosenstein in het middelpunt, druk bezig om haar klanten te helpen,
adviseren en het hen naar de zin te maken.
Maar Zilt is met ingang van 1 januari gestopt,
op wat verdwaalde kledinghangers, de tafel
en de toonbank die nog wachten tot een
liefhebber belangstelling voor ze heeft, is
het leeg.
Veertien jaar geleden ontdekte Marjo het pand
aan de Markt in Makkum. De ondernemer in
haar zag direct dat het een mooie winkel op
de goede plek was en ze begon hier haar
kledingwinkel Zilt. Ze vond al snel haar draai
in Makkum. Ze kon dingen verkopen waar ze
achter stond en had leuke contacten met
haar klanten. Wanneer je haar vraagt naar
het leukste van Zilt komt dat klantcontact
meteen naar voren én de samenwerking met
Marlies, Esther en Sandra die bij haar in de
winkel stonden.
Menigeen zal goede herinneringen bewaren
aan de weekenden die Marjo speciaal voor
haar klanten organiseerde. Van alles is de
revue gepasseerd: een rondvaart met de
blazer, een rondleiding door het Tichelaarhuis
en modeshows natuurlijk. Maar ook een
lezing over een zeiltocht naar Noorwegen,
kleur- en kledingadviezen door Nelleke

Mulder en een rondvaart per praam. Tijdens
het eerste openingsweekend dat Marjo met
haar zus organiseerde hadden ze het zo
druk dat ze geen tijd hadden om hapjes
klaar te maken. Ze besloten de stokbroden,
paté etcetera gewoon op tafel te zetten en
over te gaan op zelfbediening. Ze noemden
het “Bourgondisch buffet”. Het sloeg zo aan
dat het bij de feestelijke weekenden een vast
programmapunt werd. Ook een heel leuke
activiteit was het najaarsterras. Ingericht
door de Rinkelwinkel en met hapjes van Lex,
een voorbeeld van een geslaagde samenwerking.
Marjo heeft ook in het bestuur van de
Ondernemersvereniging Makkum gezeten
en was zelfs korte tijd voorzitter.” Mijn drijfveer bij de ondernemersvereniging is altijd
geweest dat ik enorm veel potentie in
Makkum zie die nog niet benut wordt. Mijn
doel was om gezamenlijk zaken van de
grond te krijgen, dat bleek lastig. Maar tot op
de dag van vandaag ben ik er van overtuigd
dat samenwerking de enige manier is om de
vele mogelijkheden van Makkum te benutten.” Nadat straks de allerlaatste zaken rond
Zilt zijn afgehandeld hoopt Marjo snel een
nieuwe baan te vinden. Op dit moment is ze
nog zoekende. Misschien wordt het iets in
het personeelsmanagement of gaat ze
lezingen organiseren over bewust leven en
eten. De toekomst zal het leren. Het tijdperk
Zilt in Makkum wordt na veertien jaar afgesloten, maar Zilt is nog niet helemaal verdwenen. De dochter van Marjo gaat verder
met de webshop www.ZiltOnline.nl
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Ds. L. Touwenlaan 27a
Vraagprijs € 285.000,- k.k.
Huur bespreekbaar

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokterswacht, 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 zaterdag en zondag om 16.00
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Dentwork Tandartsen Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Agenda

Familieberichten
Na een moeilijke tijd is onze beste vriend

Johannes Bijlsma
overleden op 18-01-2014 te Workum.
Wij wensen Henny veel steun en kracht om
verder te gaan.
Melle en Feikje Cuperus.
Makkum, januari 2014
Na een tijd van afnemende gezondheid is
overleden mijn zwager en onze oom

Johannes Bijlsma
Wij wensen zijn vrouw Hennie en familie
veel sterkte toe.
K. Bijlsma - Reinsma
Joost en Rita
Akkie en Koos
Piet en Anja
Jaring en Annet

Annie en Nésha
Jitske en Willy
Jantje en Hennie
Gabby en Hendrik.
Foekje en Klaas

Makkum, 18 januari 2014

Vrijdag 24 januari:

Makkum – Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum – Doarpskrite Makkum spilet
¨In gekkenhûs yn ’t Sikehûs¨
in het MFC Maggenheim aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 25 januari:

Makkum – Koekactie Vogelwacht Makkum
Tussen 9.30 uur en 12.30 uur komen ze bij u
langs
Makkum – Doarpskrite Makkum spilet
¨In gekkenhûs yn ’t Sikehûs¨
in het MFC Maggenheim aanvang: 20.00 uur
Makkum - Buurtver. "Trije Yn Ien"
organiseert een bingo avond in zaal 't Anker.
Aanvang 20.00 uur.
Arum – Schuurfeest World Servants met
Die Twa, Sipke de Boer en Disco Silver
Deuren open om 21.00 uur

Dinsdag 28 januari:

Makkum – Avondrust, Klaverjassen
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 29 januari:

Makkum – Informatieavond Masterplan
in Café Rest. De Prins aanvang: 19.30 uur
Makkum – Avondrust,
Optreden van de Krontjong Music Band,
Indonesische muziek, aanvang: 15.00 uur
in het restaurant

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum.
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
Voorganger: G.H. Visser
Plusdienst
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Oecumenische viering
Voorgangers: Pastor N ten Wolde
Ds. P Wattèl
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J Foppen
Wons – Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. A.E. de Jong – Wiersema
Ylst - Minniste Mienskip Makkum e.o.
Dienst om 10.00 uur

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei

mail naar:
belboei@makkum.nl
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Makkumer Ondernemer van het jaar: ’t Pareltje!

door Jetze Genee

Koekactie
Vogelwacht Makkum
Zaterdagochtend 25 januari kunt u de vrijwilligers
van de Vogelwacht Makkum aan de deur verwachten op een aantal plaatsen in Makkum.
Voor het tweede jaar achtereen doet de wacht
mee aan de grote provinciale koekactie van de
gezamenlijke vogelwachten, de BFVW. Dit jaar
zijn 280 reepkoeken beschikbaar. Tussen 9.30 uur
en 12.30 uur worden de koeken zoveel mogelijk
huis aan huis verkocht. De opbrengst van de
koeken gaat naar het werk van de Vogelwacht.
Van de opbrengst worden de jeugdwachtdag, het
nestkastproject in Makkum (ongeveer 40 stuks),
wintervoeden van vogels rondom Makkum en de
broedzorg voor weide-vogels bekostigd. Dit jaar
wil de vogelwacht diverse nestkasten en nestbeschermers maken en repareren. Deze worden in
de nazorgperiode gebruikt.

Donderdag de 16e is in de Nynke Pleats te
Piaam de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie
gehouden van De verenigingen van bedrijven
en ondernemers uit Makkum, oftewel de VvB
en de OvM. Dit jaar speciaal in het teken van
de uitreiking van de prijs: Makkumer Ondernemer van het jaar 2013. Eerder hebt u kunnen
lezen, dat uit ruim 300 stemmen op bedrijven
uiteindelijk drie bedrijven zijn geselecteerd.
Naast het uitwisselen van de beste wensen en
de plannen voor 2014 kwamen de aanwezigen
dit jaar vooral voor de bekendmaking van de
prijswinnaar.
Een bonte mix van ondernemers en aanhang, in
totaal 55 personen, luisterden naar de opening
van Harold Maduro, de voorzitter van de VvB.
Maduro gaf aan dat niet alleen de berichtgeving
uit de media, maar ook de Makkumer ondernemers het idee krijgen dat ze in 2014 langzaam
uit de crisis kruipen. Kortom, een kansrijk jaar.
De korte opening werd opgevolgd door een
speciale gast; ‘Tinus de Hynsteman’, gespeeld
door Warren van der Veen. Na dit intermezzo
was het tijd voor een hapje en een drankje en
dat gaf de aanwezigen de gelegenheid om het
komende jaar door te nemen. De genomineerde ondernemers Gerrie’s Hobby Hûske,
Funsport Makkum en ’t Pareltje lieten geen blijk
van spanning zien en ook de jury bestaande uit
gepensioneerd huisarts Bale Steenhuizen en
voormalig Rabobankman Piet van Asperen
lieten geen signalen los over wie er met de
prijs Makkumer Ondernemer van het jaar vandoor zou gaan.
Voordat Harold Maduro de aanwezigen om
aandacht wilde vragen voor de introductie van
de jury en het bekendmaken van de winnaar
werd de microfoon ingenomen door wederom
van der Veen nu als ‘Aukje’. Dit cabareteske
typetje gaf de zaal mee hoe zij vroeger dikwijls
bij de huisarts kwam en dikte deze verhalen
aan met hier en daar een schuine mop. Dit alles
ter introductie van Steenhuizen en van Asperen.
Deze beide heren zijn als jury gekozen door
hun binding met Makkum en door hun objectieve kijk ten opzichte van de deelnemers.
Uit ruim 300 aanbevelingen met vele commentaren waarom de genomineerde de prijs moest
winnen, wisten zij de drie ondernemers te
selecteren. Volgens Yvon de Roode van OvM,
is het uitgebrachte aantal stemmen voor de
eerste keer een opsteker. ‘In 2014 gaan we
door met deze prijs’. Bale Steenhuizen nam

namens de jury het woord en maakte er een
mooie introductie van. Een kritische blik op de
vier weegpunten: sociale betrokkenheid, duurzaamheid, pr en marketing, en servicegerichtheid. ‘Kortom, een goed koopman zijn en met
de tijd mee gaan’.
Steenhuizen vulde zijn introductie aan met
terug-blikken op markante ondernemers van
weleer. Als dokter botsten zijn idealen wel
eens met Kapper Zwart over snoepverkoop,
Jentje Hoeksema over roken, maar dit altijd in
harmonie. Vervolgens gaf Steenhuizen een
kijkje in de jurykeuken. ‘Piet (van Asperen red.)
had nog zo’n aardig boekhoudprogrammaatje
op zijn computer staan van zijn bankperiode
waardoor we in de financiële situatie van de
genomineerden konden kijken. Een aantal van
u weet nog beter de belasting te ontduiken dan
ikzelf destijds!’ ‘Wij zijn afgelopen zomer verkleed als 17-jarig meisje en een dikke Duitse
toerist uw zaken langs geweest voor de servicegerichtheid, u mag dit jaar nog een groot
aantal verbeterpunten doorvoeren! Grappige
anekdotes die met een grote korrel zout
genomen werden.
Voor de bekendmaking nam van Asperen het
woord en kon kort en bondig vertellen dat de
Cadeau- en Modeboutique ‘t Pareltje het beste
de vier weegpunten had weten in te vullen.
Marijke Hollander wist hiermee dat zij de
Makkumer Ondernemer van het jaar 2013 is
geworden. In een reactie liet Hollander weten
dat ze erg veel energie gestoken heeft in de
benadering van haar klanten. Via een mailing
aan haar klanten geeft ze aan waarom ’t Pareltje
voldoet aan de vier weegpunten en dat zij de
stem verdient. De winkel in de Kerstraat is
inderdaad een zeer verzorgd geheel met oog
voor sociale betrokkenheid (sponsoring evenementen en verkoop derde wereld ondersteunende kleding) en duurzaamheid (energiezuinig ingericht). Een terechte winnaar! Namens
de redactie van de Makkumer Belboei (OvMkrant) en de leden van de VvB en de OvM, van
harte met deze mooie prijs! De dag na de uitreiking kon Marijke een prachtig versierde
winkel in de Kerstraat betreden als de beste
Ondernemer van Makkum. Haar grote oorkonde is in de winkel aanwezig.
Ook benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen
in de Kerkstraat. Wij houden de bedrijven en
ondernemers van Makkum dit jaar extra in de
gaten en na de zomer kunt u ook dit jaar weer
uw stem uitbrengen!

Vogelwacht Makkum e.o. zet zich in voor
bescherming van de weidevogels in de nazorgperiode. Hierbij zijn ongeveer 45 wachters actief
in 20 rayons bij vele veehouders en agrariërs.
Met twee agrarische natuurverenigingen (ANV’s)
worden de afgelopen jaren aardige lokale succes
geboekt. Het gaat om ruim 3.200 hectare weideen bouwland. De laatste jaren betrekt de Vogelwacht Makkum e.o. de schooljeugd bij natuureducatie en weidevogelbescherming. Via de leskist
en een lesprogramma over weide-vogels komen
de schoolkinderen in aanraking met de mooie
omgeving van Makkum in het voorjaar. Kortom
uw bijdrage komt ons werk ten goede! Dit jaar
organiseert Vogelwacht Makkum op 19 februari
haar jaarvergadering voor leden. Bent u nog niet
lid dan kunt u dat altijd worden, misschien al
zaterdagochtend wanneer u mogelijk bezoek
krijgt van onze vrijwilligers. Graag tot zaterdag!
Vogelwacht Makkum eo.

World Servants Arum
organiseert schuurfeest
In de zomer van 2014 gaat er een groep
jongeren uit Arum met World Servants mee om
deel te nemen aan een bouwproject. We gaan o.a.
met 10 personen van onze groep een kleuterschool bouwen in Bolivia en 3 personen van de
groep bouwen aan een cacao verwerkingslocatie
in Ecuador. Per persoon moet er een bedrag van
 2500,00 bijeengebracht worden , dit is voor de
reis en verblijfskosten als mede de bouwmaterialen voor het bouwproject. Wij voeren het hele
jaar door diverse acties om dit project te kunnen
bekostigen en daarom organiseren we op zaterdag 25 januari a.s. een groot schuurfeest op
Baarderbuorren 15 te Arum. Die Twa, Sipke de
Boer en Disco Silver komen optreden. Kaarten
zijn  10 en alleen aan de deur te koop & vol = vol.
De deuren gaan open vanaf: 21:00. Dus kom op
tijd! Wilt u ons project steunen met alleen een
gift? Dan kunt u een bedrag overmaken op:
Rekeningnummer: NL 70 RABO 0303564466
t.n.v. World Servants te Wolvega o.v.v. Groep
Arum. Wij zouden het enorm waarderen wanneer
u ons wilt steunen en we met z’n allen van de
zomer iets moois neer kunnen zetten. Voor meer
informatie over het schuurfeest en over ons project kunt u kijken op onze Facebookpagina (World
Servants Arum) of op onze site (www.worldservantsarum.webklik.nl) Hopelijk tot ziens op 25
januari! World Servants Arum
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Makkumer Koninginnevereniging luidt de noodklok

door Sjirk Wijbenga

Eén op de drie verenigingen raakt momenteel
door de economische crisis en de daling van
de overheidssubsidies in de problemen. Verenigingen krijgen het steeds moeilijker de
eindjes aan elkaar vast te knopen. Bij regelmaat van de klok moet er op de kleintjes
worden gelet. Acties zijn onontkoombaar.
Gratis evenementen moeten noodgedwongen
entree vragen om de oplopende kosten te
beperken. Ook wordt het steeds lastiger nieuwe
bestuursleden te vinden en op cruciale
momenten een team vrijwilligers samen te
stellen. Vaak wordt er tevergeefs een beroep
gedaan op dorpsgenoten.
Geen vrolijke berichten en de Makkumer Koninginnevereniging luidt als eerste de noodklok.
De organisatie kreeg de afgelopen jaren flinke
tegenvallers voor de kiezen. Van de zeven
buurtverenigingen waarmee de festiviteiten
rond Koninginnedag werden georganiseerd
zijn er slechts nog maar drie actief. Gevolg:
een flinke vermindering van vrijwilligers. De
belangstelling rond de Koninginnedagfestiviteiten liep in de afgelopen jaren zodanig
terug dat een feesttent niet meer rendabel
was. Steeds vaker wordt er vanuit het dorp
openlijk kritiek geventileerd naar het bestuur.
Programma’s zouden oubollig zijn en vaak
een kopij van voorgaande jaren.
Penningmeester Jacob van der Velde is er
duidelijk over. “We witte as bestjoer net mear
wat Makkum graach wol. We sitte yn in mineur
stemming. Krityk is goed, dat kinne we wol ha.
Mar as we freegje om nije ydeeën of in plak te
nimmen yn it bestjoer, is der net ien thús. We
wolle ek graach de jongerein belûke by ús
aktiviteiten. Mar hoe benaderje wy dy”. Het
bestuur van de Koninginnevereniging bestaat
momenteel uit 4 personen. Dat is geen werkbare situatie. Drie vacatures staan open en het
is moeilijk om mensen te vinden. Ook voor een
jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging
is geen belangstelling in Makkum. Juist op deze
momenten hoopt het bestuur nieuwe input te
ontvangen van haar leden. Het financiële gedeelte speelt het bestuur eveneens parten en
maakt het organiseren van een feest steeds
gecompliceerder. Het bestuur prijst zich geluk-

kig dat een groot aantal sponsoren de
Koninginnevereniging nog altijd een warm
hart toedragen. Jacob: “Mar in band nei
Makkum helje kin net mear. De feesttinte is
fuort en we binne no oanwiisd op it MFC dat
gâns bewurklyk is. Yn ‘e hope dat der by de
muzikale eveneminten mear minsken komme
ha we de tagong al fergees. Mar de baropbringsten kinne de hege kosten net mear
kompensearje.”
Onderling zijn de Makkumer verenigingen niet
tot nauwelijks op de hoogte van elkaars activiteiten. Er heerst veelal een eilandjescultuur en
iedereen draait in z’n eigen kringetje. Door
slechte communicatie raakt men soms in
elkaars vaarwater. Steeds meer raakt men
ervan overtuigd dat de jeugd meer betrokken
moet worden bij de vereniging door ze op
diverse terreinen in te schakelen en meer
verantwoordelijkheid te geven. En steeds
meer wordt duidelijk dat verenigingen het niet
meer alleen kunnen bolwerken.
In 2008 werd een initiatiegroep de Lijmpot in
Makkum geïntroduceerd. Een lijmpot is een
netwerk van bewoners binnen een dorp waarop inwoners een beroep kunnen doen op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. Een
Lijmpot is eveneens een sociaal steunpunt
waar mensen iets voor elkaar doen, waarbij
organisaties elkaar versterken en samenwerking. Volgens Jacob van der Velde is die
Lijmpot hard nodig in Makkum. “We ha yn
Makkum in ferskaat oan ferienings. Troch in
breed netwurk op te setten kinne we gebrûk
meitsje fan elkoars krêften en kennis. We ha
doe mei sa’n 25 oanwêsigen yn Avondrust
praten oer it opsetten fan sa’n steunpunt, oer
in frijwiligersorganisaasje, oer in sintrale
aginda en wat we as ferienings foar elkoar
betsjutte kinne. De noasen stienen allegearre
yn deselde rjochting. En it is no de tiid om
spikers mei koppen te slaan”.
Voor meer informatie over de Makkumer
Koninginnevereniging kunt u terecht op de
site: www.koninginnevereniging.nl
email: info@koninginnevereniging.nl

Familievoorstelling ‘de heldenmoed van een spekkies-meester’

door meespeeltheater Ithaka – Baukje Fennema

maakt voor een forse snor en het lichaam wordt
strammer. Maar in zijn hoofd is hij nog steeds
die gekke meester Jaap met zijn spekkies.
In deze meespeelvoorstelling neemt meester
Jaap de kinderen mee naar zijn rommelzolder.
Op de rommelzolder zoekt meester met de
kinderen naar spullen om te verkopen op een
fancy fair. En daar, te midden van al zijn jeugdherinneringen, begint meester Jaap te vertellen
over vroeger en daar ontdekken de kinderen
dat meester Jaap als kind al een geboren held
was…….
Zondagmiddag, 9 februari, van 15.00-16.00
bibliotheek Makkum
eigen foto
Meester Jaap, de grappige meester uit de
boeken van Jacques Vriens, is inmiddels 60
jaar geworden. Zijn ringbaardje heeft plaats ge-

Entree:  4,50 voor (kinderen van) Nut-leden,
5,50 voor (kinderen van) niet-leden
Verkoop van kaartjes aan de deur, een half uur
voor aanvang van de voorstelling

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
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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29 januari informatieavond over het Masterplan Makkum
In december is in de Belboei aangekondigd
dat de laatste stand van zaken omtrent het
Masterplan Makkum, als onderdeel van het
Friese Merenproject, aan u zal worden gepresenteerd tijdens een informatieavond. De
afgelopen periode hebben verschillende werkgroepen in Makkum plannen gemaakt die
passen bij de doelstellingen van Het Friese
Merenproject. De werkgroepen hebben samen
met Interra uit Joure ideeën ontwikkeld voor een
aantrekkelijk Makkum. Om te weten te komen
wat u van deze plannen vindt, organiseren we
29 januari een informatieavond. Iedereen die
belangstelling heeft is welkom. We starten om
19:30 uur in café/restaurant de Prins.
De bijeenkomst richt zich met name op drie
onderdelen:
1 Boulevard Holle Poarte
Het plan voor de Holle Poarte richt zich op de
herinrichting van de Skilbank. Het plan is samen
met de ondernemers van de Holle Poarte
gemaakt. Aansluitend op het plan voor de openbare ruimte, hebben de ondernemers ideeën
over de aangrenzende gevels. De rotonde, de
opstelplaats voor de bus en de stalling van de
fietsen maken deel uit van dit plan.

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.

Wij zijn Fleurop bloemist

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

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

2 Centrum Makkum
In het Masterplan van Makkum staat over het
centrum het volgende: ‘’Voor het centrum is
het belangrijk om het historische karakter te
versterken en het centrum beter beleefbaar te
maken’’. In de werkgroep hebben bewoners,
horecaondernemers en ondernemers uit de
detailhandel zich gebogen over deze opgave.
Interra heeft met alle informatie een plan
gemaakt, dat past bij de wensen ten aanzien
van het centrumgebied. Tijdens de informa-

tieavond horen wij graag wat u hiervan vindt.
3 Verbinding centrum - strand
Aanpassen van de vier ‘’Makkumer’’ rotondes,
meer bomen, meer groen, nieuwe paden en
een attraktiepunt ter hoogte van ‘de dam’. Dat
zijn in steekwoorden de ideeën over de
Suderseewei tussen de eerste rotonde bij de
sportvelden en de Holle Poarte.
Overige aanpassingen
Naast deze plannen, worden nog een paar
kleinere plannen uitgevoerd:
• Aanleggen van stroom, water en eventueel
toiletvoorzieningen bij de ligplaatsen aan de
Grote Zijlroede;
• Aanpassen van de grote vuilcontainer op de
haven.
Stichting WON
Daarnaast is Stichting WON nog steeds bezig
om een traditionele scheepswerf met sleephelling op te richten. Deze werf moet komen
op de Bargekop.
Meer informatie?
De projectgroep houdt u op de hoogte van de
voortgang van de projecten. Heeft u tussentijds vragen? Bel dan met de heer A. Joustra
of mevrouw P. Heeres van de gemeente
Súdwest-Fryslân via: 0515-489000 of friesemerenproject@gemeenteswf.nl.
Het Masterplan Waterfront Makkum, het kompas
van Makkum kunt u vinden op de website van
de gemeente.
De werkzaamheden van Het Friese Merenproject in gemeente Súdwest-Fryslân zijn ook
te volgen via Twitter: @SudwestFrlFMP

Krite spilet “In gekkehûs yn ’t sikehûs”
In âlderwetsk jûntsje út

Mei dy gedachte noeget de Makkumer Doarpskrite jim út om yn de kommende twa wykeinen
it jubileumstik “In gekkehûs yn ’t sikehûs” te
sjen. Want de DoarpsKrite is 70 jier âld en hat
dêrom keazen foar dizze bysûndere hylaryske
komeedzje. It toanielstik is ferdield yn trije bedriuwen, skreaun troch Wilma Renes-Leertouwer
en ferfryske troch Gurbe Dijkstra.
Fanwege in ferbouwing yn it sikenhûs is der te
min plak foar de pasjinten. Dêrom wurdt seal
13 yn gebrûk nommen. In âld hok sûnder
fasiliteiten. As de pasjinten op seal komme
giet it der mâl omwei. De iene is sa dôf as in
kwartel, de oare hat in bulte fiven en seizen en
wer in oaren is sa sinnich as in baarch.
Eltsenien wol graach by it rút lizze en dat soarget foar in protte ferwarring. De susters sitte
mei de hannen yn ’t hier en binne der betiden
glêd mei oan. Dokter Bouwer komt regelmjittich op seal 13, mar as de pasjinten dêr
safolle better fan wurden….

spilers:
Johannes Terpstra, Lisa Homan, Trijntje Tilstra,
Minne Zwaagstra, Tineke Attema, Gertrud
Tuinier, Ewoud van der Kamp, Atje Roorda en
Paul Doedel.
rezjy:
Marijke Geertsma
grime:
Durkje Hoeksema en Rianne Kooistra.
ljocht en lûd:
Cees Jaspers en grime: Durkje Hoeksema
toanielbou:
Heino Hoekstra, Dries Roorda, Minne Zwaagstra,
Johannes Terpstra, David Visser en Paul Doedel.
De kaarten kinne reservearre wurde by Masije
Wonen & Lifestyle yn de Tsjerkestrjitte 19A.
Tagongsprizen:
foar leden  7,50 / foar net leden  12,50
De spyldata’s binne:
freed 24 jannewaris (20.00 oere)
sneon 25 jannewaris (20.00 oere)
sneon 1 febrewaris (20.00 oere)
snein 2 febrewaris (15.00 oere)

Adverteer in de Makkumer Belboei
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Familie volleybal wederom
door Sjirk Wijbenga
succesvol
Makkum - Wat 17e jaar geleden als een spontaan initiatief is ontstaan, is inmiddels uitgegroeid tot een traditie: het Makkumer Familie
Volleybal Toernooi. Zo was het afgelopen
zondag dan ook weer gezellig druk in de
sporthal Maggenheim te Makkum. Het toernooi is een initiatief van de Makkumer Volleybal
Vereniging. De toernooicommissie Dames 3
had de organisatie goed voor elkaar.
Op twee velden werden de wedstrijden
gespeeld. Op het derde veld konden de
armen- en beenspieren worden losgemaakt.
Luidkeels aangemoedigd door de overige
familieleden werd er gestreden voor de beste
plaatsen. Sommigen met het credo “deelnemen is belangrijker dan winnen', anderen
weer met een iets grotere ambitie. Maar de
gezelligheid en sportiviteit overheerste
bovenal. Krachtsverschillen zijn er bij dit soort
toernooien altijd, maar elk team past hun
strijdwijze daar mooi op aan. Enkele teams
bedachten daarvoor creatieve namen zoals:
Brasil en Netherlands en Huismussen. De teams
zijn divers samengesteld. Er zijn familieleden
die gewend zijn ieder week een wedstrijd te
spelen en er zijn erbij die één keer per jaar
een volleybal aanraken.
In de afgelopen jaren is het Familie Volleybal
een begrip geworden in Makkum. De organisatie
kan ieder jaar rekenen op een vaste kern; van
der Werf, Miedema, van der Velde en Pel. De
families beschikken over veel jeugdspelers.
De oudjes zijn daarnaast een vaste waarde in
het team en kunnen nog steeds door tactisch
inzicht het spel bepalen. Zondag was het debuut
van de Familie Goebel. Zij speelden voor de
eerste keer mee in het toernooi en met succes.
Negen teams konden samengesteld worden uit
de 5 deelnemende families. Drie wedstrijden
van 25 minuten moesten worden gespeeld.
In poule A kwamen de teams v/d Werf en Pel
tegen over elkaar te staan. Zoals voorgaande
jaren waren ook nu de beide families aan
elkaar gewaagd en schudden beide teams af
en toe schitterende rally’s uit de mouw. In een
spannende eindstrijd haalde van der Werf uiteindelijk de winst binnen. Grote verrassing in
poule B was de familie Goebel. Overtuigend
wonnen zij van de familie van der Velde en
Miedema. Het familie volleybal is wederom
een succes geworden en niet meer weg te
denken uit Makkum. En een aantal families
hebben al aangekondigd volgend jaar ook
weer van de partij te zijn.

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

De Wijting 29, Makkum
Laat u verrassen door de ruimte in deze woning.
5 slaapkamers en tuin op het zuiden.

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Ouderenadviseur
een afspraak maken voor huisbezoek.
Tel. (0515) 576507 Mail. ouderenwerk25@zonnet.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd
voorziening 7 dagen per week
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811
b.g.g. 0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging,
hulp in de huishouding (ook persoonsgebonden
budget). Informatie, advies en voorlichting

Beach Resort Lifestyle Makkum
Fysiotherapie, Fitness&Sport ,Kinderfysiotherapie,
Kindercoaching, Animatie voor jong en oud
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel: 0515-231551, Mail: info@lifestyle-makkum.nl
(fysiotherapie óók in Sûnhûs mogelijk, alleen op
afspraak)

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl - info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Open Makkumer Wintertrimloop met record aantal deelnemers!

Op zaterdag 18 januari jongstleden werd voor
de 28e maal de wintertrimloop gehouden,
ditmaal onder fantastische weersomstandigheden, het leek wel voorjaar! Er deden er 286
senioren en 48 jongens/meisjes mee, dus totaal
334 lopers die konden genieten van een prachtig uitgezet parcours. De trimloopcommissie
had, samen met de vele vrijwilligers, alles weer
perfect voor elkaar. De reacties van de lopers
na afloop van de trimloop waren dan ook
alleen maar positief.
Een nieuw parcourrecord werd er dit jaar net
niet gelopen, maar in een prachtige tijd van
37.04 bereikte Jan Albert Veenema uit Sneek
als eerste de finish. Jetze Genee uit Makkum
werd tweede in een tijd van 38.16 en Fokko
Smedema uit Leeuwarden kwam als derde

binnen in 38.30. Bij de dames 10 km werd
Sigrid Postma uit Heeg eerste in 44.01,
Simone van Dijk uit Makkum werd tweede in
44.24 en Liesbeth Steenbergen uit Sneek
derde in 45.41. Alle uitslagen van deze trimloop kunt u terug vinden op de website van de
Voetbalvereniging Makkum www.vvmakkum.nl.
Deze trimloop werd mede mogelijk gemaakt
door onze sponsoren Amstel Bier, Sanco
Projects, Feddy & Geertje de Boer Mode &
Wonen en Printwurk Iris en de trimloopcommissie zegt hun dan ook hartelijk dank
voor hun support! Ook een bijzonder woord
van dank is voor de vele vrijwillers die deze
zaterdag aanwezig waren, zonder deze mensen
kan een trimloop niet worden georganiseerd.
Op naar de 29 editie van deze prachtige trimloop die wordt gehouden op 17 januari 2015!

Voetbalprogramma
Zaterdag 25 januari
Makkum 1 - Nagele 1

15.00 uur

Oefenwedstrijden
Makkum 2 - DWP 2
AVC A1 - Makkum A1

12.30 uur
12.00 uur

Kantinedienst
Wiepkje Fennema/Wiepie Adema

11.30 uur
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
BERG Skelter Basic AF, Deze skelter is
opnieuw in de lak gezet en heeft een nieuw
stoeltje en ziet er daarom weer prachtig uit.
Kleur is blauw met rood/zwart Afm.: 147 x 77
x 91 cm Kinderen vanaf 5 jaar kunnen hier op
trappen. Uw kind heeft hier jaren plezier mee!
(skelter staat nu bij ons binnen) Vraagprijs
 95,00 Tel.: 0515-572855
VERLOREN
Tijdens het Jan Cuperustoernooi in Makkum
heeft mijn zoon zijn scheenbeschermer laten
liggen. Waarschijnlijk heeft iemand het per
ongeluk in zijn tas meegenomen, want in de
sporthal is het niet blijven liggen. De scheenbeschermer is zwart van het merk Umbro en
heeft een kleine, witte kruis op de voorkant.
Graag contact opnemen met: 0517-532316
Zwart met goud kleurig dameshorloge
Tel. 0515-232432
GEVONDEN
Sleutel met sleutelhanger ¨van winterbanden¨
op parkeerplaats oude Rabo tel. 0515-232432

Uitslag kleurplaat
Statum-Winterfair

In de Nynke Pleats vertelde Aukje, alias Warren, bij de uitreiking van de genomineerden prijs,
hoe het vroeger bij de huisarts ging.

Start wedstrijdseizoen Gymverenigingen
Lemmer – Op zaterdag 11 januari werd er
zenuwachtig begonnen door 6 turnsters van
DES Makkum aan hun eerste wedstrijd met
nieuwe oefenstof. Vooral op de toestellen
balk (waar een koprol en handstand op
gedaan moet worden)en lange mat is veel
veranderd. Dit speelde bij Femke de Jong
een belangrijke rol bij de lange mat. Zij vergat hier een onderdeel en kreeg daardoor
een laag cijfer en werd 13e.
Lieke van Loon had een hele moeilijke taak
te volbrengen, Lieke is dit seizoen van niveau
12 naar niveau D3 gegaan. Omdat ze een
niveau heeft overgeslagen, moest Lieke het
op-nemen tegen 45 tegenstanders. Uiteindelijk werd zij netjes 20e. Indy Tuinier draaide
een keurige wedstrijd en werd 4e, helaas net

naast de prijzen. Lieke Hartman, Manon
Poelsma en Marre Kooi moesten het opnemen
tegen 40 tegenstanders. Deze groep was
verdeeld over twee wedstrijden. Onze meiden
zaten in de eerste wedstrijd en eindigden bij
de eerste 8. Zij mochten wachten op de
tweede wedstrijd om te kijken of ze hun
behaalde plaatsen zouden behouden. Dit was
zeer spannend. En het wachten werd beloond.
Er waren acht prijzen in deze categorie. Marre
werd 9e en dus naast een medaille, Manon
werd 3e, Lieke 5e.
Al met al een goed begin van het DES seizoen.
Deze meiden mogen op 29 maart weer hun
talent laten zien en kunnen hun met goede
resultaten zich nog plaatsen voor de Friese
Kampioenschappen.

De commissie kon niet kiezen welke kleurplaat
het mooiste was. Dus hebben we besloten dat
de volgende kinderen: Jelle Tijmstra, Tymen
v/d Eems, Jetske Elgersma, Isa Lindeman,
Martijn v/d Weerd (allen Makkum), Tigo Gorter
(Lemmer) en Gerben de Witte (Pingjum) de 1e
prijs hebben gewonnen.
Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prijs
en bedankt.
Namens de Statum-Winterfair commissie.

de Huishoudbeurs in de Rai Amsterdam
Op donderdag 20 februari 2014
Vervoer en entree € 35,00 per persoon.

Volleybalprogramma
Vrijdag 24 januari
19:00
20:15
21:30
21:30

Heecherop 2 - Makkum XA 1
Punt Ut MB 1 - Makkum MB 1
Oeverzw. HS 1 - Makkum HS 1
Punt Ut DS 1 - Makkum DS 2

Opstapplaatsen: Makkum, Bolsward, Workum, Koudum, Flinkeboskje, Balk en Lemmer.
Minimale deelname 20 personen.
Inlichtingen en reserveren bij:
www.taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl

Taxi & Touringcar van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222
touringcar@taxivanderbles.nl
info@koudumtours.nl

