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‘We leven te kort om slechte wijnen te drinken’
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door Sjirk Wijbenga

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - ‘Wat een leuk kapelletje’, riep een
pools vrouwtje toen ze de nieuwe wijnkelder
binnentrad. Bas dacht meteen, dát is het; De
Wijnkapel. De 1000 voorgedrukte visitekaartjes
met de naam Wijnkelder konden meteen bij het
oud papier. En toen Jeroen van Olffen de verlossende woorden sprak: ‘Mijn zegen heb je’,
was Bas ervan overtuigd dat hij de juiste weg
bewandelde. Wie nu een educatieve en ontspannende wijnproeverij in Makkum wil meemaken kan bij hem terecht in de Wijnkapel. Of
een wijnproeverij aan huis is ook erg gezellig.
“We leven te kort om slechte wijnen te drinken”,
zegt Bas Brouwer. Hij adviseert graag over zijn
assortiment in zijn nieuwe Wijnkapel op de Markt.
Bij binnekomst valt meteen een prachtig ijzeren
wijnrek op. Het interieur van de Wijnkapel zorgt
voor een gastvrije sfeer door het houtwerk en
de decoratie. Het ijzeren hekwerk heeft allure
en geeft een authentieke uitstraling. Het assortiment wijnen is zorgvullig door Bas samengesteld.
Geen bulkwijnen maar persoonlijke en opvallende wijnen van wijnboeren met passie voor hun
vak. Voor liefhebbers is een bijkomend voordeel
dat je de wijn ook mag proeven. Al jarenlang
heeft Bas een gedegen wijnkennis wat uiteindelijk de aanleiding gaf voor een opleiding tot
vinoloog. Het is echter een hele kunst om de
eigenschappen van wijn goed onder woorden
te brengen. Zoveel mensen, zoveel wensen
zegt het spreekwoord en smaken zullen altijd
verschillend zijn.
Wie thuis of in de kapel een wijnproeverij meemaakt ontdekt leuke feiten en weetjes van wijn.
Als een echte gastheer schenkt Bas de wijn
voor je in. Hij geeft aan hoe je de wijn in het
glas laat rondwalsen en daarna je neus diep in

het glas steken om de vrijgekomen aroma
goed te kunnen ruiken. Daarna een flinke slok
en laat je de wijn rollend door je mondholte gaan.
Want er is veel te proeven. Of de wijn droog of
zoet is, of het zoet en zuur in evenwicht is, of
het fruitig is en hoe de wijn in zijn geheel overkomt. Wijnproevers spugen de wijn weer uit.
Om de smaak te neutraliseren neem je daarna
water of een stukje brood. Om een wijn op de
gewenste temperatuur te brengen kun je het
glas in de handpalm houden en rustig rond
laten walsen. Of je houdt het glas voordat je de
wijn inschenkt even onder de warme kraan.
Ruim 32 jaar runnen Bas en Paulien de kapsalon
Kreatief op de Markt met daarachter nu een
echte Wijnkapel. Waar Bas zijn liefde en
passie voor wijn vandaan komt is niet helemaal
duidelijk. “Ik ben nooit een bierdrinker geweest,
wel cognac. Ik heb nooit gedacht ik dit ooit nog
een keer zou gaan doen. Wanneer we met
vrienden gingen koken kreeg ik wel altijd
complimenten voor de wijn die ik meegenomen
had. Wijn is veel meer dan een alcoholisch
drankje. Een avondje wijnproeven is bijvoorbeeld
een beleving. Bij elke wijn hoort een ander verhaal, een geur, een kleur en een smaak”
Buiten de vaste openingstijden van de Wijnkapel
kun je, zolang er licht bij Bas en Paulien brandt,
wijn halen. Heb je elders een lekker wijntje
gedronken dat kan Bas dat op verzoek voor je
bestellen. Veel Makkumers kwamen al een kijkje
nemen in de Wijnkapel. Kortgeleden stond er
een jongeman bij de deur. “We ite jûn pasta en
hast ek in passend wyntsje”? Bas gaf hem een
Italiaanse wijn mee. Een half uur later stond hij
weer voor de deur. “We ha noch net iten mar de
wyn is al op. Hast ek noch in flesse”?

MEEDOEN?
Neem contact
met ons op!

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 – 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

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.

Familieberichten
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
MaƩ. 11:28

Aan het eind van zijn krachten is vredig van ons
heengegaan, ús dierbare omke

Abe van der Zee
* 16 november 1922
Makkum

 27 februari 2014
Bolsward

Uit naam van de familie:
Jannie Haarsma-van der Zee
Minze van der Zee
De Dankdienst voor zijn leven en de begrafenis
hebben dinsdag 4 maart j.l. plaatsgevonden
te Makkum
Onze dank gaat uit naar het personeel van
verpleeghuis ‘Bloemkamp’, afdeling Rozemarijnblauw, voor de liefdevolle verzorging.
CorrespondenƟeadres: J. Haarsma-van der Zee
BoƩerstraat 41
8754 AB Makkum
Muzyk wie syn libben
Na een lange periode van afnemende
gezondheid is overleden, ons erelid

Willem de Zee
Wij zullen zijn humor en betrokkenheid bij
het korps missen.
We wensen Jettie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
chr. muziekvereniging
HOSANNA te Wons
¨Hjir even een appeltaartsje¨
Onze bijzondere buur

Willem de Zee
is er niet meer.
Wij wensen Jettie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Sijbren en Christel
Carla
Quirinus en Hannie
Klaas en Hennie
Bert en Titia
Minke
Marie
Johanna
Leo en Marga
Yke en Mirjam
Oma Jo
William en Gooitske

Hendrik
Patrick
Rick en Janny
Dries en Atje
Jos en Sabina
Pieter en Lhea
Fenny
Hilda
Ronnie en Ellen
Riet
Henk en Wietske
& kinderen.

Makkum, 23 februari 2014
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Het eerste kievitsei komt er weer aan!
Met de mooie lentedagen van afgelopen week
kan het niet lang meer duren voordat het voorjaar echt haar intrede doet, de vondst van het
eerste kievitsei. Een mooi keerpunt voor Makkum
waarbij de winter achter ons gelaten wordt en
daarmee ook het rustige seizoen voor het
toeristendorp Makkum. De lente en zomer
geven de mensen, de natuur én de ondernemers
lucht en energie. Wanneer u een gooi wilt doen
naar de vondst van het eerste kievitsei dan is
dat gebonden aan een aantal regels.
Voor de Vogelwacht Makkum gelden de onderstaande regels. In de periode van 1 maart tot
en met 1 april mag er gezocht worden naar
kievitseieren. U moet hiervoor beschikken over
een aaisykerskaart welke u via de Vogelwacht
aan kunt vragen. Dat kan via Christel Mollinga,
Krommelsoot 29, via de email: chrisensijb@
home.nl. Zij legt u uit wat de voorwaarden
voor een pas zijn. In totaal mogen er maar een
beperkt aantal eieren geraapt worden. Deze
eieren worden per SMS doorgegeven waardoor
per gevonden het ei het quotum langzaam
volloopt. In de praktijk ongeveer binnen 10
dagen na de vondst van het eerste kievitsei.
Denkt u het eerste ei gevonden te hebben dan
dient u dit te melden bij Oane Oostenveld,
Bleekstraat 7 te Makkum, tel. 0515 232745.
Wat moet u doen als u denkt dat u het eerste
‘ljipaai’ van de gemeente of de Provincie
gevonden hebt? U moet de vondst eerst via
een sms-bericht melden bij de Bond Friese
Vogelwachten, telefoonnummer 06-45221590.
Het 1e kievitsei gevonden in de provincie Fryslân
wordt aangeboden aan de Commissaris van
de Koning. Het kievitsei dat daarna als eerste

door Jetze Genee

wordt gevonden, wordt aangeboden aan de
burgemeester van de gemeente waarin het
kievitsei is geraapt. De vinder wordt uitgenodigd
op het gemeentehuis voor de zgn. lotterproef.
Wanneer u denkt de vinder te zijn van het 1e
kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân,
kunt u zich melden bij de gemeente, afdeling
Kabinet 0515-489000.
Voorwaarden
Voor het aanbieden van het eerste kievitsei
aan de burgemeester gelden vier voorwaarden:
- de vondst moet gemeld zijn bij de BFVW;
- het ei moet in de gemeente Súdwest-Fryslân
gevonden zijn;
- de vinder is in het bezit van een eizoekerskaart en een nazorgpas;
- het ei is niet gevonden in een beschermd
gebied.
- De vinder van het ei wordt vervolgens z.s.m.
uitgenodigd op het gemeentehuis in Sneek
en daar ontvangen door de burgemeester of
diens vervanger. Die zal het ei lotteren; het ei
mag niet blijven drijven in een schaal water.
Als de lotterproef slaagt, ontvangt de vinder
een oorkonde en een vindersloon van  10,-.
Limiet
Van tevoren wordt bekend gemaakt hoeveel
kievitseieren geraapt mogen worden. Voor
2014 geldt: Zodra de limiet van 5693 is
bereikt, stopt het rapen van de eieren.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website (www.
bfvw.nl) van de Bond Friese Vogelwachten
(BFVW) of zoek contact met Vogelwacht
Makkum, via info@vogelwachtmakkum.nl.

120 (jaar) liter potgrond Hallelujah
Makkum - Hallelujah is 120 Jaar! Een hele
leeftijd en met goed beleid en veel succesvolle acties komen er nog vele jaren en
concerten bij. Op 7 en 8 Maart is er zo’n actie
en komen de leden weer bij u aan de deur om
potgrond te verkopen. Deze potgrond is van

uitstekende kwaliteit. De potgrond kunnen wij,
in tegenstelling tot de huidige trend, tegen
dezelfde prijs als voorgaande jaren aanbieden.
1 Zak 40 Liter  4.00, 2 zakken 80 Liter  7.50,
3 zakken 120 liter  10.00. Op = Op

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse
landelijke collecte. In de week van 10 t/m 15
maart 2014 komen ruim 63.000 vrijwilligers in
actie om door heel Nederland geld op te
halen voor de bestrijding van reuma, zoals
artrose. In Nederland leven bijna twee miljoen
mensen met deze ingrijpende aandoening,
die niet te genezen of te voorkomen is.
Onderzoek naar de oorzaak en behandeling
van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage
hard nodig.
Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn
en moeheid, beide onzichtbare kenmerken
van deze chronische ziekte. Reuma is een
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen
aan botten, gewrichten en spieren. Het is een
auto-immuunziekte. Dit betekent dat het

natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor
hebben mensen met reuma vaak last van
ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is
bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende
aandoening en kan jong en oud overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven
met reuma. Nu en in de toekomst. We geven
voorlichting, ondersteunen reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen
van mensen met reuma bij politiek en zorg. We
financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat
brengt ons dichter bij een wereld zonder
reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan
bijdraagt. Bankreknr.: NL86RABO0123040000,
Amsterdam. www.reumafonds.nl
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Autocross terug in Makkum

door Jetze Genee

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
eigen foto
De afgelopen jaren werd er regelmatig gespeculeerd over een eventuele terugkeer van de
autocross in Makkum. Na de laatste verreden
cross, destijds georganiseerd door de Koninginnevereniging van Makkum in 1998, werd het
angstvallig stil. Geen geschikte plaats, niet voldoende vrijwilligers en vergunning technisch
hield een vervolg lang tegen. Dit tot grote spijt
van raceteam Makkum, een autocrossteam
van vier Makkumer coureurs. Harm Jan Cuperus,
drijvende kracht achter het initiatief, wil daar
graag verandering in brengen. ‘En dat is gelukt!
Dit jaar mogen wij met trots de terugkeer van
de cross in Makkum aankondigen’. Cuperus is
verheugd met het feit dat een groep enthousiaste crossliefhebbers zich gebundeld hebben
in de Autocross Club Makkum, A.C.M. ‘Via de
sociale media was het al uitgelekt maar hierbij
de primeur in de Makkumer Belboei: zaterdag
28 juni Autocross op het terrein ‘het Nauw’
gelegen aan de Weersterweg en de opvaart
het Nauw.
Historie
Autocross was in de jaren ‘70 en ‘80 een begrip
in Makkum en wijde omgeving. Niet alleen
kwamen de bezoekers van ver maar ook de
deelnemers. Het land waar nu deels huizen
staan aan het einde van de Klipperstraat was
jarenlang het crossterrein. Samen met een feesttent en een top-band betekende trok deze
happening jaarlijks veel mensen. ‘Waar men
ook komt in Nederland staat Makkum nog steeds
bekend van de grote jachtenbouwer, de aardewerkfabriek Tichelaar én de legendarische autocross’, aldus een zelfverzekerde Cuperus.
Voorbereiding
Het bestuur heeft de afgelopen twee jaar de
voorbereiding, de vergunning en de locatie rond
gekregen. ‘Na het beschikbaar stellen van een
uiterst geschikt stuk land hebben een aantal
‘liefhebbers’ de koppen bij elkaar gestoken en
hebben Autocross Club Makkum (ACM) opgericht’. Van daaruit zijn we al ver gekomen, maar
we zijn er nog niet!’
Vrijwilligers
Om deze tot cross een onvergetelijk evenement

te laten leiden zijn er veel enthousiaste vrijwilligers
benodigd. Gezien de impact van dit nieuws
op de website van de autocrossclub moet het
lukken om veel vrijwilligers te vinden! Maandag
24 februari stond de teller op 124 bezoekers
en vrijdag 28 februari op 8.000. Bij deze de
oproep voor vrijwilligers: meldt je aan om op
welke manier dan ook willen te helpen/assisteren. Dat kan via het linkje “vrijwilligers” op
de website: www.autocrossclubmakkum.nl.
Deelnemen
De klassen die onder voorbehoud verreden gaan
worden zijn; standaard 1600 cc, standaard 2000
cc, vrije standaard, rodeo, stockcar F1 en een
ware ‘Makkum klasse’. Tevens zal er een demo
race met wagens uit de historie gereden worden
zoals deze vroeger op het crossveld in Makkum
te bewonderen waren, een soort reünie. Fanatieke
coureurs van vroeger konden (gelukkig) maar
geen afscheid nemen van hun bolides en hebben deze altijd met veel zorg bewaard. Op
deze wijze kunnen deze ’nostalgische bolides’
nog wat rondes rijden om oude tijden te laten
herleven en aan de jeugd van tegenwoordig
te laten zien hoe deze vroeger tekeer gingen
op het circuit.
Bij voldoende deelname wordt een Makkumklasse verreden, het is de bedoeling dat
alleen deelname uit regio Makkum hier aan
mee gaat doen. Uiteraard zijn in de loop der
tijden de veiligheid en milieu eisen behoorlijk
aangescherpt, dus moeten deze wagens wel
aan de huidige regelementen voldoen. Deze
regelementen zijn samen met alle andere
reglementen van alle klassen straks te vinden
op de website.
Contact
Om op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen kan men met enige regelmaat
kijken op de site of op facebook/autocrossclub
Makkum. Wanneer iemand nog foto’s en/of
filmpjes van de autocross van vroeger bestaat
de mogelijkheid deze te ‘posten’ op deze site.
Noteer deze datum van 28 juni alvast in uw
agenda! Later meer over de ontwikkelingen
van de cross.

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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Borden Totaal Lokaal vernield

eigen foto
Makkum - Na amper een dag gestaan te hebben
zijn 3 verkiezingsborden van Totaal Lokaal vernield en on vrijwillig verwijderd. Het is opvallend
dat de verkiezingsborden van de andere partijen

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

eigen foto
ongemoeid zijn gelaten. De borden van Totaal
Lokaal (lijst 9) roepen kennelijk meer op dan, die
van anderen. Is dat misschien een compliment
voor de ontwerpers van Totaal Lokaal?

Stichting Voedselbank Bolsward
Vanaf 1 januari 2014 is de Voedselbank Bolsward
zelfstandig actief in het gebied van de voormalige gemeente Bolsward en Wûnseradiel
en in de gemeente Littenseradiel. Voor deze
datum werden de voedselpakketten vanuit de
Voedselbank “De Helpende Hand” in Harlingen
geregeld. Op vrijdag 28 maart vindt de officiële
ingebruikname van de locatie aan het Suvelleantsje 2 in Bolsward plaats. Ontvangst is in
Ûs Thûs (De Stipe) aan het Suvelleantsje 5 in
Bolsward vanaf 16.30 uur. Vanaf Ûs Thûs kan
een bezoek gebracht worden aan de locatie

van de voedselbank. De Voedselbank Bolsward
bereikt nu al meer dan 40 adressen. Omdat er
intensieve gesprekken plaatsvinden bij de intake,
worden naast het verstrekken van voedselpakketten mensen vaak ook gewezen op de
andere mogelijkheden en voorzieningen die er
bij de gemeente of bij stichtingen in de stad zijn.
De Voedselbank Bolsward wil deze officiële
opening dan ook gebruiken om informatie te
verstrekken over hun werk, maar tegelijk ook
kijken hoe er met anderen samengewerkt kan
worden in het bestrijden van armoede.

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

Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek
de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste kinderen groeien op in
een financieel welvarende omgeving, met ouders
die hen meer dan voldoende aandacht en
liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel
kinderen in de rest van de wereld, maar ook
in Nederland voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Al meer dan 50 jaar richt Europa
Kinderhulp zich op deze categorie kinderen.
Iedere zomer brengen ca.1.500 kinderen uit
binnen- en buitenland dankzij onze stichting
een onvergetelijke vakantie door bij een
Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks
hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan
van deze kinderen.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op
zoek naar mensen die graag tweeënhalve
week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands
kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het
kind een fijne vakantie te geven hoeft u beslist
geen buitengewone dingen te ondernemen.

Het gaat vooral om rust en regelmaat, om
liefde en aandacht. Denkt u daarom bij het
plannen van de komende zomervakantie eens
aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo
goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie
van zijn leven te geven.
Data van de verschillende kinderreizen
in Friesland:
Franse kinderen:
5 juli-25 juli en 19 juli-7 augustus
Duitse kinderen:
21 juli-8 augustus, 1-18 augustus, 4-22 augustus
Belgische kinderen:
14 juli-1 augustus
Nederlandse kinderen:
21 juli-8 augustus
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl
of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie
kunt contact opnemen met Joke de Vries,
058-2573612.
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Wist u dat...

Druk bezocht Badminton regiotoernooi

- er op vrijdagavond en zaterdag een bijzonder
kwieke 120-jarige langs de Makkumer deuren
gaat?
- Tijdens haar jaarlijkse potgrondactie biedt
muziekvereniging Hallelujah maar liefst 120
liter potgrond voor slechts een tientje aan!
- Zaterdag 15 maart in dorpshuis De Bining te
Cornwerd het toneelstuk wordt opgevoerd
‘Kâlde kak en tatoeaazje’, aanvang: 20.00 uur
Komt Allen!
- De Koninginnevereniging blij is met de komst
van twee nieuwe bestuursleden!
- Wij al bezig zijn met het programma voor
Koningsdag!
- U nog steeds met ideeën kunt komen!
- Wij nog steeds vrijwilligers nodig hebben bij
de diverse onderdelen!
- U zich aan kunt melden via
info@koninginnevereniging.nl

Weber grill Academy
Makkum - Elisa Neidhofer heeft op vrijdag
28 feb met goed resultaat de cursus "train
THE trainer 2014" aan de WEBER grill
Academy afgesloten! Dat houd in dat ze nu
cursussen mag geven om leuke en vooral
lekkere gerechten klaar te maken op verschillende soorten WEBER barbecues.
Dus heeft u zin in een leuke en vooral gezellige
avond met een compleet verzorgde maaltijd?
Schrijf u dan nu in de datums zijn zaterdag
22 maart en zaterdag 26 april. Voor meer informatie kunt u kijken op www.slagerijneidhofer.nl
of Bellen naar 0515-230253 of 0227-511708

eigen foto
De prijswinnaars VLNR Diana, Henk, René, Leendert, Bauke en Lukas.
Druk bezocht Badminton regiotoernooi De badmintonvereniging Makkum organiseerde op
21 februari haar jaarlijkse toernooi waaraan
alle verenigingen uit de wijde omtrek konden
deelnemen. Ditmaal was er een aanzienlijke
afvaardiging uit Bolsward en Franeker aanwezig waardoor er zowel in de A- als B-poule
telkens 20 spelers streden om de punten. Ook
dit jaar werd er weer fanatiek gespeeld om
mooie prijzen. Met tactische dropshots, tijdwinnende clears of snoeiharde smashes
probeerden de deelnemers na 2x 7 minuten
speeltijd elkaar te verslaan.
Na 4 speelrondes kreeg Tjerk Terkstra uit
Franeker in de B-poule een eervolle vermelding
voor een 4e plek met 6 punten en 151 wedstrijdpunten. Brons was er voor Lukas Dijkstra
uit Bolsward (6 / 158). De strijd tussen goud
en zilver was bijzonder close hetgeen de
rekenmeesters noopten tot een hertelling. Het
zilver ging naar René van der Land (7/151) die
slechts 1 wedstrijdpunt minder had dan Diana

van Malsen. Zij won de B-poule (7 / 152) en
ging met de grootste levensmiddelenmand
naar huis. De Makkumer spelers in de A-poule
voelden zich wellicht gesterkt door het thuisvoordeel want de prijzen bleven in het dorp.
Menno de Vries werd vierde met 6/155 en
werd genoemd. Leendert Kooistra won al zijn
wedstrijden en werd derde met 8 punten en
150 wp. Henk Nesse had als invaller een
goeie avond en maakte 1 puntje meer en werd
daarmee tweede (8/151). Bauke Risselada
pakte ook al zijn partijen en scoorde maar
liefst 175 punten: goed voor een gouden
levensmiddelenmand.
Naast de prijswinnaars was er speciale aandacht voor Wil Borggreve die de prachtige
prijzen had gemaakt, de wedstrijdcommissie
(Gatze, Ieke en Jeljer) en ook voor Monique.
Zij draagt haar beheerdersfunctie van het
MFC binnenkort over en de badmintonners
wilden dat niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Al met al een prachtige sportieve en gezellige
avond in MFC Maggenheim.

TE KOOP in Makkum

vrijstaand huis
ruime slaapkamer met badkamer op begane grond
gelegen aan It Hof 11
TradiƟoneel gebouwd, totaal 3 slaapkamers en twee badkamers.
Garage en ruime parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen
Eigen grond

Voor meer info zie www.funda.nl
Kingma & Walinga Makelaars te Makkum, 0515-233664
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Open dag in Woonzorgcentrum Avondrust
op 15 maart 2014
Door Judith van Lavieren

Agenda
Vrijdag 7 maart:

Makkum – Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum – Potgrondactie Hallelujah we komen
vanavond langs, sla uw slag
Makkum – Amsterdams Klein kunst festival
in Doopsgezinde Kerk, aanvang: 20.30 uur

Zaterdag 8 maart:

Makkum – Potgrondactie Hallelujah, we komen
vandaag langs, sla uw slag

Dinsdag 11 maart:

Makkum – Avondrust, Klaverjassen
aanvang: 14.00 uur in het restaurant
Makkum - Avondrust, Optreden zanggroep Forte,
aanvang: 19.30 uur in het restaurant
Makkum - Op 15 maart aanstaande zet Woonzorgcentrum Avondrust de deuren open.
Vanaf 9.30 uur is iedereen van harte welkom
om een kijkje te komen nemen. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd die een goed
beeld geven van wat er allemaal in Avondrust
gebeurt. De dag is bestemd voor nieuwe
bewoners maar ook voor de inwoners van
Makkum. Avondrust wil namelijk graag een
actief deel van de Makkumer gemeenschap
zijn en zoekt de samenwerking met Makkumer
verenigingen, stichtingen en middenstand.
“Wij hebben een gebouw met veel mooie ruimtes
en mogelijkheden. Tegelijkertijd hopen wij door
die samenwerking op nieuwe ideeën te komen”,
zegt Frieda Dooper, teamleider welzijn en zorg.
De trend is dat mensen steeds langer thuis
willen blijven wonen. Op het moment dat er zorg
nodig is zit je niet zomaar in een woonzorgcentrum. Integendeel, de regels voor toelating
zijn per januari weer strenger geworden. Hoe
het is om in Avondrust te wonen kunt u om
9.30 uur horen van de bewoners zelf, zij zitten
dan in het restaurant aan de koffie. Naast deze
ervaringsdeskundigen kunt u ook praten met
de leidinggevenden. Het woonzorgcentrum wil
op deze dag tevens laten zien dat er in Avondrust
ook veel diensten aangeboden worden voor
niet-bewoners. Zo kunnen 55-plussers zeven
dagen in de week terecht in het restaurant. Er
hoeft niet vooraf besproken te worden en er is
dagelijks keuze uit 2 verschillende menu’s. Er
is een biljartclub, er komt een kapper, maar
ook een opticien.
Maar liefst zeventig vrijwilligers staan het personeel bij en zorgen voor reuring in het centrum.
Door te helpen bij de koffie of het eten, door

te zingen of bingo te spelen, door boeken rond
te brengen of te helpen in de tuin. Op dit moment
is er geen jeugd die een maatschappelijke
stage vervult in Avondrust. Er zijn een aantal
bewoners die graag zouden willen leren hoe
ze met de iPad om moeten gaan. Misschien iets
voor een Makkumer jongeman of jongedame?
Het is ook mogelijk om thuis te wonen en alleen
een dag(deel) in Avondrust door te brengen.
Dat kan zijn om de partner te ontlasten maar
ook om onder de mensen te blijven en contacten te onderhouden.

Woensdag 12 maart:

Wat valt er allemaal te beleven
op de Open Dag?
Buiten:
Bij mooi weer rondleidingen door de prachtige
dorpstuin achter Avondrust door vrijwilligers
van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam

Zondag 9 maart:

Binnen:
- Proeverij in het restaurant: geniet van de
kookkunsten van de drie koks
- Workshop: maak wat moois met een bloempot
- Schilderclub in de tuinkamer:
ontmoet enthousiaste schilderende bewoners
- Djembéband: een muzikale uitdaging
- Een kamer bezichtigen onder leiding
van de bewoner
- Rondleiding door Avondrust
door een zorgmedewerker
- Gelegenheid om uw vragen te stellen
aan de leidinggevenden
Frieda Dooper en Sita van der Hem, stagiaire
management assistente hebben de dag met
veel plezier voorbereid en hopen vele Makkumers
te mogen begroeten op 15 maart van 9.30 uur
tot 14.00 uur in Avondrust.

Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum – Sociëteit de Eendragt organiseert
Maat klaverjassen en - schutjassen
in Café de Prins aanvang: 19.30 uur

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. H Tieleman
Minniste Mienskip Makkum e.o. 16.00 uur
Voorganger: Oudste br. L Durksz
Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. R.B. Nijendijk-Cnossen
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Vrouwenvereniging

Woensdag 12 maart:

28 maart Nationale Pannenkoekdag! Ook in Avondrust!
Makkum - 28 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Hier willen wij in Wooncentrum Avondrust graag aandacht aan besteden. Via Koopmans
hebben we ook nog eens een gratis pakket in
ontvangst mogen nemen, om een flink aantal
pannenkoeken van te kunnen bakken, mede
mogelijk gemaakt door Koopmans, Van Oordt
Portionpack, Unilever Foodsolutions, Fair Trade
en Melkunie. In Avondrust worden de pannen-

koeken gebakken en zij dragen natuurlijk mede
zorg voor de producten. Bent u 55+ en heeft
u zin om te komen mee-eten? Dan bent u vanaf
17.00 uur van harte welkom in ons restaurant!
Graag willen we van tevoren wel weten op
hoeveel gasten we kunnen rekenen, zou u zich
vóór 17 maart willen opgeven via de receptie
van Avondrust? Het telefoonnummer is: 0515
- 231655. We zien u graag tegemoet!

Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg
Wons – Protestantekerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.H. Strubbe
Zurich – Kerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 19.30 uur
Voorganger: Da. G Rol
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Elias Oubarka wint prijs
bij DA drogisterij de Fizel

eigen foto
Vierjarige Elias Oubarka heeft een prijs gewonnen
bij DA drogisterij de Fizel. Superblij met zijn
trolley van Bisolvon gaat hij uit logeren en
maandag naar school. Hilda van Wigcheren
mocht de prijs aan hem overhandigen.

Primeur in Kimswerd!
Zondag 9 maart a.s. is er een OPEN toernooi
One Wall Handball in Kimswerd. Aanvang:
12.00 uur, Locatie: MFC Piers’Stee te Kimswerd.
Er kunnen maximaal 24 deelnemer meedoen.
Er wordt gespeeld in een door elkaar loten
systeem, d.w.z.: vier keer spelen met andere
maten en tegenstanders. Degene met de
meeste punten na vier wedstrijden wint de
eerste prijs.
Opgave kan tot vrijdag 7 maart 18.00 uur bij:
Anneke Westra, via anneke@kimswerd.com.
De bar is open en publiek is van harte welkom!
Voor meer info kijk op: www.kvdehelfrichs.nl
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Makkumer judoka's sterk op district toernooi

mail naar: belboei@makkum.nl

Binnenkort te huur in
centrum Makkum
Nieuw appartement
op eerste verdieping
135 m2 vloeroppervlak.
3 slaapkamers, hobbyruimte,
berging, washok.
Mogelijkheden voor dakterras.
Inlichtingen 06 53328414

eigen foto
vlnr Manon Poelsma 2e, Giel Dol gedeeld 3e en Eva van der Kooij 3e
Afgelopen zaterdag was er in Scheemda het
districtstoernooi voor judoka's in de klasse - 12
en -15 jaar. Hier komen de beste judoka's uit
de drie noordelijke provincies op af. Van Judo
Witmarsum deden hier vier Makkumer judoka's
aan mee en wel met veel succes.

dag was zwaar waarbij beide judoka's niet tot
scoren kwamen. De scheidsrechter vond de
tegenstandster iets aanvallender en wees die
als winnaar aan. Na het goede judo wat Eva
heeft laten zien was er een dik verdiende
derde prijs om mee naar huis te nemen.

In de klasse -12 jaar -40 kg, liet Manon Poelsma
er geen twijfel over bestaan. Deze zeer goed
aanvallende technische judoka liet zien dat er
serieus rekening met haar gehouden moet
worden. In de poule was Manon oppermachtig
door alle drie de partijen vroegtijdig met ippon
(10 punten) in volle winst om te zetten. Manon
kwam zo ongeslagen in de finale terecht. Hier
kwam ze tegen een judoka waar ze eerder
steeds van verloor. Manon liet echter zien waar
ze voor kwam en wist de partij vroegtijdig met
een houdgreep in volle winst om te zetten. De
laatste partij van de dag was een 'verslik'partij,
Manon maakte een misrekening waardoor ze
in een houdgreep terecht kwam en hier niet uit
wist te 'vechten'. Wel nam Manon een dik verdiende tweede prijs op dit grote toernooi mee
naar huis.

Giel Dol -12 klasse - 40 kg ging het toernooi
ook goed van start. Giel wist in de poule twee
partijen met volle winst naar zich toe te trekken.
Helaas ging er ook één partij verloren. Zo kwam
Giel met een verlies partij in de finale. Giel liet
zien dat er serieus rekening met hem gehouden
moet worden. Helaas verslikte hij zich in een
techniek, die hem wel een goede voorsprong
opleverde, hij kwam in een houdgreep terecht.
Giel nam een gedeelde derde prijs mee terug
naar huis.

Eva van der Kooij nam ook deel in de klasse
-12 maar dan in de -36 kg. Ook Eva stond heel
goed aanvallend te judoën en liet er in de poule
geen twijfel over bestaan wie de sterkste was.
Met overmacht wist ze poulewinnaar te worden
door alle tegenstandsters vroegtijdig met volpunt te verslaan. Zo kwam ze onverslagen in
de grote finale terecht. Helaas werden deze
beide partijen verloren waardoor Eva naar de
kleine finale werd verwezen. Ook hier was Eva
weer heel goed op dreef en wist de eerste
partij met heel goed aanvallend judo in ippon
winst om te zetten. De laatste partij van de

Rens van der Kooij, - 66 kg nam bij de oudste
jeugd deel. Rens kwam wat moeilijk op gang
waardoor hij zijn eerste partij verloor en zo direct
naar de verliezers ronde werd verwezen. Hier
wist hij met goed aanvallend judo twee partijen in volle winst om te zetten. Helaas ging de
vierde partij met een klein verschil verloren
waardoor de hard werkende Rens net voor de
prijzen uit het toernooi raakte.
Judo Witmarsum kan, met de Makkumer
judoka's, terug zien op een zeer geslaagd
distics toernooi 2014. Als extra opsteker zullen
de prijs-winnaars hogere graduaties ontvangen.
Manon Poelsma en Giel Dol zullen worden
bevorderd tot het dragen van de oranje band.
Eva van der Kooij, die al oranje band draagster is zal worden bevorderd tot het dragen
van een oranje band met groene slip!
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PSV de Halsbânruters
Arum 23 februari,
Liesbeth Folkertsma kwam hier voor de 2e keer
uit met Geke in de klasse B. In de 1e proef was
de score 185 punten en in de 2e proef werd
de 3e prijs gewonnen met 188 punten. Beide
proeven goed voor samen 2 winstpunten.
Koudum 1 maart
Jinke Heslinga kwam voor de eerste keer uit
met haar pony Babiche. Zij kwamen uit in de
klasse B.In beide proeven werd de 3e prijs
gewonnen met 193 en 196 punten samen goed
voor 3 winstpunten. Een superstart dus!!

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

Cynthia Lenigestraat 2, MAKKUM

Franeker 1 maart
Bij de paarden kwam Annemarie Wietsma voor
de 1e keer met haar nieuwe troef Eleana HB
aan de start. In de 1e proef klasse B werd de
1e prijs gewonnen met 190 punten en in de 2e
proef was de score ook 190 punten en de 4e
prijs. Samen goed voor 2 winstpunten. Ook
een superstart!!
Liesbeth Folkertsma kwam ook met Geke in
de klasse B aan de start. In de 1e proef won
zij de 2e prijs met 190 punten exeaquo met
Annemarie. In de 2e proef reed Liesbeth wel
een winstpunt maar viel buiten de prijzen.
Tini Hiemstra kwam met Cattleya uit in de
klasse L1. Zij won de 1e prijs met 190 punten
goed voor 1 winstpunt.

Nieuw in de verkoop!
Verzorgde woning met schitterend uitzicht
over het water langs de Turfmarkt.

Vraagprijs: € 196.000,- k.k.

Sonnega 1 maart,
Bobbie IJdema kwam met Wytse 426 in de
klasse M1 in de finale van de KFPS indoorcompetitie. Zijn werd hiermee met een score
van 64,50% uiteindelijk 2e van deze competitie.
Met Up to date’s Ulkje mocht Bobbie ook uitkomen in de finale klasse Z1. Maar na lang
nadenken heeft zij zich teruggetrokken omdat
Ulkje vanwege de zwangerschap steeds meer
moeite heeft met de oefeningen. Ook voor de
finale van de NK heeft zij zich afgemeld om de
zelfde reden. Volgend jaar beter!!

de
A d v e r te e r in
e lb o e i
Makkumer B

mail naar: belboei@makkum.nl
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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

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

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie mogelijk bij: Beach Resort
Lifestyle, Langezand 2c, 8754 HR Makkum.
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Body Balance Anneloes heeft de beschikking
over een fantastisch systeem, de bodyCushion
De bodyCushion is geschikt voor iedereen, van
klein tot groot & van jong tot oud en is speciaal
ontwikkeld voor massagetherapie. Het doel
van de bodyCushion is cliënten op de meest
ergonomische manier te positioneren voor
een maximaal comfort. Het lichaam wordt van
nature ondersteund door het skelet, met name
wervelkolom.
Wanneer je als cliënt op de bodyCushion ligt
wordt het gewicht van je lichaam zo verdeeld
dat de druk op de wervelkolom wordt geminimaliseerd. Hierdoor ontspannen je spieren en
kun je makkelijker ademen. Bij het liggen op
de bodyCushion wordt voor mij, als massagetherapeut, de bereikbaarheid van gewrichten

en spiergroepen groter dan wanneer iemand op
een vlakke ondergrond ligt. Hierdoor kunnen
deze beter behandeld worden. Op de bodyCushion kun je in 4 verschillende posities plaats
nemen: liggend op je buik, liggend op je rug,
liggend op je zij & zittend. Het gebruik is onder
andere ook zeer fijn bij het ontvangen van een
zwangerschapsbehandeling of voor mensen
die normaal slecht op hun buik kunnen liggen.
De bodyCushion is in Amerika ontwikkeld door
Tom Owens en bestaat uit een speciaal ontworpen systeem van kussens welke zijn opgebouwd uit verschillende lagen schuimrubber
& traagschuim van verschillende stevigheid.
Kom en ervaar...

Waddenwandelen gaat naar de beurs
Na oplevering van het ruim 1200 kilometer
lange knooppuntennetwerk Waddenwandelen,
komen de initiatiefnemers met 10 bijzondere
wandelarrangementen in het Waddengebied.
Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van
een rondreizende Waddenwandel3daagse.
Zowel de arrangementen en de wandel3daagse
zijn bedoeld om het meerdaags verblijf in de
Waddenregio te stimuleren. Tegelijk wordt daarmee het wandelnetwerk Waddenwandelen op
een positieve manier onder de aandacht van
een breed publiek gebracht. Vorig jaar bood
Waddenwandelen het beurspubliek al een
voorproefje van één van de grootste wandel-

padennetwerken van Nederland. Nu het netwerk eind september 2013 is opgeleverd en
alle gidsen, kaarten en de Waddenwandelwebsite met App beschikbaar zijn, kan Waddenwandelen zich in volle glorie presenteren aan
het wandelpubliek. De beursbezoekers kunnen niet alleen kennismaken met het netwerk,
de herkenbare bewegwijzering, de dagwandelingen en alle (digitale) Waddenwandeluitgaven,
maar ook met de speciale Waddenwandelarrangementen die horeca-ondernemers in
samenwerking met Waddengoud in het
Waddengebied bieden. Er staat een bord over
waddenwandelen bij de sluis aan de havenkant in Makkum.

Voetbalprogramma
Zaterdag 8 maart

Makkum 1 - Joure SC 1
Makkum 2 - Wykels Hallum 2
Makkum 3 - Heeg 2
Annaparochie St. A1 - Makkum A1
Makkum A2 - IJVC A1
Workum B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Nijland C1
SWZ C5 - Makkum C2
Makkum D1 - Heerenveense Boys D1
Leeuwarder Zw. D4 - Makkum D2
Woudsend E1 - Makkum E1
Makkum E2 - Oosterlittens E4
ONS Boso Sneek E3 - Makkum E3
Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F1
Walde De F1 - Makkum F2
Makkum F3 - Bakhuizen F1
Friesland VR1 - Makkum VR1
Makkum MB1 - Tzummarum MB1

15:00
12:30
14:30
14:30
12:30
11:00
10:45
11:15
10:45
10:00
9:00
9:15
9:00
9:55
9:00
9:00
12:15
8:45

Kantinedienst
Jeffry vd Werf/Monique Mak
8.15-12.00
Pietje Adema / Greetje Twijnstra 12.00-15.00
Jaap Reitsma/
15.00-19.00
Tineke & Ellen van hyum
15.00-19.00
Vrijwilligersfeest

18.30

Volleybalprogramma
maandag 3 maart

19:30 Makkum DS 1 - DBS DS 2

vrijdag 7 maart
19:00
20:15
20:15
20:15
20:30
20:45
21:30

Staveren MB 1 - Makkum MB 1
Makkum DS 2 - vc Bolsward DS 5
Makkum XC 1 - Punt Ut MC 2
BEO DS 2 - Makkum DS 3
Makkum DS 1 - vc Bolsward DS 2
It Heidenskip DS 1 - Makkum DS 4
Makkum HS 1 - A.N.O. HS 2

Met alle ouders
van de sportclub naar het theater!
De Buurtsportcoaches van de Gemeente Súdwest-Fryslân bieden u gratis theater kaartjes
aan voor de voorstelling ‘Wel winnen, he! 2’.
Tijdens deze voorstelling maakt u kennis met
het gezin van Lisa en Bas. U ziet u wat Lisa en
Bas allemaal op een zaterdag meemaken als
hun kinderen alle drie een sportwedstrijd hebben.
Hilarisch en soms ontroerend! ‘Wel winnen,
hè!’ vindt plaats op maandag 10 maart in het
theater Sneek. De voorstelling duurt van 20.00
tot 21.30 uur. De gratis kaartjes kunt u bestellen
via http://welwinnenhe.fikket.com/event/sneek.
Wees er snel bij! De voorstelling is met o.a.
Kim Scheerder en Bas Grevelink (bekend van
de Comedytrain en de musical Joseph).
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur.
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
een grenen salontafel met laatje l.110. br.70 h.50
 15.00, Licht eiken T.V. meubel br.50 l.93 h.72.
 15.00, Workumer aardewerken bloempotten
 20.00. Tel.0515 232199.
Een oude lessenaar uit ca. 1900. De maten zijn:
Hoog achter: 114cm, Hoog voor: 104cm, Diep:
57cm, Breed: 70cm Prijs 60,00 euro op te halen
in Zurich. Mail adres is: delangebrat@home.nl

De Makkumers zijn gehoorzaam. Velen rijden niet sneller dan 30 k.m. op de ds. L. Touwenlaan.
Enkele excessen daargelaten, die willen n.m. hun snelheidsmeter even ijken.

GEVRAAGD
Wie heeft voor ons nog een betaalbare xbox 360?
We hadden er een maar de kreeg the ring of
dead. Volgens de winkel niet meer te maken.
Mail adres delangebrat@home.nl

ArtoGraph overhandigt Tt-Trolley
aan tafel-tennisvereniging Exmorra / Allingawier

‘’Actie kerkenwerk’’ Rommelmarkt 17 mei a.s.
heeft u hier spullen voor dan tel. naar T. v.d. Heide,
0515 - 232834.
Heeft iemand voor mij één of twee bruine
ouderwetse koffers. tel. 0515-232132
GEZOCHT
Complete windsurf set voor beginner/gevorderde. tel: 06-39754292 of mail: redmerdeboer@
gmail.com
AANGELOPEN
Cyperse kater, witte bef en buik, witte sokjes
voor en korte witte laarsjes achter, te bevragen
tel. 0515-231643/06-38345276

Nieuw in
de Makkumer Belboei!
Op vele verzoek is het vanaf nu ook mogelijk voor
particulieren om een “zoekertje” te plaatsen met
een waarde boven de  250,-. Voor maximaal
vijf regels zijn de kosten  7,50 incl. B.T.W.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u een auto wilt
verkopen, een huishoudelijke hulp zoekt, of juist
huishoudelijke hulp aanbied. Het vermelden van
de vraagprijs is in een zoekertje altijd verplicht,
anders wordt hij niet geplaatst.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

eigen foto
v.l.n.r. Gertjan Gerrits, enige leden en uiterst rechts bestuurslid Anneke Tolsma.
De tafeltennisvereniging kampt al jaren met het
feit, dat de houten competitietafels zwaar zijn
om van de opbergplek naar de zaal te verplaatsen waar getennist wordt. Dit bracht het
Exmorster bedrijf ArtoGraph, waarvan de heer
Gertjan Gerrits directeur/eigenaar is, op het
idee hier verandering in te brengen door een
unieke Trolley te ontwikkelen waardoor het
transport op rolletjes zal lopen. Hij is hier
volledig in geslaagd.
ArtoGraph dat bekend staat als graveer- en
freesbedrijf maakt en bedenkt specifieke
producten-op-maat van vele materialen. O.a.
toegepast in de scheeps- en machinebouw,

elektrotechnische industrie en winkelinrichting.
ArtoGraph heeft afgelopen maandag de
Tt-Trolley bijna volledig als donatie overgedragen aan de vereniging. Het bestuur was
volledig verrast door deze gift.
De vereniging draait zonder subsidie van de
gemeente en zonder steun uit het bedrijfsleven. Desondanks is de contributie laag:
slechts 15 euro per seizoen/jaar. Met al 18
jaar lang ongeveer 24 sportieve mensen uit
Exmorra, Allingawier, Makkum en Bolsward
houdt de vereniging zijn competitieavond op
maandag in de sportkantine bij de Boppeslach op het sportveld in Exmorra.

