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In dit nummer o.a. No. 1538 - 9 april 2014

Kreaz heeft het, vindt het of maakt het speciaal voor jou  
 Door Judith van Lavieren

Makkum - Op 11 april opent Lisette Folkertsma 
haar winkel Kreaz aan de Bleekstraat 44. 
Kreaz is een woonwinkel met een verscheiden-
heid aan designmeubilair, van groot tot klein, 
verlichting, woonaccessoires en lifestyle. 
Van eigen- en regionale ontwerpen, tot werk 
van opkomende ontwerpers, de grote mer-
ken en maatwerk. Maar Lisette heeft haar 
klanten meer te bieden dan alleen een leuke 
winkel. Ze is namelijk ook al een aantal jaren 
actief op het gebied van interieurontwerp en 
interieuradvies.

Nadat ze haar Havodiploma had behaald ging 
Lisette op zoek naar een creatieve opleiding. 
De kunstacademie werd het niet. “Daar ben 
ik te realistisch voor”. Omdat ze creatief én 
praktisch bezig wilde zijn koos ze voor de 
opleiding tot interieurstylist in Zwolle. Nadat 
ze die afgerond had ging ze naar de NHL in 
Leeuwarden en volgde daar de marketing-
opleiding.” Het is ook belangrijk dat je weet 
hoe je creatieve ideeën vermarkt”, zegt Lisette. 
Ze heeft er een mooie typering voor. Ze noemt 
zichzelf een crealist.

Voor haar werk wordt Lisette vrijwel altijd per 
mail benaderd. In een winkel is er meer per-
soonlijk contact en Lisette hoopt daardoor 
ook het elitaire karakter wat voor veel mensen 
rondom interieuradvies hangt weg te kunnen 
nemen.” Ik hoop dat Kreaz drempelverlagend 
werkt, een winkel waarin iedereen welkom is 
om rond te kijken, te proberen en ervaren. 
Interieuradvies is niet elitair. Natuurlijk, het kost 
geld, maar een miskoop in je interieur kost 
ook veel geld en gaat ten koste van je woon-
plezier”. Kreaz kan ook een ontwerp verzorgen 
voor je nieuw te bouwen badkamer, keuken, 
woonkamer of bedrijfsruimte.

Bij haar adviezen gaat Lisette er vanuit dat je 
moet wonen zoals je leeft. Moet je wel een 
eettafel in je kamer zetten als je er nooit aan 
zit? Denk ook eens buiten de vakjes. Moet er 
beslist iets in de vensterbank staan? Ze let 
ook op de zogenaamde routing. Hoe loop je? 
De opstelling van de meubels is daarin 
bepalend. Hoe is de lichtinval en hoe lopen 
de zichtlijnen. Wat je ziet als je staat is 
anders dan wat je ziet als je zit. Schilderijen 
hangen vaak te hoog omdat er al staande 
wordt bepaald waar ze moeten hangen. 
Maar wanneer je in een ruimte voornamelijk 
zit is het mooier als ze lager hangen. 

Door een interieuradvies krijg je een frisse 
blik op je interieur. Je wordt je bewust van 
zaken die je zelf na jaren niet meer ziet. Een 
interieuradvies begint met een bezoek aan 
huis. Tijdens dat gesprek bekijkt Lisette wat 
voor deze klant functioneel is. Wat heeft deze 
persoon of dit gezin nodig, hoe leven ze, 
waar zitten ze en wat vinden ze belangrijk? 
Met zakelijke klanten bekijkt ze wat zij in hun 
bedrijfsruimte nodig hebben voor hun werk-
nemers en klanten.

Op haar site www.kreaz.nl kunt u diverse 
fotoreportages zien van het resultaat van een 
interieuradvies. Leuk om te zien wat er ver-
anderd wordt en wat het voor verschil maakt 
wanneer er andere kleuren gebruikt worden.
Op 11 en 12 april zal tijdens het openings-
weekend het hek voor het eerst openstaan 
en via de karakteristieke binnenplaats achter 
de muren toegang bieden tot Kreaz. Daarna 
zal Lisette geopend zijn op donderdag van 
10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 10.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur en op afspraak. 

Donderdag
v.a. 20.00

Vrijdag & Zaterdag
v.a. 21.00 uur
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Familieberichten Agenda
Donderdag 10 april:
Makkum – Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 12 april:
Wons – Rommelmarkt in Dorpshuis
t.b.v. Muziekver. Hosanna 
van 9.30 uur tot 13.00 uur

Makkum – Avondrust, Optreden van orkest   
de Sneker Spilbrekers, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Doopsgezinde kerk ’t NUT 
met theatrale muzikale act TOPSECREET 
aanvang: 20.30 uur

Pingjum – PingjumPop, aanvang: 21.30 uur

Zondag 13 april:
Makkum – Doopsgezinde Kerk Paasontbijt
Menniste Mienskip aanvang: 9.30 uur

Makkum – Motorclub Makkum, Toertocht  
"In de buurt" vertrek 12.30 uur  
vanaf parkeerterrein bij Jumbo

Makkum - Avondrust, Klassieke muziek-middag, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 15 april:
Makkum – Avondrust,  Klaverjassen en spel-
middag, aanvang:14.00 uurin het restaurant

Woensdag 16 april:
Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

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 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.

Geschokt hebben wij kennis genomen van 
het plotselinge overlijden van

Joop Weemhoff
De vader en schoonvader van onze vrienden 
Marcel en Jolanda, opa van Ilse en Sander. 

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe 
in deze moeilijke periode.

Eddy & Miranda, Maira
Richard & Willeke, 
Larissa, Yoanna, Thieme
Frans & Marieke, Femke
Marcel & Rennie
Alwin
Anne Thomas & Froukje, 
Thom, Dooitzen

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 4 april is overleden onze bewoner

Mevr. E. Koopmans – de Boer

Wij wensen haar kinderen en verdere familie 
veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en     
vrijwilligers Zorggroep Tellens, 
locatie Aylva State

Witmarsum,  april 2014

Tige grutsk en bliid binne wy
mei de berte van ús famke en suske

Jildau
29 maart 2014

3210 gr / 49 sm

Jakke, Jeltje en Jantine
It Ferset 40

8754 LC Makkum
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Reino Elzinga en Tine Hekker zijn beide fervente 
vrijwilligers bij het Levensboekenproject dat 
Thuishotel sinds juli 2011 uitvoert. Beide waren 
net op dat moment toe aan een nieuwe uitdaging 
omdat ze met pensioen gingen. Reino: “Ik zag 
het persbericht in die zomer van 2011 en ik was 
direct enthousiast! Toen ik later een advertentie 
van Timpaan las waarin om vrijwillige schrijvers 
werd gevraagd heb ik me dan ook direct aan-
gemeld. Als trouwambtenaar heb ik altijd al 
interesse in het verhaal van mensen, en met 
het opschrijven van een levensverhaal kun je 
er nog meer tijd aan besteden; dat sprak mij 
aan.” Tine vertelt: “Ik zat heel dicht bij het vuur, 
want ik was betrokken bij de start van de 
Stipepunten, de loketten van Timpaan Welzijn. 
Ik hoorde dus uit eerste hand van een mede-
werker van Timpaan dat het project er aan zat 
te komen. Het wachten was nog op definitieve 
subsidie vanuit het Oranje Fonds. Toen daar in 
juli 2011 groen licht op kwam, heb ik me direct 
aangemeld als vrijwilliger. Ik was aanwezig bij 
de eerste workshop die alle schrijvers volgen 
voordat ze gekoppeld worden aan een verteller.”

Beide dames hebben inmiddels meerdere 
levensverhalen opgetekend. Reino werkt nu 
aan haar derde boek en Tine aan haar vierde! 
Wat motiveert ze om iedere keer weer met een 
nieuwe verteller aan het werk te gaan? Reino 
ervaart het luisteren en schrijven als heel 
waardevol, ook voor zichzelf. “Vorig jaar heb 
ik het verhaal van een mevrouw opgetekend 
die ik al jaren kende en in haar laatste levens-
fase zat. Ik bewaar hele mooie herinneringen 
aan onze warme gesprekken. Mevrouw heeft het 
boek nog net gedrukt en wel kunnen inkijken 

voor ze overleed. Ik kreeg onlangs nog een 
berichtje van haar dochter waarin ze me 
bedankte voor alles wat ik voor haar moeder 
heb gedaan. Een familielid, die het boek gelezen 
had, vertelde mij: ‘Het is net of ik mijn tante 
hoor praten’. En daar haal ik dan weer voldoe-
ning uit!” Tine heeft drie levensverhalen van 
mannen opgetekend en ziet daarin een rode 
draad: volgens mij kijken mannen veel meer 
naar wat ze hebben gepresteerd in het leven, 
naar de zogenaamde ‘stoere’ verhalen. Nu ik 
met een mevrouw in gesprek ben merk ik dat 
de emotionele kant van het leven veel meer 
aan bod komt. Ik vind het heel fascinerend om 
dit soort verschillen te ervaren. Verder heb ik 
als oud-correspondent van een streekkrant 
mijn verslaggevende manier van schrijven los 
gelaten en ben voor deze levensboeken van-
uit de ik-vorm gaan schrijven. Regelmatig 
citeer ik de verteller en het blijkt dat daardoor 
het verhaal veel authentieker wordt. 

Tine en Reino hebben beide ontdekt dat ze de 
fase na het schrijven ook heel leuk vinden: 
want dan moet het boek opgemaakt worden. 
Dit houdt in dat ze foto’s en afbeeldingen gaan 
toevoegen aan de tekst en het op een aan-
trekkelijke manier vormgeven, zodanig dat het 
kant en klaar naar de drukker kan. Ze hebben 
het opmaken van een boek zichzelf aange-
leerd en zijn er erg enthousiast over! Tine en 
Reino gaan voorlopig door met hun schrijf-
werk. Ze worden als vrijwilliger begeleid vanuit 
Timpaan Welzijn die net als andere welzijnsor-
ganisaties uit Friesland (Miks Welzijn, De 
Skûle en Welzijn Centraal) samenwerken met 
Thuishotel in dit project. 

Het verhaal van twee enthousiaste levensboekenschrijvers

eigen fotoeigen foto

In de MB van 2 april j.l. lees ik op blz. 9 over 
de jaarvergadering Plaatselijk Belang Makkum 
2014 onder ad 4 en t.a.v. de traditionele werf 
dat “de plannen ter inzage liggen maar dat het 
al wel zeker is dat de werf er komt”. 

Dat is wel erg snel van stapel gelopen en een 
in dit stadium onjuiste voorstelling van zaken. 
Het is immers zo dat als er bij de gemeente 

een aanvraag wordt gedaan de daarvoor 
geldende procedure geheel doorlopen moet 
worden, incl. die van bezwaar en beroep.  
Jammer dat e.e.a. zo vermeld staat, men had 
zich beter moeten laten informeren over de 
procedure en niet vooruitlopen op ontwikkel-
ingen die er nog niet zijn.

T.F. van Son - Makkum

Ingezonden Brief: Voortijdige stapelloop
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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                  

De versspecialist aan het woord

Jaren geleden, toen ik werkte bij een bakker 
in Dokkum, heb ik echt brood leren bakken. 
Van desem hadden we nog nooit gehoord, er 
werd gewoon met gist gewerkt. Doordat we 
werkten met een minimale hoeveelheid gist, 
en lange rijstijden, van 4 tot 5 uur, kreeg je een 
heerlijke smaak. Met dit proces was niks mis, 
en toen we 27 jaar geleden in Makkum kwamen 
troffen wij een bakkerij aan waar ook zo werd 
gewerkt. 

Al die jaren ben ik als vakidioot aan het zoeken 
naar nieuwe manieren van brood bakken en 
desem was de nieuwe uitdaging. Maar niet 
alleen desem, ook het vervangen van alle hulp-
grondstoffen, de bekende E-stoffen behoorde 
daar toe. Niet alle E-stoffen zijn slecht voor de 
gezondheid. Neem bijvoorbeeld ascorbinezuur, 
oftewel citroen. Een prima hulpstof, wat zorgt 
voor een beter bakkend product. Maar in de 
loop der jaren zijn er tal van broodpoeders 
ontwikkeld waarmee bakkers makkelijker en 
sneller brood konden maken. Ik zeg vaak gek-
scherend: Het is gewoon een halve apotheek 

geworden. Laatst was het gebruik van E920, 
L.Cysteïne, in het nieuws. Een stof, gemaakt 
van haar, maar in Europa op synthetische 
basis, die zorgt voor een kortere kneed tijd en 
tijd is geld. Dit soort middelen geven ons geen 
fijne gedachte en daarom hebben wij het roer 
compleet om gegooid. Wij gebruiken geen 
broodverbeteraars meer in ons brood. Dit maakt 
het natuurlijk niet makkelijker maar wel veel 
smakelijker.

De tijd die wij nodig hebben om een goed kauw-
baar brood te maken is nu ongeveer 15 uur. 
Vandaar ook dat er bijna een etmaal van te voren 
besteld moet worden. Voor sommige mensen 
een last maar de meeste hebben het er wel 
voor over. Ondanks het lange proces kunnen 
we de verkoopprijs van onze producten nog 
goed laag houden. Volgende keer praten we 
even bij over desem, het ontstaan, en hoe wij 
het maken. 

Ferry Kluft, 
Bakkerij Kluft desem speciaal.

Op vrijdagavond 11 en zaterdagavond 12 april 
speelt Toneelvereniging Jimmer Omheech uit 
Workum, voor u “It Leste Stik”. Een prachtig 
schouwspel waarbij verleden en heden elkaar 
passeren, en ten einde het alleen nog maar 
herinneringen zullen zijn aan Jimmer Omheech. 
Voor Jimmer Omheech sluit het doek, de glorie 
behoort toe aan het verleden zo ook de herin-
neringen.

Jimmer Omheech, de Parochiële toneel-
vereniging werd opgericht op 13 oktober 1947. 
Het begon destijds met een oprichtings-ver-
gadering alwaar men de wens uit sprak… 
trachten te komen tot het oprichten van een 
parochiële toneelvereniging ter voorkoming 
van versnippering in alle mogelijke clubjes. 
Het trachten te komen tot het oprichten van 
een parochiële toneelvereniging was in haar 
opzet, meer dan, geslaagd. Jaarlijks stond men 
op de planken met een blijspel of een klucht, 
ook het spelen van eenakters ging men niet 
uit de weg. Jimmer Omheech kon, mede door 
hun vakmanschap, rekenen op volle zalen 
zowel in Workum als ver daarbuiten. 

Tijden hebben tijden zo ook Jimmer Omheech, 
met pijn in het spelershart, zien zij zich 
genoodzaakt om te stoppen. Helaas is een 
gebrek aan, met name, jonge spelers hierin 
de spelbreker. Wat blijft is een herinnering aan 

een prachtige tijd. Het einde van een prachti-
ge tijd verdient een goed afscheid en daarom 
wil Jimmer Omheech nog één keer voor u 
stralen, nog één keer uw lach horen, nog één 
keer uw applaus in ontvangst nemen, nog één 
keer ……..! Voor deze laatste uitvoering is een 
toneelstuk geschreven, geheel passend bij 
het afscheid, waarbij men vanuit het heden 
wordt meegenomen naar het verleden. Samen 
met de toneelspelers, stuk voor stuk “puik 
beste speler” de souffleuse en de schrijver- 
regisseur is Jimmer Omheech er klaar voor, 
klaar voor “It Leste Stik”. “It Leste Stik” van 
Jimmer Omheech.

Jimmer Omheech nodigt u van harte uit om 
aanwezig te zijn bij haar uitvoering op 11 en 
12 april (aanvang 20.00 uur) in Paul 2.0, voor 
u wellicht beter bekent als Sociëteit 
Noardeinde, aan het Noard in Workum. Op 
zaterdag 12 april is er na afloop live muziek 
met zanger “Jonny” uit Sneek. Een echte 
volkszanger die een breed repertoire heeft. 
Zanger Jonny wordt u en ons aangeboden 
door de nieuwe uitbater van Paul 2.0, Peter 
v.d. Goot uit Sneek. Peter, de schoonzoon van 
Paul Andela heeft het voormalige Sint Jozef 
gebouw een nieuwe impuls gegeven, hij ver-
welkomt u graag! Uiteraard bent u ook als 
“oud” speler van harte uitgenodigd! Voor 
informatie zie Workum.nl of via 0515-542332.

Het nieuwe broodbakken

Toneelvereniging Jimmer Omheech uit Workum 
nog één keer op de planken

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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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

Minniste Mienskip Makkum e.o.
en de Bouwers

nodigen u/je uit
voor het Paasontbijt

Zondag 13 april om 9.30 uur
Doopsgezinde kasteeltje te Makkum

Opgave: D. Hoeksema 0515 231651 of
info@vannuyenmakkum.nl

Op dinsdag 15 en woensdag 16 april geeft de 
Oratoriumvereniging Bolsward weer haar jaar-
lijkse uitvoering van de Matthäus-Passion. 
Elk jaar trekt deze gebeurtenis honderden 
muziekliefhebbers uit het hele land. Naast de 
goede naam van het koor en van de dirigent 
zal ongetwijfeld ook de monumentale Martini-
kerk hieraan een belangrijk steentje bijdragen. 

Ook dit jaar weer een zestal uitstekende solisten, 
waarvan een aantal niet voor de eerste keer 
hun medewerking verlenen aan de Bolswarder 
uitvoering. Naast Heleen Koele, sopraan, zijn 
het Netty Otter, alt, Jan van Elsacker, tenor 
(evangelist), Jean-Leon Klostermann, tenor 

(aria's), Jelle Draijer, bas (Christus) en Pierre 
Mak, bas (aria's). Voor het tweede jaar zal 
het barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam 
koor en solisten begeleiden. Het Sint Vitus 
Kinder- en Jeugdkoor uit Leeuwarden o.l.v. 
Hendrikje van den Berg en een aantal kinderen 
van het Jongerenkoor Lelielûd uit Baard o.l.v. 
Martijn van Dongen zullen eveneens hun mede-
werking verlenen. De algemene muzikale leiding 
is in handen van dirigent Pauli Yap. 
De Matthäus-Passion wordt dit jaar voor de 
69e keer uitgevoerd in Bolsward. Aanvang 
concert: 19.00 uur. Kerk open: 18.00 uur.
Informatie en reservering: www.ovb-bolsward.nl 
en 0515-576178 / 0515-231701

Makkum - Ook deze dag op 28 maart, wilden 
wij graag meebeleven! Om 17.00 uur kwamen 
zo’n 85 personen gezellig pannenkoeken eten 
in het restaurant. Cliënten, mensen van buiten-
af en klein – en achterkleinkinderen, achter-
neefjes en nichtjes waren ook uitgenodigd om 
te komen eten. Er waren zo’n 15 kinderen 
gekomen, erg leuk, die interactie tussen jong 
en oud en pannenkoeken vindt tenslotte 
iedereen wel lekker! Na de opening kwamen 
de pannenkoeken op tafel, naturel en met 

spek. En natuurlijk ontbrak de suiker en de 
stroop niet, ieder liet het zich lekker smaken. 
Na afloop was er vla voor de volwassenen en 
voor de kinderen waren er milkshakes. Erg 
lekker allemaal. 
Om 18.15 uur zat ieder vol van de pannenkoeken 
en ging men weer huiswaarts. We hoorden na 
afloop tevreden reacties. Het kon wel vaker 
werd er gezegd. Misschien ook maar een 
landelijke patatdag en een landelijke pizza-
dag???????

Ons koor bestaat komende herfst 10 jaar en telt 
momenteel 26 enthousiaste leden, afkomstig 
uit de drie noordelijke provincies. Sinds 2007 
staat dit koor onder leiding van Nana Tchikhi-
nashvili (uitspraak Tsjiegienasjvielie). Het reper-
toire bestaat hoofdzakelijk uit Russisch 
Orthodoxe kerkmuziek en Oost Europese Volks-
muziek. Voor een belangrijk deel is dit reper-
toire uniek door de keuze van de dirigente. Zij 

is oorspronkelijk afkomstig is uit Georgië en 
heeft haar cultuur meegenomen en aan het 
koor overgebracht. Alles wordt a capella uit-
gevoerd omdat volgens de Byzantijnse traditie 
alleen de menselijke stem in staat is God te 
loven. Voor de volksliederen geldt dat natuurlijk 
niet, maar ook deze worden zonder instrumen-
tale begeleiding uitgevoerd. Zondag 13 april 
om 15.00 uur in de PKN-kerk te Exmorra.

Muziekvereniging Hosanna organiseert op 12 
april a.s. een rommelmarkt in het dorpshuis 
van Wons. De muziekvereniging, die dit jaar 
het 90 jarig jubileum groots viert, wil de op-
brengst van de rommelmarkt gebruiken voor 
de bekostiging van bladmuziek en concerten. 
De rommelmarkt begint om 09.30 uur en zal 

eindigen rond de klok van 13.00 uur. U zocht 
nog dat ene boek, cd, pot of plant voor een 
prikkie? Kom sneupen, of doe een draai aan 
het rad en win een slagroomtaart. Wint u niet? 
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. 
Tot ziens op 12 april in het dorpshuis van 
Wons! Entree 1 euro, kinderen gratis.  

Matthäus-Passion in Martinikerk Bolsward

Nationale Pannenkoekdag in Wooncentrum Avondrust

Byzantijns Mannenkoor Friesland in Exmorra 

Rommelmarkt in dorpshuis Wons

eigen fotoeigen foto
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Top Secreet is een bijzondere theatrale muziek-
act. De groep secreten varieert sterk in karakter, 
leeftijd en stijl. Toch vormt zij een geheel, want 
in elk van de vrouwen schuilt het alter ego van 
een Top  Secreet, die in de show wordt losge-
laten! Het veelzijdige repertoire bevat zowel 
gloedvolle solo’s als theatrale samenzang, 
met pianobegeleiding. De popnummers zijn 
veelal speciaal gearrangeerd en zijn uiteen-
lopend van stijl. Zo komen nummers van bij-
voorbeeld Britney Spears, Abba, Michael Jackson, 
Pointer Sisters, Queen en uit Chicago. Met 
Top Secreet over de vloer is het altijd feest! 

Het mannelijk publiek wordt regelmatig 
betrokken in de show, die zich niet uitsluitend 
op het podium afspeelt. De zinderende zang-
formatie Top Secreet is een inspiratiebron 
voor zowel de dames als de heren in  publiek! 
Laat U verleiden!!  

Locatie: Doopsgezinde kerk – Makkum,  
Datum: Zaterdag 12 april 
Aanvang: 20.30 uur 
Entree: NUT-leden  10,-, Niet-leden  12,-
Voorverkoop: Vanaf 31 maart 
bij Kantoorboekhandel Coufreur - Makkum

NUT Makkum presenteert a.s. zaterdag: 
Theatrale muziekact: Top Secreet

Traditiegetrouw zijn de bekers voor het vinden 
van het eerste kievitsei uitgereikt tijdens de na-
zorgvergadering van de Vogelwacht Makkum e.o. 
In de drie catagoriën zijn de winnaars:
Dinsdagmiddag 11 maart middelste klasse: 
Gerard Roorda 

Donderdagmiddag 13 maart oudste klasse: 
(An)Dries Roorda 
Zaterdagmiddag 17 maart jongste klasse: 
Leyton Genee 
Dokter Bogtstra beker werd gewonnen door 
Rienk Van der Meer

Uitreiking bekers, voor vinden en raden datum, eerste kievitsei

v.l.n.r.: Rienk van der Meer, Dries Roorda, Gerard Roorda en op de tafel zit: Leyton Genee.

Groepsfoto kranslegging 7 april 2014 monument Vallaat door kinderen Sint Martinusschool.
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PingjumPOP
Zaterdag 12 april a.s. vindt de tweede editie 
plaats van PingjumPOP. Voorheen bekend onder 
de naam: Lytse Merke Pingjum. Vanaf 21.30 uur 
is de feesttent geopend voor stappers die een 
gezellige avond willen meemaken en het merke 
seizoen feestelijk willen openen. De gezelligste 
feestband van Nederland: Liever Live, zal zeker 
zorgen voor een gezellige feestavond. Hun 
repertoire is zeer uitgebreid, van de lekkere 
disco hits uit de jaren ’70 tot de hits van nu uit 
de top 40. Dat wordt swingen geblazen in de 
feesttent in Pingjum! Zaterdagochtend is er 
echter ook al volop actie, want vanaf 11.00 uur 
organiseren Kaatsvereniging Jan Reitsma en de 
Kulturele Kommissie, het traditionele tentkaat-
sen voor deelnemers vanaf 16 jaar. De Spelletjes 
Kommissie Pingjum (SKP) neemt vanaf 15.00 
uur het heft in handen en presenteert dan hun 
spelprogramma  “Wedden Dat!”, voor alle kin-
deren in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Een dag 
dus vol actie en levendigheid in de tent op het 
sportveld en tevens een mooie start van het 
zomerprogramma. 

Makkum - Op uitnodiging van de heer Tichelaar 
waren een twintigtal archeologen, journalisten 
en andere belangstellenden maandag 7 april 
aanwezig in de voormalige winkel van de aarde-
werkfabriek aan de Turfmarkt. Hier ligt momen-
teel namelijk het “verzamelde werk” van Luut 
de Haan. Luut de Haan is afkomstig uit 
Harlingen en heeft ruim dertig jaar aardewerk 
uit de klei-afgravingen in de omgeving van 
Harlingen verzameld.

“Het zoeken naar scherven van tegels en 
majolica is een fascinerende en soms ook 
lucratieve liefhebberij. Gedreven schatgravers 
zijn er in soorten: de ene is tevreden met het 
vinden maar wenst geen behoud en geeft de 
vondst voor een luttel bedrag verder aan een 
verzamelaar en soms ook handelaar. Andere 
die op zoek zijn naar iets bijzonders of zelfs 
van waarde negeren de scherfjes en brokjes 
en ploeteren door tot de grote vondst die een 
plaats hun collectie verdient. Maar een enkele 
is de perfectionist, die alles wat hij tegenkomt 
koestert, zorgvuldig schoonmaakt, de herkomst 
vastlegt en ieder scherfje met zorg omringt en 
een veilige plaats in zijn depot verzorgd. En 
niet alleen de glimmende scherven, maar ook 
stukken halffabrikaat, oven-vulmateriaal en maal-
stenen.

Zo’n man is Luut de Haan, die in dertig jaar 
eigenhandig meer dan 8000 stukken uit de 
grond heeft gehaald. De Stichting Fries 
Aardewerk nam het initiatief en Luut de Haan 
was bereid alles uit de kast te halen voor een 
eenmalige presentatie van zijn bezit voor een 
fotografische vastlegging, waarvoor Koninklijke 
Tichelaar de ruimte beschikbaar stelde.”, 
schreef de heer Tichelaar in zijn uitnodiging.  
Rond Harlingen zijn veel aardewerkresten 
gevonden. Vaak worden die gecategoriseerd 
als afkomstig uit Haarlem of Delft. Natuurlijk 
heeft aardewerk zich door de handel over 

Nederland verspreid, maar door onderzoek van 
de verzameling scherven die nu bij Tichelaar 
ligt hopen archeologen te kunnen aantonen dat 
het grootste deel van het gevonden aardewerk 
ook daadwerkelijk in Harlingen gemaakt is.

Opmerkelijk genoeg zijn niet de meest mooie 
en kleurrijke tegelresten daarvoor het beste 
bewijs maar juist de standringen, bakhulpen 
en misbaksels met glazuurresten: zij zijn de 
stille getuigen van het feit dat het aardewerk in 
Harlingen geproduceerd werd. Ook de vondst 
van maalstenen is daarvoor een bewijs. Luut 
de Haan benadrukt dat al zijn vondsten afkom-
stig zijn uit klei-afgravingen rondom Harlingen. 
“In de zeventiende eeuw lagen de terpen er nog. 
De gleibakkerijen moesten hun klei zoeken in 
de slinken tussen de terpen. Men verwijderde 
eerst een toplaag van een halve meter en 
groef dan de klei uit. Om de bodem weer op 
het oorspronkelijke niveau te krijgen werden 
de gaten gevuld met stadsafval.”

De scherven zijn door Luut de Haan gesorteerd 
in bij elkaar horende groepen. Deze groepen 
zijn op platen gelegd die straks een voor een 
gefotografeerd en gedocumenteerd zullen 
worden. Deze klus zal naar verwachting ruim 
een week in beslag nemen. Nadat een foto van 
de voorkant is gemaakt worden alle stukken 
omgedraaid en nogmaals gefotografeerd: ook 
de achterkant of onderkant is voor het onder-
zoek namelijk van groot belang. Van veel aarde-
werk is bekend hoe de standring (cirkel aan 
de onderkant) er uitziet en soms kan men er 
zelfs uit afleiden wie de schilder is geweest. 
Het onderzoek spitst zich toe op wat er tussen 
1600 en 1650 is gemaakt in Harlingen. Doordat 
alle 8000 stukken die Luut de Haan verzameld 
heeft nu gefotografeerd en beschreven worden, 
komt er voor archeologen een schat aan infor-
matie beschikbaar waarmee ze hun kennis 
over deze periode kunnen verruimen.

De grootste opstelling scherven ooit

Luut de Haan bij een deel van zijn verzamelde scherven.

Vriend van de Belboei
U kunt u nog steeds aanmelden als “Vriend 
van de Makkumer Belboei”
per brief naar:
Ondernemers Vereniging Makkum 
Antwoordnummer 4700
8754 ZP Makkum 
of te mailen naar:
belboei@makkum.nl

De afgelopen week zijn de aanmeldingen al 
binnen aan het komen via de mail en nu kunt 
u ons ook per post bereiken.  

Reünie W.G. Baarda 
College Sneek  
jaargangen 1966 t/m 1994 LDS, LEAO, 
MDS, MEAO, KMBO

Op 17 mei 2014 zal er in Sneek een grootse 
reünie plaatsvinden voor alle leerlingen die 
ooit op het W.G. Baarda College in Sneek 
hebben gezeten. Alle opleidingen van de jaar-
gangen ’66 t/m ‘94 zijn hiervoor uitgenodigd. 
Op de website: www.wgbaarda.nl is de infor-
matie te bekijken, die van deze dag een 
onvergetelijk evenement moeten maken. Via 
deze website kan een ieder zich ook opgeven. 

Met name door alle jaargangen te betrekken 
bij deze eenmalige reünie is het de verwach-
ting dat de opkomst groot zal zijn. Deze hap-
pening zal plaatsvinden in Sport-Restaurant de 
Stolp te Sneek. Hier zal een uitgebreid pro-
gramma worden neergezet, zodat iedereen 
de altijd mooie jeugd- en schoolherinneringen 
in een vertrouwde omgeving kan ophalen. De 
muzikale invulling zal verzorgd worden door 
DJ de Wit en de geweldige band Deadline. 

Voor verdere info kunt U contact opnemen 
met Marcel de Haan 0031 654911192, marcel-
dehaan@home.nl
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum
De Vrouwen van Nu afd. Witmarsum komt 
weer bijeen op dinsdagavond 15 april a.s., om 
19,45 uur in de Gekroonde Roskam te 
Witmarsum. Op deze laatste avond van het 
seizoen treden Griet Sieswerda met haar 
broer Jelle op met zang en muziek.  Gasten 
en nieuwe leden zijn van harte welkom.

R.K. Koor Joachim zingt 
het Passieverhaal
Op Palmzondag 13 april zingt het koor Joachim 
een passieverhaal naar het evangelie van 
Mattheüs. Het koor doet dit als onderdeel van 
de eucharistieviering in de Sint Franciscus kerk 
in Bolsward. Palmzondag leent zich uitermate 
goed voor het zingen van een passie. Op 
deze zondag wordt namelijk in vogelvlucht 
herdacht het feestgevoel rond Jezus’ intocht 
te Jeruzalem en het gevoel van ontreddering 
na de kruisiging later. De emoties van leven en 
dood liggen deze zondag dicht bij elkaar. De 
passie, van componist Willem Vogel, is ge-
componeerd in 1978 en bezingt het lijden en 
sterven van Jezus. De solopartijen worden 
gezongen door diverse koorleden. Joachim 
staat onder leiding van Cecilia Bekema en 
organist is Jan Sterenberg. De viering begint 
om 11.00 en de voorganger is pastoor A. Bultsma. 
U bent van harte welkom bij deze viering.

Kerkdiensten
Zondag 13 april:
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
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. J Dijkstra

Makkum – Minniste Mienskip e.o., 9.30 uur
Voorganger: Oudste Br. L Durksz
Met de Bouwers

Wons – Protestante Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 15.00 uur
Voorganger: Ds. J van der Windt
m.m.v. Byzantijns Mannenkoor Friesland

Maandag 14 april:
Witmarsum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorgangers: Pastoor A Bultsma
Pastor N ten Wolde
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Rondleiding fabriek en kloosterboerderij in Achlum

Jan en Marijke Klaver uit Makkum zijn eigenaar 
van een chocoladefabriek in Achlum. Op 
zaterdag 19 april bent u van harte welkom bij 
een rondleiding door deze chocoladefabriek 
en de kloosterboerderij in Achlum. Het start-
punt is bij de fabriek op de Monnikenweg nr. 20 
om 14.00 uur. In de fabriek geeft Jan Klaver 
informatie over de historie van de zuivelfabriek 
en over het maken van chocolade. Na een ronde 
om de fabriek met verhalen, begeven we ons 
naar de kloosterboerderij. Dit rijksmonument 
met fraaie historische overblijfselen, zoals een 
oude melkkelder en tegels, kan van binnen 
bezichtigd worden. In de schuur volgt informatie 
over de verschillende soorten scharreldieren 
(oude rassen) maar ook over de nieuwe be-
stemming van de boerderij. De rondleiding 
duurt ongeveer anderhalf uur, daarna is er 
gelegenheid om de dieren te bekijken en kof-
fie te drinken in de schuur. In verband met het 
maximum aantal deelnemers is reserveren 
noodzakelijk, dat kan via email: rondleiding-
achlum@gmail.com. De kosten bedragen  5,- 
(incl. koffie of thee en het proeven van chocola 
en een scharrelvleeshapje)

De melkfabriek van Achlum is 126 jaar geleden, 
op 14 februari 1888, opgericht door 22 boeren, 
als “de Vereniging Coöperatieve Stoomzuivel-
fabriek”. In deze fabriek werd de melk verwerkt 

tot o.a. kaas en pap. Later, in 1898, werd er met 
nog vijf zuivelfabrieken de “Frico” opgericht voor 
het opbouwen van een beter handelssysteem. 
De fabriek was als zuivelfabriek in bedrijf tot 
1971. Na verscheidene bestemmingen is nu 
Klavachocola hier gevestigd. Dit bedrijf maakt 
chocolade en chocoladeproducten op ambach-
telijke wijze. In het assortiment zitten onder 
meer: hazelnootpasta, (berenburg-)repen en 
donuts- en ijsdip.
De kloosterboerderij is een beeldbepalende 
boerderij naast de kerk in Achlum. Deze boer-
derij was eigendom van het klooster dat voor-
heen op het kaatsveld middenin Achlum stond. 
Deze kopromp boerderij met gracht is diverse 
keren herbouwd. In de schuur zit een metsel-
steen met de datum 1679 en op de voorkant 
van het huis staat het jaartal 1700. De aange-
bouwde stelpboerderij is van de eerste helft 
van de 19e eeuw. In het woonhuis zijn onder 
meer verschillende soorten tegels en tegeltjes 
te bezichtigen, een bedsteewand en twee kel-
ders. De schuur is opgetrokken uit gele Friese 
baksteen; er zit een rieten dak op en de gebint-
constructie zit er al sinds 1870. Er scharrelen 
verschillende dieren rond o.a. Friese roodbonte 
koeien, Mangalitza wolvarkens, Friese melk-
schapen en sabelpootkrielkippen. Lammetjes 
dartelen rond en wie weet is het koekalfje dan 
net geboren.

Humanitas Zuidwest Friesland zoekt een fiets-
maatje voor een vrouw van 51 jaar die 1 keer 
per week of 2 weken in het weekend met haar 
wil fietsen. Mevrouw heeft MS en fietst op een 
driewieler. De plaats is Workum/Bolsward. 

Humanitas Zuidwest Friesland zoekt een maatje 
voor een vrouw van 37 jaar met een licht ver-
standelijke beperking om 1 keer per week of 2 
weken activiteiten mee te ondernemen. Ze houdt 
van wandelen en fietsen maar zou ook beter 
willen leren computeren. De plaats is Folsgare.

Stichting Buurtzorg Jong is op zoek naar een 
lieve opa en/of oma of tante-figuur voor een 
Nederlands sprekend gezin met vier kinderen. 
De voorkeur gaat uit naar een lieve opa en oma 
samen. Moeder heeft nog niet veel contacten 
hier en wil graag wat volwassenen om zich heen. 
Er zijn  twee meisjes van 12 en 10 en twee 
jongens van 8 en 4 jaar oud.

Philadelphia Sneek zoekt vrijwilligers die acti-
viteiten met cliënten willen doen zoals vissen, 
sporten en andere activiteiten om de vrije tijd in 
te vullen. Het gaat om mensen met een licht ver-

standelijke beperking met redelijk hoog niveau.

Friesland Beweegt zoekt een redacteur Friesland 
Agenda. Werkzaamheden: verzamelen van acti-
viteiten, uitjes, die in Friesland te doen zijn en 
daar een agenda van te maken. Je hebt een 
eigen computer en vindt het leuk op zoek te 
zijn naar leuke uitjes. Daarnaast ben je taal-
vaardig in het Nederlands en weet je van de 
soms warrige aankondigingen een korte en 
bondige tekst te maken.

Friesland Beweegt zoekt een organisatietalent. 
Werkzaamheden: organiseren van spraak-
makende en sportieve evenementen. Soms voor 
een goed doel, soms omdat er vraag naar is, 
maar altijd omdat het leuk is.

Het Stipepunt wordt regelmatig benaderd 
door meest oudere mensen voor bepaalde 
klussen in en om het huis. 
Bijvoorbeeld: verplaatsen van meubilair, klein 
onderhoud zoals verven van deur of kozijn, 
ophangen schilderij, snoeien heg, Of vervoer 
naar medische hulp in ziekenhuis. Voor meer 
kijk op www.stipepunt.nl

Vrijwilligers Stipepunt

Viswedstrijd 
Zomercompetitie

Piet Topma met zijn recordbrasem.

HEMERT - Op zaterdagmorgen 5 april is de 
eerste bekerwedstrijd van de zomercompetitie 
gevist van HSV de Voorn, HSV De Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislokatie 
was de Harlingervaart bij Hemert.Het was grijs 
en windstil weer, pas na 11.00 uur kwam de 
zon erbij en was het zonovergoten. Er is goed 
gevangen, bijna iedereen ving veel overwegend 
kleine vis, maar er werden ook veel grote 
brasems boven water gehengeld. Piet Topma 
spande de kroon met een recordbrasem van 
maar liefst 65 cm, die 4 kilo zwaar was. Naar 
alle waarschijnlijkheid is er nog nooit eerder 
zo’n grote brasem gevangen tijdens een club-
wedstrijd van bovengenoemde hengelsport-
verenigingen. De uitslag was als volgt:

A-klasse:
1. I. Idzenga 7970 gram
2. F. Temme 6357 gram
3. K. Bakker 6183 gram
4. P. Topma 5880 gram
5. B. Sluiter 5700 gram
6. A.D. van Assen 5211 gram
7. H. Nauta 3458 gram
8. H. Olde Olthof 3102 gram
9. T. Landskroon 2932 gram
10. F. van Duinen 2576 gram
11. B. Altena 2362 gram
12. A. de Boer jr. 1922 gram
13. J.R. de Boer 1919 gram

B-klasse:
1. R. Ras 3558 gram
2. J.R. den Boer 3542 gram
3. B. Dorenbos 3496 gram
4. K. Faber 3248 gram
5. R. de Jong 3235 gram
6. T. Wielinga 3093 gram
7. S. Kloostra 2994 gram
8. P. Roedema 2260 gram
9. P. Bodenstaff 1625 gram
10. P. de Jong 867 gram
11. A. de Boer sr. 857 gram
12. W. Bakker 795 gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zater-
dag 3 mei in de Zwette bij Reduzum. U dient 
om 07.00 uur aanwezig te zijn voor de loting. 
Er wordt gevist van 08.00 - 12.00 uur. 

eigen fotoeigen foto eigen fotoeigen foto eigen fotoeigen foto

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Op basisschool de ark in Makkum hebben ze 
een speciale ‘klas’ voor kinderen die meer 
uitdaging nodig hebben. We hadden deze 
keer een project over de talentenkijker. Dat is 
een lespakket voor kinderen die waarschijnlijk 
W&T (wetenschappelijke en technische) 
beroepen gaan doen. We hadden ook een brief 
gekregen van de architecte Tonny Douma. 
|Ze zou de week daarop komen. En toen de 
architecte op 5 maart langskwam, werd ze 
overvallen door vragen die ze toen ook goed 
beantwoorde. we hebben later ook nog een 
rap en toneelstukje gemaakt over een W&T 
beroep. Het is allemaal heel mooi geworden 
en de plusgroep is een succes! Dat kan ik wel 
zeggen als leerling van de plusgroep. 

Wybren Walinga – groep 8

Op de school CBS De Ark (in Makkum) is een 
plusgroep. Die groep is een groep die een 
tijdje in de week apart word gezet. Niet omdat 
ze gewoon wat extra hulp nodig hebben, maar 
omdat ze hoofd begaafd zijn en wel wat 
extra’s kunnen gebruiken. Er zitten in die 
plusgroep negen leden, twee van groep acht, 
drie van groep zes en vier van groep zeven. 
Ze hebben elke keer weer een periode van z’n 
7/8 weken met een thema. Het thema is nu 
talenten kijker. Het gaat over W&T beroepen 
(wetenschap en techniek beroepen). Laatsten 
was dan ook een architect op bezoek. Die 
Tonny Douma heet. Het was niet verwacht dat 
zij een vrouw was, maar toch wel. De plus-
groep leden hebben per groepje van drie of 
vier negen vragen voor de architect bedacht. 
Die zij vervolgens heeft beantwoord. Zij had 
ook twee maquettes mee. En die liet ze zien. 
We hebben elke week weer wat anders. 
Een tijdje geleden moesten we een toneelstuk 
of een rap maken. Over een W&T beroep. 
Er werd een toneelstuk gemaakt over een 
game-ontwikkelaar. En twee rappen de enne 
over een minister en de ander over een leraar. 
De twee rappen waren fout uitgevoerd, want 
het moest over een W&T beroep gaan. Nu is 
deze periode bijna voorbij. 

Roos van Ginneken (uit de plusgroep) – groep 6

Architect op bezoek bij plusgroep
Wij zijn van de Ark Makkum, en wij zitten in de 
plusgroep (Die wordt begeleid door Juf Audrey). 
Dat is een soort van plusklas, die kinderen die 
makkelijk leren en hun werk snel afhebben 
meer verdiepingsstof geeft. Dit keer is er in de 
plusgroep het project voorgekomen: Talenten 
Kijker. Daarmee keken wij naar technische en 
wetenschappelijke beroepen. En de talenten 
die je er voor nodig hebt. Ook is er dit keer 
een échte architect langs gekomen, mevrouw 
Tonny Douma. (Zij heeft onder andere ook 
een brug in Sneek ontworpen.) Wij hebben 
onszelf ook voorbereid op dat bezoek. We 
hadden keurig allemaal vragen klaar die we 
zouden stellen, en die heeft ze allemaal voor 
ons beantwoord. We hebben ook allemaal 
een eigen muurkrant gemaakt over een 
beroep van de memorie over W&T beroepen. 
(wetenschappelijke en Technische beroepen.) 
Als afsluiter hebben wij ook een toneelstuk en 
2 raps gemaakt over een W&T beroep. Het 
was een erg leuk beroep, en ik heb zelf nu ook 
al een idee wat ik wil worden.

De kinderen die in de plusgroep zitten zijn: 
Manon Poelsma, Eva van der Kooij, Róchelle 
Lindeman, Ellen Postma, Wybren Walinga, 
Roos van Genten, Jens Jaarsma, Yorn Dijkstra 
en Eelke Bootsma. Begeleidt door: Juf Audrey 
en stagiaire Juf Jildou. 

Róchelle Lindeman – groep 8

Op CBS De Ark is een plusgroep. (Een plus-
groep is een groep die iets beter kan leren dan 
andere kinderen en ook veel extra werk doet). 
In die plusgroep is op 12 maart een Architect 
langsgekomen. Die architect vertelde van alles 
over de constructie van huizen en gebouwen. 
Ze vertelde ook van alles wat ze op het werk 
deed en ook wat ze zelf heeft ontworpen. Als 
jullie dit ook in de plusgroep willen moet je 
eerst op de school CBS De Ark zitten. 

M.v.g. Eelke Bootsma – groep 7

Mijn naam is Jens Jaarsma – groep 6. Ik zit op 
de Ark in Makkum. Een jaar geleden hebben 
ze de plusgroep bedacht. Ik zit er vanaf het 
begin al in. Ik vind het echt super leuk in de 
plusgroep want we hebben allemaal leuke 
opdrachten en onderwerpen. Voorbeelden 
hiervan zijn een toneelstuk verzinnen, een 
architect interviewen en we hebben met lego 
bouwen verhalen gemaakt en alles geleerd 
over constructies van bruggen. Ook het 
onderwerp over de continenten vond ik erg 
interessant. Ik hoop in de toekomst ook een 
andere taal te leren in de plusgroep. En ik wil 
er voorlopig niet meer uit. De ark is een leuke 
school. Einde.

Jens Jaarsma – groep 6

Hallo ik ben Ellen, plus groep leerling van CBS 
de Ark in Makkum. In de plusgroep is het heel 
gezellig onze groep bestaat uit twee leerlingen 
uit groep acht, vier uit groep zeven en drie uit 
groep zes. Negen kinderen die wel wat extra’s 
aan kunnen. Onze leerkracht heet Audrey 
Eijsberg. We zitten nu in een bepaalde periode 
waar bij we talenten kijker gebruiken. Een 
tijdje geleden kwam er een echte Architect op 
school in de plus klas we mochten vragen 
bedenken die we vervolgens aan de Architect 
zouden stellen zoals: Met wie werkt u? Of: 
waarom heeft u dit beroep gekozen? Op al 
onze vragen kregen we perfect antwoord, en 
bovendien veel informatie. Ze liet ons ook 
twee maquettes zien van twee bouwkunsten 
die ze had ontworpen. Zoals u doorhebt is de 
plus groep erg leuk, en dat vind ik ook. 

Ellen Postma – groep 6

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Zaterdag 12 april
Makkum 1 - WWS 1 15:00
Kollum 2 - Makkum 2 14:30
Oeverzwaluwen 3 - Makkum 3 13:30
Makkum A1 - Terschelling A1 10:00
MKV'29 B1 - Makkum B1 14:00
Workum C1 - Makkum C1 9:00
Makkum C2 - SWZ C5 12:30
Bolsward D1 - Makkum D1 9:00
Makkum D2 - Leeuwarder Zw. D4 9:00
Makkum E1 - Woudsend E1 10:15
Oosterlittens E4 - Makkum E2 9:00
Makkum E3 - ONS Boso Sneek E3 12:15
Scharnegoutum'70 F1 - Makkum F1 10:00
Makkum F2 - Walde De F1 11:25
Bakhuizen F1 - Makkum F3 10:00
Makkum VR1 - Friesland VR1 14:30
Tzummarum MB1 - Makkum MB1 10:30
    
Kantinedienst 
Jouke de Jong/Attie Dijkstra 8.15-12.00
Gerda Bleeker/Eva Nauta 12.00-15.00
Geert Melchers/Marjan de Jong/ 15.00-19.00
Cerry vd Logt 15.00-19.00

Vrijdag 11 april
19:00  BEO MB 1 - Makkum MB 1
20:15  Top en Twel DS 2 - Makkum DS 3
20:15  Makkum XC 1 - Staveren XC 1
20:15  Oeverzw. DS 4 - Makkum DS 4
20:15  Makkum DS 2 - DBS DS 3
20:30  Makkum DS 1 - VoVeSa DS 1
21:30  Makkum HS 1 - N.O.K. HS 1

Heeg 1 - Makkum 1 4 - 1
Zwaagwesteinde 2 - Makkum 2 0 - 1
Makkum A1 - Franeker SC A1 0 - 0
ONS Boso Sneek A2 - Makkum A2 6 - 0
Makkum B1 - Veenwouden SC B1 0 - 5
RES C1 - Makkum C1 3 - 1
Makkum C2 - SJO RVC C3 1 - 4
SJO RVC D1 - Makkum D1 2 - 1
Makkum D2 - SWZ D6 6 - 13
Makkum E1 - RES E3 7 - 2
Makkum E2 - LSC 1890 E8 1 - 1
Makkum E3 - Woudsend E2 0 - 3
SDS F1 - Makkum F1 8 - 3
Balk F3 - Makkum F2 1 - 1
Makkum F3 - Balk F4 2 - 2
Makkum MB1 - Franeker SC MB2 6 - 1

Gezond & Vitaal
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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

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

Sloggi 2+1 actie
2 weken

Campagne 2014

Wanneer u een abonnement neemt in april mag 
u 4 maanden sporten en slechts 3 betalen 
(totaal 85.50). Naast vrije fitness en de wel 
bekende spinninglessen mag iedereen daar-
naast gebruik maken van onderstaand aanbod:
                  
WOW
Intensief sporten, vetverbranden en opbouw 
van spiermassa: geschikt voor de ervaren 
sporters (voorlopig op di. van 18.30-19.00)
                  
BodyBoost
Uithoudingsvermogen en spiertraining, gezellig-
heid en buitensporten gaan samen en daar-

mee is bodyboost geschikt voor iedereen! 
(donderdagavond van 19.00-19.45 uur)
                  
Bootcamp
Conditie opbouwen, verbetering van kracht, 
uithoudingsvermogen, spierkracht. Teamwork 
en buiten. Net even een tikkeltje zwaarder dan 
bodyboost. (zondagmorgen van 10.00-11.00)
                  
Voor informatie:
Mail naar info@lifestyle-makkum.nl of bel met 
0515-231551 of nog leuker: kom eens vrijblijvend 
langs ! Eén gratis proefles is altijd mogelijk!

De wandel-, hardloop- of sportschoenen kunnen 
weer uit het vet, want zondag 27 april mogen 
de schoenen en hun eigenaren meedoen met 
de Fjoer Rin. Jong en oud is welkom en alle 
sportievelingen ertussen in. De hardlooproutes 
zijn dit jaar voor de kinderen en volwassenen 
gelijk gebleven, maar de twee wandelroutes 
lopen over nieuwe paden. 

Dit jaar heeft de organisatie zich ten doel gesteld 
de route zoveel mogelijk ‘of the road’ te laten 
plaatsvinden. Dit heeft als bijzonder mooi 
resultaat, dat een groot deel van de route door 
natuurgebieden, weilanden, over grintpaden, 
dijken en fietspaden loopt. Alleen daar waar 
niet anders kan, loopt de route over de weg. 

Een bijzonder detail is dat er ergens in de 
route een oversteek met bootjes is. Een deel 
van de organisatie heeft een stukje van de 
route gelopen. Dat leverde prachtige verge-
zichten en verborgen juweeltjes van paden 
rond Makkum op. En een geheel ander per-
spectief van ons mooie Makkum en omstre-
ken. De Fjoer Rin hoopt op een forse opkomst 
van wandelaars en hardlopers die dag. 

Nu hopen we alleen nog op mooi weer en meer 
aanmeldingen van vrijwilligers, zodat we dit alles 
mogelijk kunnen maken. Mocht je je nog willen 
aanmelden als vrijwilliger (of als jongere t.b.v. 
maatschappelijke stage), dan kun je contact 
opnemen met loopgroepmakkum@hotmail.nl 

Voorjaarsaktie Beach Resort Lifestyle

Fjoer Rin: twee nieuwe wandelroutes (15 en 25 km) 
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VERMIST

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  

T.K Vijver 1.60 bij 1.60 (binnenmaat) 60cm 
diep ook te gebruiken met antieslip als kinder-
buitenbad heeft een L vormige plantenrand. 
Prijs  50,- tel. 0613717969

Oplaadbare Buxus schaar {Bosch} zeer weinig 
gebruikt.  25,-. En nu de aardappels weer in 
de tuin moeten heb ik een aard boor over voor 
 10,- Tel. 0517 531824

Pingjum, Grote Buren, 30 maart: Zwart-oranje 
gemêleerde schildpadpoes. Lichtrood pootje 
rechts achter. Info 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

Jan van der Laan had mij gevraagd om een foto te maken terwijl hij de karpers in de melkvaart 
aan het voeren was. Hier heb ik vorige week dinsdag gevolg aan gegeven. Terwijl we bezig 
waren om een foto van te maken van het voeren, kwam er een visotter vanuit het water kruipen. 
Dat er karpers van 25 pond in de melkvaart zitten was wel bekend. Maar dat er ook otters voor-
kwamen was een grote verrassing.

Witmarsumer judoka's scoren op Friese Kampioenschappen

Afgelopen zaterdag waren er in Leeuwarden 
de Friese Kampioenschappen judo voor 
judoka's van 6 jaar en ouder. Een aantal 
judoka's van Judo Witmarsum kwamen ook 
hier in actie en zeker niet zonder succes. 

Manon Poelsma (Makkum, tot 42 kg) liet zien 
dat hard trainen enorm beloond wordt. In de 
voorrondes wist Manon haar partijen vlot 
in volle winst om te zetten door haar tegen-
standers met een mooie worp te werpen. 
Hiervoor werd ze beloond met een technisch 
ippon (10 punten). In de grote finale liet 
Manon er ook geen twijfel over bestaan wie 
de beste judoka was. Met een heuptechniek 
wist ze een waza-ari (7 punten) te scoren en 
vervolgens een houdgreep te maken. Weder-
om de volle winst en tegelijk de Friese Judo 
Titel 2014. 

Giel Dol (Makkum, tot 40 kg) liet ook zien dat 
hij goed op weg is. Met keurig en aanvallend 
judo wist ook Giel vrij gemakkelijk de voor-
rondes door te komen. Aanvallend, combi-
nerend en scorend. Zo kwam ook Giel in de 
grote finale terecht. Na een misstap scoorde 
zijn tegenstander een yuko en judode zo de 

partij uit waardoor Giel in de kleine finale poule 
terecht kwam. Hier moest hij het opnemen 
tegen Zenn Dylen (Stiens) waar hij al vele 
malen tegen heeft gejudoöt. Beide judoka's 
zijn enorm aan elkaar gewaagd. Giel had 
zich goed hersteld van zijn verloren finale en 
liet ook nu weer goed bekeken judo zien. 
Door ook deze partij te winnen was er voor 
Giel een mooie tweede prijs op dit Friese 
kampioenschap. 

Jarno Visbeek (Arum, tot 32 kg) nam voor 
het eerst deel aan een groot toernooi. In de 
poule wist Jarno twee partijen met leuk judo 
in winst om te zetten. Helaas ging er ook een 
partij verloren. Wel kwam hij zo in de kleine 
finale terecht. Hier verslikte Jarno zich in zijn 
tegenstander en verloor de partij. Jarno nam 
een gedeelde derde prijs mee naar huis. Een 
heel mooi resultaat voor de niet zo lang judo-
ende Jarno Visbeek. 

Jelle Blaeser, Rens van der Kooij, Sinne van 
Loenen en Thijs Blaeser hadden allen een 
winst partij te weinig om door te dringen tot 
de finale poule. Wel lieten ze netjes, goed en 
aanvallend judo zien.

Giel (zilver) en Manon (Fries kampioen)

eigen fotoeigen foto

Wist u dat...
Collecte Hartstichting is deze week: 
6 april t/m 12 april 2014
Er zijn geen zakjes rondgedeeld maar legt u 
a.u.b. toch vast geld klaar voor dit goede doel. 
Want onderzoek naar hartfalen mag niet stoppen!

Maandag a.s. de Week van de Watersport 
begint en bij Kiteschool NorthWest Kiteboarding 
uit Makkum er van alles te beleven is tijdens 
de Week van de Watersport. Denk aan gratis 
Kite(materiaal) clinics, introductielessen en 
powerkiten (vliegeren op het land). Kijk voor 
meer info op www.northwestkiteboarding.com

Actieve vakanties! 
Gaat u mee?
De Hartstichting en Hart&Vaatgroep organiseren 
speciaal voor mensen met een (aangeboren) 
hartaandoening om zo deelnemers en hun 
naasten een fijne vakantie te bezorgen.Samen 
met lotgenoten plezier maken afgewisseld 
met serieuze momenten en het verkennen van 
eigen grenzen. Bent u geïnteresseerd om u 
als (medisch) vrijwilliger in te zetten of kent u 
mogelijk deelnemers. Kijk dan snel op:  www.
hartenvaatgroep.nl/vakanties

PSV de Halsbânruters
St.Nicolaasga
Bobbie IJdema kwam met Caramba in de klasse 
Z2 uit. Zij won de 3e prijs met 213 punten 
goed voor 1 winstpunt. De klasse Z1 en Z2 
werden in handicap verreden.


