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Thomas Groeneveld al ruim 7 jaar jongste raadslid

2 www.pvdaswf.nlLijst

WERKEN!
WONEN!
L E V E N !
Samen komen we verder

WINDMOLENS OP HET LAND

NIET IN HET IJSSELMEER
Thomas Groeneveld

Makkum             @
 6
 

Je bent geïnteresseerd in politiek en je voelt je 
betrokken bij het welzijn van de gemeenschap. Als 
je daarbij ook nog eens een studie bestuurskunde 
hebt afgerond, is de keuze om deel te nemen aan 
de gemeenteraad voor de hand liggend. Thomas 
Groeneveld uit Makkum is zo’n raadslid: actief, 
geïnteresseerd en zeer betrokken, zeker als het 
om Makkum e.o. gaat. Al meer dan zeven jaar is 
hij als jongste raadslid vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad. Wat houdt hem zoal bezig?

De interesse voor lokale politiek werd bij Thomas 
al gewekt tijdens de havo. Eén van de examenon-
derdelen was het maken van een profielwerkstuk, 
waarvoor Thomas ‘Makkum Noord’ als onderwerp 
koos. De plannen hiervoor hielden Makkum en 
omgeving toen al jaren in de greep. En dat terwijl 
hiervoor weinig draagvlak was bij de inwoners. De 
vraag hoe het toch kan dat de leden van de 
gemeenteraad, als volksvertegenwoordigers, een 
dergelijk plan doorzetten, hield Thomas erg bezig. 
Hij besloot zich dan ook aan te sluiten bij een 
politieke partij. Zo zat hij dichter bij het vuur en kon 
hij er over meepraten. De PvdA bleek de partij te 
zijn waar Thomas zich het meest mee annex 
voelde. Alleen het standpunt over Makkum-Noord 
moest veranderen, zo vond hij. Gelukkig gebeurde 
dat ook en vlot daarna is het plan definitief van 
tafel geraakt.

Een gemeenteraadslid hoort, als volksvertegen-
woordiger, de stem en de belangen van de inwoners 
goed af te wegen en op basis daarvan besluiten te 
nemen. Bereikbaarheid is dan ook heel belangrijk, 
vindt Thomas en men weet hem gelukkig ook 
gauw te vinden als er iets niet lekker loopt. “Ik ben 
eigenlijk iedere middag in de winkel (Masije Wonen 
& Lifestyle, Kerkstraat 19a Makkum red.). Daar mag 
je altijd binnenlopen. En je kunt me bellen voor een 
afspraak. Mijn telefoonnummer staat in de gemeente-
gids en op internet,” aldus de jonge ondernemer.

De afgelopen jaren heeft de Partij van de Arbeid, 
in samenwerking met anderen, veel zaken voor 
elkaar gekregen. Thomas: “Ons verkiezings-
programma is voor 90% uitgevoerd. Denk hierbij 
aan het kernenbeleid, met waardering voor 
Plaatselijk- en Dorpsbelang, aan betaalbare woon-
lasten, goede minimaregelingen, veel aandacht 
voor cultuur, van muziekkorps tot theater, vrije 
koopzondagen en het openhouden van de 
Bibliotheek in Makkum!”

Op dit moment gaat er veel tijd zitten in het dossier 
windenergie. Met nadruk stelt Thomas: “Wij zijn fel 
tegen een windpark op het IJsselmeer. We ver-
wachten dat een windpark in dit formaat en op 
deze plaats toeristen afschrikt en weghoudt uit 
Makkum, Workum, Hindeloopen en Stavoren.” 
Overigens is de PvdA wel voor duurzame energie 
en ziet zij reële mogelijkheden om de windturbines 
in kleine clusters op het land te plaatsen, zoals nu 
bij Kop Afsluitdijk en Tjerkwerd.

De komende jaren staat de gemeenteraad ook 
heel wat werk te wachten. Veel zaken komen van-
uit het Rijk nu bij de gemeente terecht, zoals 
jeugdzorg, huishoudelijke hulp en WMO-taken. 
Dit vraagt om een goed gemeentebestuur dat weet 
wat er leeft. “In mijn ogen moet zo’n gemeente-
raad uit personen bestaan die lokaal aanwezig en 
betrokken zijn. Verder moeten zij middels korte 
lijnen binnen de partij kunnen communiceren met 
hogere overheden bij de Provincie en in Den 
Haag.”

Thomas Groeneveld is dan ook van mening dat de 
partij van de thuisblijvers daarom niet de grootste 
mag worden. Kom daarom 19 maart naar de stem-
bus en breng uw stem uit. Zijn stemadvies is kort 
maar krachtig: “Kies lokaal, kies een bekende, 
want samen komen we verder!”

Zaterdag 15 maart

MONEY DARTS
Start 20.00 uur / Inleg  5,- 

19.00 uur geopend

Dinozoo Makkum weer een stapje dichterbij ___________________________3

Het regent narcissen in Makkum ____________________________________3

19 maart gemeenteraadsverkiezingen ________________________________3

Ouderenzorg Zuidwest Friesland loopt voorop __________________________5

Boogschieten met het NUT _________________________________________8

Debat WMO Platform is verspilling zorggeld ___________________________9

D66 Súdwest Fryslân: ____________________________________________10

Vriend van de Belboei ____________________________________________12
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Familieberichten Agenda
Donderdag 13 maart:
Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 15 maart:
Makkum – Avondrust, Open dag met allerlei   
activiteiten van 9.30 uur tot 14.00 uur

Cornwerd – Dorpshuis De Bining 
het Toneelstuk ¨Kâlde Kak en Tatoeaazje¨
Oanfang: 20.00 uur

Exmorra – Dameskoor Exmorra/Allingwier   
viert 40 jarig bestaan in Dorpshuis ’t Honk 
aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 18 maart:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Makkum – Open dag Basisscholen Makkum
zie advertentie elders in deze krant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Wons – Portestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

Zurich – Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam

Zaterdag 15 maart in dorpshuis De Bining te 
Cornwerd het toneelstuk wordt opgevoerd 
‘Kâlde kak en tatoeaazje’, aanvang: 20.00 uur 
Komt Allen!

Zaterdagnacht 1 maart  mijn grijze jas is mee-
genomen uit de belboei, hier zat ook nog een 
rode blazer in en een blauwe sjaal met bloemen. 
de rode blazer heb ik inmiddels terug gevonden 
in de Klipperstraat. Ik wil die grijze jas graag 
weer terug hebben. Wil diegene bellen naar 
06-23827550.

Er nog steeds voor het toneelstuk ¨Koppen mei 
Spikers¨ op Sneon 22 maart en Freed 28 maart 
enkele kaarten te verkrijgen zijn in Dorpshuis 
de Treffer in Skuzum en bij Tankstation Horjus.
 
Het damenskoor uit Exmorra-Allingawier bestaat 
40 jaar.  Daarom verzorgen wij een jubileum 
optreden o l v Anna Bonnema uit Harlingen. 
Er is een gastoptreden van de muziekvereni-
ging THC Oostergoo uit Grou.

U bent van harte welkom op zaterdag 15 maart 
in Dorpshuis t Honk in Exmorra om 20.00 uur. 
Graag tot ziens.

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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.

Op 82-jarige leeftijd is overleden ons erelid 

Mevrouw Draaijer
    
Meer dan 50 jaar was ze lid van het Katholieke 
Vrouwengilde in Makkum. 

We zullen haar met respect herdenken en 
wensen de familie veel sterkte toe.
 

Katholiek Vrouwengilde Makkum 
     
Makkum, maart 2014

Peuterspeelzaal 'It Krobbeguod' 
viert 40 jaar jubileum!

De peuterspeelzaal in Makkum bestaat dit jaar 
40 jaar!! Dit willen wij niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Zaterdag 29 maart zal er een feest-
middag zijn in het multifunctioneel centrum 
Maggenheim voor de peuters van Makkum en 
omgeving. Maar ook andere kinderen zijn 
welkom. U kunt tevens een kijkje nemen hoe 
de peuterspeelzaal er nu uit ziet en wij kunnen 
u verzekeren, het is de waard. Een uniek feest, 
met allerlei verschillende activiteiten. Het pro-
gramma komt t.z.t in de Belboei te staan.  
Komt allen!!!!! 

M.v.g. de feestcommissie 
van de Peuterspeelzaal.
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De Begrafenisvereniging 
Makkum e.o.

Nodigt haar leden uit 
voor de 110e ledenvergadering 

die zal worden gehouden 
op donderdag 20 maart 2014 om 20.00 

in K.C. Het Anker (Buren17).

 Agenda:
  1. Opening 
  2. Vaststellen agenda
  3. Kort verslag vorige ledenvergadering  
 (ter verg. aanwezig)
  4. Bestuurswisseling
  5. Verslag kascontrole
  6. Financieel verslag (ter verg. aanwezig)
  7. Vaststellen contributie en ledenkorting
  8. Mededelingen over de Federatie en 
       wat er verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
10. Sluiting

Het Bestuur

De verkiezingen staan weer voor de deur. 
Woensdag 19 maart zijn de stembureaus 
geopend van 07.30 u. tot 21.00 u. en kunt u uw 
stem uitbrengen voor het gemeentebestuur 
van de komende 4 jaar. Iedere kiezer van de 
gemeente Súdwest-Fryslân heeft intussen 
voor de gemeenteraadsverkiezing een stem-
pas toegestuurd gekregen. Met de stempas 
kunt u stemmen in elk willekeurig stembureau 
binnen de gemeente. U moet de stempas 
meenemen naar het stembureau.
 
- Stempas niet ontvangen of kwijt?
Als u uw stempas niet heeft ontvangen of bent 
kwijtgeraakt, dan kunt u een vervangende stem-
pas op twee manieren aanvragen: Mondeling 
aanvragen: Dit is mogelijk tot en met dinsdag 
18 maart 2014 tot 12.00 uur aan de gemeente-
loketten in Bolsward, Sneek en Workum. Neem 
uw legitimatie mee! U kunt dit ook schriftelijk 
aanvragen tot 14 maart 2014, kijk daarvoor op 
de website van de gemeente, www.sudwest-
fryslan.nl

- Identiteitsbewijs
Hoewel op de stembureau`s vaak bekenden 
achter de tafels zitten, en weten wie u bent, is 
het laten zien van een identiteitsbewijs verplicht. 
Een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort kan 
hiervoor worden gebruikt. Een identiteitsbewijs 
mag eventueel maximaal vijf jaar verlopen zijn 
(dus geldig tot 20 maart 2009 of iedere latere 
datum).

- Iemand anders voor u laten stemmen
U kunt een andere kiezer uit de gemeente 
Súdwest-Fryslân machtigen om voor u te 
stemmen. Dit gaat het gemakkelijkst door het 
invullen en ondertekenen van het volmacht-
bewijs op de achterzijde van uw stempas. 
Degene die voor u gaat stemmen moet ook 
(een kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen 
en dit op het stembureau laten zien. Let op: 
degene die voor u gaat stemmen dient dit 
tegelijk te doen met het uitbrengen van zijn/
haar eigen stem, en mag voor maximaal 2 
gemachtigden stemmen. 
U kunt ook iemand voor u laten stemmen door-
middel van een schriftelijk volmachtbewijs, 
neemt u hiervoor contact op met de gemeente.

- Stembureau`s
Het dichtstbijzijnde stembureau staat op uw 
stempas vermeldt. U kunt echter bij ieder stem-
bureau in de gehele gemeente terecht om uw 
stem uit te brengen, bijvoorbeeld in de buurt 
van uw werk of de dagelijks boodschappen. 
Voor een overzicht van alle stembureau`s kijkt 
u op www.sudwestfryslan.nl. U vindt hier 
tevens een antwoord op al uw andere vragen 
rondom de verkiezingen. Laat uw stem niet 
verloren gaan!

19 maart gemeenteraadsverkiezingen

Makkum - postcode 8754 wint deze maand de 
Postcode Loterij Bloemenprijs. Alle deelnemers 
in deze wijk krijgen een leuk schaaltje met 
narcissen. Deze zijn op 13 t/m 15 en 20 t/m 22 
maart  af te halen. Om te zorgen dat de narcissen 
mooi aankomen, krijgen de winnaars deze week 
een brief met coupon, waarmee ze de narcissen 
Bij Elma Bloembinderij, Buren 1 in Makkum 
kunnen ophalen. Bij Elma Bloembinderij is 
opgetogen over de samenwerking: “Ons motto 
is ‘Mooi hè, wat bloemen doen?’ Want ze ont-
roeren, maken mensen blij, geven je het gevoel 
dat je bijzonder bent en doen je altijd goed. 

Deze actie onderstreept dat gevoel op grote 
schaal, door heel Nederland” aldus Elma. De 
Postcode Loterij Bloemenprijs sluit mooi aan 
bij de Groene Postcode Prijzen. 
 
Over de Postcode Loterij
'Bijdragen aan een schonere en rechtvaardige 
wereld'. Deze doelstelling markeerde de oprich-
ting van de Nationale Postcode Loterij in 1989. 
De Postcode Loterij groeide uit tot de grootste 
goededoelenloterij in Nederland en steunt 
inmiddels 75 goede doelen.

Met het vaststellen van de startnotitie voor het 
maken van een bestemmingsplan is de Dinozoo 
in Makkum weer een stukje dichterbij gekomen. 
Ondernemer Theo op de Hoek en dinodes-
kundige van Breeden werken al jaren aan het 
plan van een Dinozoo op de voormalige vuil-
stort in Makkum. De Dinozoo moet een aan-
trekkelijke dagattractie worden in de nabijheid 
van Villapark Makkum Beach en de Holle Poarte. 
Op de Hoek verwacht jaarlijks zo`n 50.000 
bezoekers, en wil daarmee een flinke impuls 

geven aan de werkgelegenheid en de toeristi-
sche aantrekkingskracht van zuidwest friesland. 
De Dinozoo zal zich niet alleen richten op dino-
saurussen, maar ook op de ontstaansgeschie-
denis van de mensheid; een reis door acht tijd-
perken. Met replica`s van neanderthalers en 
dinosaurussen, het zelf opgraven van dinobotten 
en spannende films belooft het een dagattractie 
van formaat te worden. Het is nog onbekend 
wanneer de dinozoo open gaat. Eerst zullen de 
nodige procedures moeten worden doorlopen.

De heer Klaas Gaastra uit Hommerts heeft 
zondag 9 maart 2014 het eerste kievitsei van de 
gemeente Súdwest Fryslân gevonden. Hij vond 
het ’s middags om half zes in een weiland bij 
Hommerts (Lippenwoude). Burgemeester Hayo 

Apotheker neemt het ei maandag 10 maart in 
ontvangst. De lotterproef zal uitwijzen dat het 
om een vers ei gaat, zodat de heer Gaastra 
met een oorkonde en een tientje vindersloon 
naar huis kan terugkeren.

Het regent narcissen in Makkum

Dinozoo Makkum weer een stapje dichterbij

Eerste kievitsei Súdwest-Fryslân gevonden bij Hommerts
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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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Voor het vijfde jaar op rij brengt Musical-
opleiding MUZT, de talentvoorziening van 
Kunstencentrum Atrium, een eigen musical in 
het theater. Na het grote succes van onder 
andere Blow up en Leeuwen is dit jaar gekozen 
voor Heksen, een combinatie van twee 
klassiekers: Wizard of Oz en Wicked. Voor deze 
lustrumeditie pakt de opleiding dit jaar uit met 
een nóg groter decor, nóg meer kostuums en 
een dubbele cast. Het verhaal van Dorothy is 
bekend; door een wervelstorm belandt zij 
met huis en al in de wondere wereld van Oz. 
Ze ontmoet daar de blikken man, de vogel-
verschrikker en de laffe leeuw. In deze musical 
zien we hoe deze figuren zo geworden zijn. 
Het vertelt het verhaal van de groen geboren 
Elphaba en de prachtige Galinda die ondanks 
hun grote verschillen een hechte vriendschap 
sluiten. Het volk ziet in hen de kwade en de 
goede heks en maakt hun vriendschap onmo-

gelijk. In december mochten de derde- en 
vierdejaars-leerlingen MUZT auditie doen voor 
de hoofdrollen. Omdat HEKSEN, een grote 
uitdaging is op vocaal gebied is er dit jaar 
gekozen voor een dubbele cast. Dat betekent 
dat er s middags andere hoofdrolspelers te 
zien zijn dan ‘s avonds. 

Tot aan de eerste voorstelling op zaterdag 12 
april in Theater Sneek wordt er door de spelers 
iedere week hard gerepeteerd onder leiding 
van choreograaf Raymond Guzman, muzikaal 
leider Dennis Dronkers en regisseur Iréne 
Martin. Ouders en stagiaires van het Friesland 
College vervaardigen de decors en maar liefst 
160 kostuums in eigen werkplaats. De cast 
bestaande uit alle 61 leerlingen van de musical-
opleiding zal u vol enthousiasme en met veel 
overtuiging meenemen naar de wondere wereld 
van HEKSEN. 

Musicalopleiding muzt pakt uit tijdens lustrum 
met musical “heksen”

Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert, i.s.m. 
Netwerk Palliatieve zorg Zuidwest Friesland 
een informatie avond over palliatieve zorg op 
woensdag  19 maart 2014 in: Café, Restaurant 
en zalencentrum “De gekroonde Roskam”, 
Kaatsplein 3-5-7, 8748 BZ Witmarsum. De 
avond begint om 19.30 uur tot ± 21.00 uur. 
Wij willen graag in gesprek met u over de 
mogelijkheden in de palliatieve zorg. Pallia-
tieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste 

fase van hun leven. De zorg of behandeling 
richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven tijdens ziekte en sterven. De avond 
start met informatie over palliatieve zorg thuis. 
Welke ondersteuning kunt u verwachten om 
deze zorg thuis te realiseren. Alle wensen en 
vragen die u zelf heeft over deze zorg, kunnen 
besproken worden. U bent van harte uitgenodigd 
om deze avond bij te wonen!

De potgrondactie van Muziekvereniging 
Hallelujah was afgelopen weekend een groot 
succes. Door een combinatie van prachtig 
lenteweer en enthousiaste leden die de zakken 
potgrond desgewenst tot in de schuur brachten 
ging de verkoop sneller dan ooit. Rond het 
middaguur was het een feit: op is op! In ons 
jubileumjaar lijkt het uitverkocht zijn een trend 

te worden: na een uitverkocht nieuwjaarsconcert 
nu ook uitverkocht met de potgrond! Alle kopers 
hartelijk bedankt en ook alle gulle gevers die 
geen potgrond nodig hadden maar toch een 
bijdrage gaven! We verheugen ons al op de 
rondgang tijdens Koningendag die ons onge-
twijfeld langs veel mooie tuintjes en fraaie 
potten zal voeren. Muziekvereniging Hallelujah

“Café Doodgewoon”

Makkum bedankt!
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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

TE HUUR 

Bovenwoning centrum Makkum
(Gemeubileerd) 

3 slaapkamers + dakterras

Voor meer info: 
woningtehuurmakkum@live.nl

Samenwerking tussen huisarts, apotheek, thuis-
zorgteams en het ziekenhuis om de ouderen 
te voorzien van zorg die nodig, is in de regio 
Zuidwest Friesland al een gegeven. De lijnen 
zijn kort. Op een aantal plekken is de zorg zo 
geregeld dat partijen bij elkaar in één gebouw 
zitten en dus de zorg snel en efficiënt op elkaar 
kunnen afstemmen. De wijkverpleegkundige 
heeft contact met vrijwilligersorganisaties, familie 
en overige zorgaanbieders. In de Tweede Kamer 
is er nu ook brede overeenstemming dat het 
beter is om zorg ‘dichtbij huis’ in wijkteams op 
te zetten. De wijkverpleegkundige moet meer 
zorg gaan bieden aan de groeiende groep 
ouderen die thuis blijft wonen. Een ontwerp 
wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer 
om deze eerstelijnszorg op te nemen in de 
basisverzekering. “Deze werkwijze past heel 
goed bij onze visie op zorg,” zegt Wouter van 
der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de Antonius Zorggroep. “We willen de 
ziekenhuiszorg zo dicht mogelijk bij de mensen 
brengen. In samenwerking met huisartsen, met 
wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Zuidwest 

Friesland en het Antonius Ziekenhuis in Sneek.”  
Huisarts Kroyenga uit Workum vindt dat  de 
samenwerking met wijkverpleegkundige  van 
grote meerwaarde is voor de klant en de man-
telzorger. “Door als zorgverleners goed samen 
te werken, voorkom je dat ouderen tussen wal 
en schip raken.” Wijkverpleegkundige Linda 
Folkerts legt uit hoe bijvoorbeeld in Workum 
thuiszorg, huisartsen en apotheek nauw met 
elkaar samenwerken. ”Naar aanleiding van een 
project ‘integrale ouderenzorg’ zijn we enkele 
jaren geleden al gestart met huisbezoeken 
aan ouderen door de wijkverpleegkundigen. 
Hierdoor wordt al snel duidelijk of er hulp of 
zorg nodig is en kunnen we die zorg, samen 
met bijvoorbeeld de mantelzorgers en de 
huisarts, organiseren. Samen nadenken over 
wondbeleid om daarna met recept naar de 
apotheek te lopen. Of in een palliatieve zorg-
situatie, dat is zorg in de laatste levensfase, 
dagelijks even afstemmen. Heel efficiënt, 
praktisch én cliëntgericht. Concreet betekent 
het dat oudere inwoners langer thuis kunnen 
blijven wonen met nog steeds goede zorg”

Inwoners van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel 
hebben hele goede ideeën over de toekomst 
van ondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg, 
de rol van dorpsbelangen en wijkverenigingen. 
Eind februari en begin maart praatten zo’n 200 
inwoners met de gemeenten hierover. In 2015 
verandert er veel voor inwoners, gemeenten 
en zorgaanbieders. Het gaat bijvoorbeeld om 
ondersteuning en zorg bij opvoeden en 
opgroeien van kinderen, de ondersteuning en 
verzorging van inwoners met een beperking 
die thuis wonen, om dagbesteding en beschut 
werk voor inwoners met een beperking. En ook 
om jeugdzorg, uitkeringen, werk en taxivervoer. 
“We willen er voor zorgen dat mensen zolang 
mogelijk thuis kunnen wonen, zinvol werk 
kunnen doen en niet vereenzamen. We moeten 
de zorg voor onze inwoners slimmer organise-
ren. We doen ook een groter beroep op onze 
inwoners. We kijken eerst naar wat mensen 
zelf kunnen of met de mensen om hen heen 
kunnen organiseren. Zo zorgen we ervoor dat 
iedereen die nu en in de toekomst echt zorg 
nodig heeft, die gewoon krijgt.”, vertelt Sjoerd 
Tolsma, wethouder van Súdwest-Fryslân. 

Gebiedsteams leveren 
ondersteuning dichtbij huis
Tolsma vervolgt: “We gaan werken in gebieds-
teams. Inwoners kunnen straks in hun eigen 
buurt bij zo’n team terecht met vragen over 
wonen, werken, inkomen, opvoeden en gezond-
heid.” Er komt gemiddeld één team per 10.000-
15.000 inwoners.

‘Meiïnoar kinne wy it’
Tolsma is blij met de goede, inhoudelijke dis-
cussies en opvallende initiatieven die naar boven 
kwamen. “Ik ben er van overtuigd dat we de 
veranderingen die op ons afkomen samen 
aankunnen. Zeker hier in Súdwest-Fryslân en 
Littenseradiel. De kracht van onze samenleving 
is groot. We weten elkaar hier steeds beter te 
vinden en organiseren al veel voor elkaar. 
Meiïnoar kinne wy it.”

Ideeën van inwoners
De bijeenkomsten die op verschillende locaties 
in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel zijn 
gehouden leverden goede suggesties, inzichten 
en ideeën op. Zo kwam vaak naar voren dat 
inwoners die hulp nodig hebben gekoppeld 
moeten worden aan inwoners die wel eens 
wat voor een ander willen doen. Het koppelen 
van vraag en aanbod. Dit zou volgens de deel-
nemers door een vrijwilligerscoördinator in het 
gebiedsteam gedaan kunnen worden. Deze 
zou gebruik moeten maken van een goed 
programma of app om zaken inzichtelijk te 
maken. Blijven investeren in persoonlijk con-
tact was ook een veel gehoorde opmerking. 
Je kunt dat prima ondersteunen met digitale 
middelen. Maar die middelen moeten het per-
soonlijke contact niet vervangen. 

Veel vertegenwoordigers van wijkplatforms en 
dorpsbelangen waren aanwezig op de bijeen-
komsten. Zij zien voor zichzelf een belangrijke 
rol en zoeken nog naar manieren om dat het 
beste te kunnen doen. Ze willen graag samen-
werken met de gebiedsteams waar inwoners 
vanaf 1 januari terecht kunnen. Ook bena-
drukten zij de belangrijke rol van kerken in 
een groot aantal gemeenschappen. Veel 
mensen deelden hun zorg voor de toenemen-
de belasting van vrijwilligers. Ze benoemden 
het belang van goede ondersteuning van vrij-
willigers en mantelzorgers. Vrijwilligerswerk 
moet geen verplichting worden, zei een aantal 
van hen. Ook werd duidelijk dat mensen al meer 
voor elkaar doen dan ze zelf soms denken. Het 
is voor een velen een vanzelfsprekendheid. 

Over de algemene voorzieningen in de 
gemeente en de eigen omgeving waren de 
meeste aanwezigen tevreden. Wel kwam een 
aantal mensen met de suggestie om een ‘bood-
schappenbus’ te laten rijden. Zo kunnen mensen 
die niet zelf bij een supermarkt kunnen komen 
toch wekelijks hun boodschappen doen bij 
een supermarkt in een andere plaats.

Ouderenzorg Zuidwest Friesland loopt voorop

Inwoners hebben goede ideeën over toekomst van 
zorg, ondersteuning en vrijwilligers
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Voedselbank
supermarkt actie
 
Bolsward - De Voedselbank Bolsward houdt 
op zaterdag 15 maart een inzamelingsactie bij 
de supermarkt Jumbo Kooistra aan de Sneker-
straat te Bolsward. Van 9.00 tot 17.00 uur zijn 
vrijwilligers van de Voedselbank Bolsward in 
de supermarkt aanwezig  om  het winkelend 
publiek te informeren over de actie. In het mid-
den van de supermarkt staat een presentatie 
van artikelen en producten, met een iets langere 
houdbaarheidsdatum, welke gekocht kunnen 
worden voor de Voedselbank Bolsward. Na 
het afrekenen kunnen de gekochte goederen 
afgegeven worden aan de vrijwilligers van de 
Voedselbank Bolsward. Vanzelfsprekend hoopt 
de Voedselbank Bolsward op royale mede-
werking van het winkelend publiek.

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum
De Vrouwen van Nu afd. Witmarsum komt 
weer bijeen op dinsdagavond 18 maart a.s., 
om 19,45 uur in de Gekroonde Roskam te 
Witmarsum. Mevrouw Jantje Kok-van Stralen 
zal de dames bijpraten over mode. Tevens 
geeft zij stijl- en kleuradvies. Het belooft daar-
om een zeer interessante avond te worden, 
waarbij nieuwe leden en gasten welkom zijn.
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Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Boogschieten met het NUT
Houd jij van knutselen en schieten met pijl en 
boog?? Kom dan op 29 maart tussen 14-17 naar 
sporthal Maggenheim. Je kan dan je eigen hand-
boog maken van bamboe, onder begeleiding 
van een echte bogenmaker. Je kunt hem zo fraai 
versieren als je zelf wilt met leer, touw, veren en 
gekleurd tape. Alle spullen zijn aanwezig. Ook 
krijg je uitleg over schiettechniek en veiligheid. 
En als je boog klaar is gaan we lekker schieten 
natuurlijk, eventueel op je zelfgemaakte doel. We 
schieten voor de lol of houden een wedstrijdje. 

Voor jongens en meisjes tussen 7 en 12 jaar, 
maximaal 15 deelnemers. Kosten NUT-leden 10 
euro, niet-leden 12 euro. De boog mag je achteraf 
natuurlijk mee naar huis nemen. Opgave via: 
www.nutmakkum.nl

PSV de Halsbânruters
Zondagmiddag 9 maart werd er voor alle leden 
van de PSV de Halsbânruters een onderlinge 
wedstrijd gehouden. Deze werd gehouden in de 
rijhal van Juliën en Kirsten Beersma aan de 
Rijpenderlaan 7 te Witmarsum. Om ongeveer half 
zes kon de voorzitter Willy Kroeger de prijzen 
uitreiken aan de winnaars.

In de klasse B ging de 1e prijs naar Jinke Heslinga 
met Babiche met 190 punten. Vincent Beersma 
met pony Pablo won de 1e prijs in de Bixie klasse 
AA met 84 punten. Hedwich Lok won de klasse 
B cat.B met pony Valencia met 186 punten.

In de klasse L1 ging de 1e prijs naar Annemarie 
Wietsma met Eleana HB met 197 punten. De 2e 
prijs in deze klasse was voor Liesbeth Folkertsma 
met Geke met 187 punten. Juliën Beersma won 
de klasse L2 met Cavalino met 193 punten. 
Sanne Snijders met Merlijn reed in de klasse M2 
een nette proef goed voor 185 punten. Na de 
prijsuitreiking stond er voor iedereen een chi-
nees buffet klaar. We kunnen terug zien op een 
geslaagde middag met een smakelijk einde.

Uitslagen Waardruiters
Bolsward 08-03 Paarden Dressuur:
Van vrijdag 07-03 t/m zondag 09-03 werden er 
dressuurproeven verreden bij de Hanzeruiters te 
Bolsward. Zaterdag startte Sabien Mollema haar 
nieuwe troef Called Bartje in de klasse L1, eerste 
proef even wennen, en de tweede proef mooie 
punten, 197 punten/1e prijs. Annet Bruinsma 
startte met Vardeau, ook in de L1, 185 punten.

Vinkega 08-03 Paarden Dressuur:
In Vinkega was de gehele klasse Z aan de start, 
in de klasse Z1 startte Jacob van der Heide met 
Dancing R Jewel, eerste proef nog wat spanning, 
tweede proef netjes gereden en met 216 punten 
een 3e prijs. Tevens heeft deze combinatie een 
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de 
WK te Verden op 16 april!

Cornwerd 09-03 Pony’s Dressuur:
Klasse B – A/B pony’s:  Marre Kooi met Usher, 
182 punten. Klasse L1 C pony’s: Iris Ypma met 
Giorgio Armani, 180 punten / 182 punten.
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KAATSVERENIGING MAKKUM UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING 
welke gehouden zal worden op VRIJDAG 21 MAART 2014 in Café-Rest. 
“De Zwaan“ te Makkum. Aanvang: 20.00 uur.

  AGENDA: 
 1. Opening.
 2. Notulen van de Najaarsvergadering.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4.  Jaarverslag 2013.
 5. Financieel verslag 2013.
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
 7. Begroting 2014.
 8. Bestuursverkiezing:  Mieke Tilburgs, secretaris (aftredend en herkiesbaar),
  (Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang 
  van de vergadering melden bij het bestuur. 
 9. Vaststellen wedstrijdprogramma 2014.
 10. Mededelingen Technische Commissie
 11. Wedstrijdcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
 12. Goedkeuring nieuwe bestrating ingang terrein.
 13. “Club van 25“: Financiële informatie en voorstellen.
 14. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
 15. Keurmeesters NK voorstel.
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting.    

 Secretariaat:  Kerkstraat 2 A, 8754 CS  Makkum. Tel. 06 51 071 052  / 
  E-mail: mieketil@outlook.com  

Debat WMO Platform 
is verspilling zorggeld
VVD Súdwest-Fryslân doet niet mee aan de 
verkiezingsbijeenkomst georganiseerd door 
het WMO Platform van Gemeente Súdwest-
Fryslân. De VVD is van mening dat zorggeld 
besteedt moet worden aan mensen die echt 
zorg nodig hebben. Deze bijeenkomst is een 
voorbeeld van verspilling van zorggeld om de 
volgende redenen:
• Zorggeld wordt besteed 
 aan de verkiezingsstrijd
• Zorggeld wordt besteed aan een maaltijd 
 voor aanwezige Platformleden en politici
• Zorggeld wordt besteed aan de analyse van 
 verkiezingsprogramma’s en de voorbereiding 
 van dit debat.

Natuurlijk is de VVD een groot voorstander van 
het informeren van mensen over de mogelijk-
heden van de WMO. De VVD heeft daarom 
voorgesteld om na de verkiezingen een bijeen-
komst te organiseren voor belanghebbenden. 
Hierin kan met de laatste informatie over de 
WMO en de gevolgen van de decentralisaties 
van taken van het Rijk naar Gemeenten 
besproken worden. Helaas wilden de organi-
satoren hier niet van weten en stonden erop 
deze informerende bijeenkomst combineren 
met een verkiezingsbijeenkomst. De VVD vindt 
dat het WMO-Platform zich hiermee partij-
politiek manifesteert en bijdraagt aan het ver-
spillen van zorggeld. De VVD vindt dat dit geld 
beter besteed kan worden aan zorg voor 
mensen die dat echt nodig hebben en zal dus 
niet deelnemen aan deze manifestatie voor de 
verkiezingen. De door de WMO Platform aan 
deelnemende partijen gevraagde bijdrage ad 
 250 zullen wij schenken aan de Stichting 
Leergeld.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hielke 
Bandstra, tel: 06-51267786, e-mail H.Bandstra.
VVD@GemeenteSWF.nl

zoekt voor het komende seizoen nog 

een enthousiaste medewerker(ster)
voor de weekenden en vakanties.

Ben je geïnteresseerd en heb je geen probleem met felxibele werktijden?
Stuur dan je C.V. naar info@beaufort-makkum.nl
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D66 Súdwest Fryslân:  
De kunst van het besturen: 
19 maart is van belang!

Binnenkort zijn er de gemeenteraadsverkie-
zingen, woensdag 19 maart is het al zover. In 
het Politiek Café dat D66 dinsdag 4 maart in 
Sneek organiseerde gingen kandidaten voor 
de gemeenteraad van alle politieke partijen en 
“gewone” bewoners in discussie over de vraag 
of het wel zin had om te stemmen. Veel mensen 
denken dat de gemeente er niet echt toe doet, 
of het is niet duidelijk wat er gebeurt. Moet je 
dan maar stemmen omdat het een soort van 
plicht is? Voor de deelnemers aan de discussie-
avond was het duidelijk, iedereen gaat 19 maart 
naar de stembus. Het is belangrijk en er is ook 
wat te kiezen. Alle partijen hebben hun punten 
in folders en op hun websites duidelijk gemaakt: 
Wel of geen windmolens, en waar? Wat moeten 
we met de zorg en met werklozen? Hoe zit het 
met de kleine scholen? Moeten we investeren in 
duurzame oplossingen? Een hogere belasting, 
of het zwembad sluiten? In discussie ging het 
over de rol die bewoners van onze gemeente 
zouden moeten krijgen als het gaat om grote 
veranderingen in de gemeente, in hun buurt. 
Nog te vaak, vindt D66, worden mensen niet of 
te laat meegenomen in het meedenken over de 
opties, de alternatieven. Dit zou anders kunnen 
en moeten, om zo ook de politiek tastbaar te 
maken: het gaat mensen direct aan. Het is 
maar één thema, er is veel meer om over te 
kiezen. Op 15 maart zijn veel partijen in het 
centrum van Sneek. U komt daar veel partijen 
tegen, en dus ook D66. D66 zal u meenemen 
en vragen wat volgens u de kunst van het 
besturen is. Het gaat iets moois worden. 
Hopelijk tot 15 maart, en vergeet niet 19 maart 
in uw agenda te zetten. Uw stem telt!

Inspiratieavond met 
muziek, verhalen en kunst
 
GroenLinks organiseert op zaterdag 15 maart 
een inspiratie-avond in het dorpshuis van 
Pingjum. De bedoeling is om de inwoners 
en belangstellenden een gezellige avond te 
bezorgen en tevens informatie te verschaffen 
over de maatschappelijke organisaties, waar-
mee GroenLinks samenwerkt zoals natuur-
bescherming, de fietsersbond, milieu-defensie, 
amnesty en anderen. 

De informatie zal aanwezig zijn in de vorm van 
folders en tijdschriften. De muziek bestaat uit 
een optreden van het Tango orkest van Pingjum 
o.l.v Bob Driessen en Friese liedjes gezongen 
door Tjerk Bootsma (oud reboelje). De verhalen 
worden verteld door Hans Pietersma van it 
Fryske Gea (over wandelen in de natuur) en 
Jos Duindam (een hulpprojekt in Tanzania). 
De avond begint om 20.00 uur en is om 22.00 
uur afgelopen. Hierna bestaat nog de moge-
lijkheid om gezellig verder te praten. De toe-
gang is gratis. Het dorpshuis ligt in het centrum 
van Pingjum bij basisschool aan de Lambert 
Scheltemastraat. 
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 15 maart
Arum 1 - Makkum 1 14:30
Zeerobben 2 - Makkum 2 14:30
SDS 3 - Makkum 3 12:00
Makkum A1 - ST Dronrijp A1 15:00
Sleat A1 - Makkum A2 10:45
Makkum B1 - Frisia B2 12:30
SDS C1 - Makkum C1 10:15
Makkum C2 - ST IJVC-Blauwhuis C2 9:00
Heerenveen D2 - Makkum D1 11:30
Makkum D2 - FVC D3 9:00
Makkum E1 - SWZ E3 10:15
NOK E2G - Makkum E2 9:45
Makkum E3 - QVC E2G 11:30
SWZ F2 - Makkum F1 10:15
Makkum F2 - LSC 1890 F8 10:40
Oeverzwaluwen F2 - Makkum F3 9:00
Makkum VR1 - CVO VR1 14:30
Dronrijp MB1 - Makkum MB1 12:30
  
Kantinedienst
Jelle vd Velde/Karin Wijma 8.15-12.00
Djoke Altena/Frank 12.00-15.00
Broer sj de Boer/ 15.00-19.00
Pecta Tassebajof/Rinze Koornstra 15.00-19.00

Vrijdag 14 maart
20:15  Makkum MB 1 - VLO MB 1
20:15  Makkum XA 1 - BEO XA 1
20:30  S.V.W. HS 1 - Makkum HS 1
21:30  Makkum DS 4 - Punt Ut DS 3
21:30  Makkum DS 3 - XXL DS 1

Zaterdag 15 maart
18:15  DSVS DS 1 - Makkum DS 1
19:00  CoVoS DS 3 - Makkum DS 2

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

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

Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, sport-
mogelijkheden 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

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

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      

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

IVN Súdwesthoeke organiseert een cursus 
‘Lekkers uit de natuur’. Je leert eetbare planten 
herkennen, bereiden en je gaat ervan proeven. 
De cursus bestaat uit twee dinsdagmiddagen 
op 15 en 22 april van 13.30 uur tot 16.00 uur 
en wordt gehouden in de Treemter, Bogerman-
straat 3, Balk. De kosten, inclusief alle materi-
alen en ingrediënten, zijn  15 voor IVN-leden 
en  30 voor niet-leden. Er kunnen 12 personen 
aan deze cursus deelnemen. Informatie en 
opgave bij Anneke Schotanus, tel. 0514 571993, 
afvanderwoude@gmail.com. Informatie is ook  
te vinden op www.ivn.nl/afdeling/sudwesthoeke  

Wist je dat je kunt eten uit de natuur en dat dit 
ontzettend lekker kan zijn? Als je maar weet 
welke planten je waar moet zoeken en hoe je 
deze moet klaar maken. Tijdens de cursus krijg 
je eerst een presentatie over eetbare planten 
die in de vrije natuur voorkomen. Daarna ga je 
met elkaar de keuken in om met deze planten 
iets lekkers te bereiden. Docent Mirjam Frieswijk 
heeft in haar eigen tuin een gedeelte waar 
'onkruid' zijn gang mag gaan. Bijna dagelijks 
gebruikt ze iets uit haar tuin voor het eten, 
zoals “heel veel kruidjes door elkaar heen” in 

een dressing. Kleine veldkers gebruikt ze in 
plaats van tuinkers. En van hondsdraf maakt 
ze een soort After Eight, die verrukkelijk smaakt. 
Mirjam waarschuwt om niet zomaar te gaan 
plukken: "Je moet weten wat je plukt, en waar 
en hoe je dat doet. Het is niet zo dat ik ieder-
een maar constant onkruid wil laten plukken. 
Maar ik heb wel zoiets van doe iets met die 
natuur, heb er respect voor. En laat je verrassen.”

Om alvast in de stemming te komen: zo maak 
je van dat irritante zevenblad een heerlijke soep:
- een vergiet vol met zevenbladblaadjes, 
  kleingesneden
- 1 fijngesneden uitje
- 2 eetlepels olie
- 1 grote aardappel in blokjes
- 3/4 liter warme groentebouillon 
- 2 eetlepels crème fraîche
Fruit de ui in de olie, voeg de aardappelblok-
jes toe en fruit deze mee. Voeg de zevenblad 
toe en laat slinken. Voeg de bouillon toe, 
breng aan de kook en laat 20 minuten op een 
zacht vuur pruttelen. Pureer met een staaf-
mixer, roer de crème fraîche erdoor en laat 
heet worden. Eet smakelijk!

Cursus Lekkers uit de natuur
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GRATIS AF TE HALEN

MEEGENOMEN

GEVONDEN

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  

blauw/paarse meisjesfiets, 26 inch (ong. 9-11 jaar). 
Vraagprijs: 50 euro. Tel: 0515-233850/06-43838918

Hardhouten voor deur met mat  glas en slot  83 bij 
212  prijs 60 euro. achterdeur met glas en slot 80 bij 
212 prijs 50 euro.  tel. 0517531824

praktisch nieuwe E-reader, Sony met hoesje. 
Inclusief 144 boeken. Prijs  75,- email: MollyHBA@
hetnet.nl

Een mooi waveboard zwart met wat figuren erop.
Niet super veel gebruikt, prijs is  15,-  abereinsma@
gmail.com of bel 06-83586016.

Zeer mooie jongensfiets leeftijd 8 tot 12 jaar 24 inch  
made bij gazelle 3 versnellingen 2 handrem  en terug-
traprem zwaar frame ideaal om te jumpen stoere 
fiets 60 euro, aangeboden zeer mooie batavus 
herenfiets 26 inch 18 versnellingen sportief model 
absoluut geen roest goede banden etc. 75,00 euro 
Tel. 06-81254007 

Dieselolie tank 1000L, met lekbak en elektrische  
pomp. prijs  500,- of bieden. tel. 06-30759384

Fullwood jettercups. tel. 06-588 434 02.

Voor de dorpstuin bij Avondrust: dakpannen om per-
ken af te zetten. Mail naar MADuurzaam@makkum.
nl en we komen ze op halen.

Voor de dorpstuin: versterking van onze vrijwilligers-
ploeg. (o.a. het gras maaien, en allerlei andere 
gezamenlijke sociale en tuinwerkzaamheden).Mail 
naar MADuurzaam@makkum.nl  of bel 0515 23 23 97

op de Holle Poarte T23  10 m2 terrastegels van 60 
bij 40. voor 23 maart en ramen voor terras afschei-
ding. tel:0628319267 van de wespenator.

2 slaapzakken tel. 0515-231643/0638345276

Zaterdagnacht 1 maart is mijn grijze jas meegenomen 
uit de belboei, hier zat ook nog een rode blazer in 
en een blauwe sjaal met bloemen. de rode blazer 
heb ik inmiddels terug gevonden in de Klipperstraat. 
Ik wil die grijze jas graag weer terug hebben. Wil 
diegene bellen naar 06-23827550.

Tussen Makkum en Cornwerd, Sotterumerdyk: 
Zwarte kat, bruinige gloed door de vacht. Laag op 
de poten. Waarschijnlijk al ouder dier. Aangereden 
en overleden. Foto beschikbaar bij Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Zondag 9 Maart, de drukte aan de boulevard. 

De laatste jaren heeft de werkgroep Makkumer 
Belboei energie gestoken in verbetering van de 
Belboei. Een vaste redactie, nieuwe adverteer-
ders en een vernieuwde lay-out. De redactie 
ontvangt hier vaak een compliment over. Toch 
kunt u ook zien dat de krant de laatste maanden 
dunner op uw mat valt dan voorheen. Een 
teken dat er iets verbeterd kan worden. 

De ondernemers vereniging Makkum (OVM) 
is de uitgever van de Makkumer Belboei. De 
Belboei commissie binnen de OVM zorgt als 
sinds 1985 met plezier en enthousiasme voor 
uw wekelijkse lokale nieuws. Voor velen een 
vanzelfsprekendheid. De krant wordt zelfs veel-
vuldig verspreid onder Makkumers om útens. 
Wekelijks wordt de krant regionaal, huis aan 
huis verspreid onder ruim 4.600 adressen en 
verstuurd naar lezers in meer dan 10 verschil-
lende landen. Samen met de internet site wordt 
de Makkumer Belboei wereldwijd gevolgd. Iets 
om bij stil te staan en om trots op te zijn!

Wat is er aan de hand?
Het bestaansrecht van deze gratis krant is 
voldoende advertentieopbrengsten aange-
vuld met uw vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Het 
schrijven, opmaken, drukken en verspreiden 
van de Belboei kost geld. Op dit moment zijn 
de kosten hoger dan de opbrengsten. Adver-
teerders hebben het zwaar en hierdoor dalen 
de opbrengsten. Een reactie op de crisis die 
voor de Belboei niet vreemd is. In goede tijden 
komt er meer binnen dan het kost en kan 
gespaard worden. In slechte tijden wordt het 
spaargeld aangeroepen om het gat in de 
opbrengsten te dichten. 

Te kort
De dalende opbrengsten houden helaas nu al 
drie jaar aan. Dat is te lang voor de buffer om 
op betere tijden te wachten. In meerdere 
opzichten is er sprake van een tekort. De tijd 
die de krant heeft om op meer opbrengsten te 
rekenen is te kort. Financieel levert de Belboei 
wekelijks een tekort op, het aantal adverten-

ties is wekelijks te kort. De periode tussen uw 
vrijwillige gift en de binnenkomende rekeningen 
is juist te lang. In de huidige trend is het voort-
bestaan van de krant zeker te kort, namelijk 
nog maximaal één jaar.

Oplossingen
De Belboei is iedere lezer wat waard. De een 
wat meer dan de ander, maar zonder deze 
krant mist uw woensdag iets. Wij zijn benieuwd 
wat de krant u waard is. Gezien de giften uit 
de jaarlijkse donatie, best veel. Om de krant te 
helpen door het zware weer te komen kunt u 
helpen. Wordt vriend van de Belboei en doneer 
periodiek een vast bedrag waardoor de in-
komsten niet op een enkel moment binnen 
komen maar 4 maal per jaar, seizoensgebonden. 

Wat kan ik doen?
Doordat u wekelijks de krant en de advertenties 
leest helpt u de OVM en de bedrijven in de 
omgeving door hun aanbiedingen, acties en 
evenementen te bezoeken. Maar u kunt meer 
doen. Als u lid wordt van de donateursgroep 
‘Vrienden van de Belboei’, zorgt u voor bestaans-
recht en financiële zekerheid voor langere tijd. 
Om lid te worden van de donateursgroep 
bedraagt uw periodieke bijdrage  7,50 per 
seizoen. U begrijpt dat iedere hogere bijdrage 
van harte wordt aanbevolen. 

Wat krijgt u terug?
De OVM biedt u als lid prima privileges als 
tegenprestatie. Aanmelden is mogelijk via 
belboei@makkum.nl met daarin de adres-
gegevens en mailadres. We moeten namelijk 
wel weten wie lid wordt, anders kunnen wij u 
niet benaderen voor leuke extra’s waar u als 
lid recht op hebt. Via de aanmelding ontvangt 
u instructies om uw bijdrage over te maken. 
Samen met uw gift en met een gerichte 
acquisitie op meer en nieuwe adverteerders 
kunnen we de Makkumer Belboei staande 
houden. Eind dit jaar willen wij dolgraag het 
30 jarig jubileum vieren, samen met u, één van 
de 4.600 lezers! 

Vriend van de Belboei  door de redactie


