
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

GAAST 
Buren 21
Vraagprijs 

€ 125.000,- k.k.
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Susters yn Saken fan de Doarpskrite Makkum   
 troch Sjirk Wijbenga

“It is my dochs wat. Soargen en skulden 
steapelje harren op”, seit mem oerste wylst 
se wanhopich de rekkens op de tafel smiet. 
Sa begjint it stik  “Suster yn Saken” fan Ton 
Davids, dat ôfrûne twa wykeinen troch de 
Doarpskrite Makkum 4 kear spile waard foar 
in folle seal yn it MFC. 

De jildsaken rinne net sa godlik mear en it 
kleaster sit goed yn de jildpine. Mem oerste 
(spile troch Atsje Roorda) sit mei de hannen 
yn it hier. En tusken alle noeden en soargen 
troch fan it ierdske bestean siket se sa no 
en dan eefkes kontakt mei har himelyske 
riedjouwer. Mei har trije susterkes en in 
pastor dy’t noch oerbleaun binne yn it 
kleaster wit se net mear hoe’t se de boel 
rûn krije moat. Reden genôch foar it bisdom 
om it kleaster te sluten sadat it romte meitsje 
kin foar in lukratyf kasino. De tsjerklike auto-
riteit Monseigneur Siemelink hie al lang in 
kosten/ baten analyze makke en kaam ta 

dizze konklúzje. De monseigneur wurdt spile 
troch Paul Doedel, in rol dy’t him op it liif 
skreaun is.

De trije kleastersusters binne utersten. Se tinke 
alle trije op harren eigen wize mei om it 
kleaster te behoedzjen foar de ûndergong. 
Lisa Homan krûpte yn de rol fan suster Klara, 
in echte feministe, dy’t de barikaden op wol, 
opkomt foar de ûnderdrukking fan de frou en 
in froulike paus ha wol. En dan is der suster 
Agaath, spile troch Willeke Swart. In noartske 
suster, dy’t stadichoan har leauwen ferlern hat 
en it leafst in bom ûnder it kleaster leit. De 
fersekering betellet ommers wol. De tredde 
suster Francisca is in echte hittepetit. Se hat 
krekt in kursus marketing en p.r. folge en hat 
allegearre wylde ydeeën dy’t mem oerste yn ’t 
earstoan mar min noaskje. Josiena Zijlstra 
spile de rol fan Francisca wat tagelyk ek har 
debuut wie by de Doarpskrite. 

(ferfolch op side 3)
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Motoren nu met beursvoordeel

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nlVerjaardag vieren 
in de Nynke Pleats?

Dat kan al vanaf € 14,00 p.p.!!
(2x koffie met gebakje, 2x warm hapje, 

2x koud hapje, nootjes en 3x consumptie)

Voor foto‛s en info zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

f.l.n.r.: Anke Tuinier (yn de maria-ferskining), Atsje Roorda, Minne Zwaagstra, Paul Doedel,
Lisa Homan, Josiena Zijlstra en Willeke Swart.
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Familieberichten Agenda
Woensdag 25 februari
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 26 februari
Makkum - Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 27 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” klaverjassen
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 28 februari
Makkum - Steegjesfair
aanvang: 16.00 uur

Makkum - MFC (ingang Klipperstraat)
Buurtvereniging Terra Nova
Gezinsbingo, aanvang: 19.45 uur

Zondag 1 maart
Makkum - Avondrust, Zing Mee
aanvang: 19.30 uur

Maandag 2 maart
Makkum - Avondrust, Schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 3 maart
Makkum - Avondrust, Shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, 
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 4 maart
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 28 februari
Workum - R.K. Parochie, 19.00uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 1 maart
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. S. Hovestad-de Jong

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Hibma

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. Wassenaar

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Makkum - Avondrust, Zing Mee, 19.30 uur

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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
- 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: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 21 februari  jl. is overleden onze bewoner

Mw. M. Holkema - Hiemstra
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

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

Potgrondactie 
muziekvereniging Hallelujah
Op vrijdagavond 27 februari en zaterdag 
28 februari komen de leden van Hallelujah 
weer bij u langs met potgrond. Op vrijdag-
avond is men in de nieuwbouw actief. Men 
start rond 18.30 uur bij het Ferset en de 
Menziessingel. Op zaterdag is de rest van 
Makkum aan de beurt om te profiteren van de 
mooie potgrondaanbieding die Hallelujah voor 
u heeft. 1 zak kost 4 euro, twee zakken kosten 
7,50 en drie zakken hebt u al voor een tientje.

Collecte 
Amnesty International 
Volgende week wordt de jaarlijkse collecte 
voor Amnesty International gehouden. Je kent 
Amnesty vast wel, zo vaak deze organisatie 
de laatste tijd in het nieuws is in haar strijd voor 
een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin 
wij allemaal veilig zijn. We weten jammer genoeg 
dat het nog steeds niet zover is, maar je kan wel 
meehelpen. Bijvoorbeeld door een bijdrage te 
geven als we met de collecte bij jou op de 
stoep staan. Dat kan je ook doen als we niet 
bij jou aan de deur komen. Kijk daarvoor op 
de site van AI. 
Gelukkig kan je nog meer doen: je bent ook 
van harte welkom als collectant! Gewoon 
eens een keer beleven hoe dat gaat. Voor een 
goede zaak. En je kan zelf aangeven hoeveel 
je wilt doen. Ga je vast leuk vinden! Als het je 
wat lijkt, laat dat dan snel weten met een 
berichtje aan makkumwitmarsumvoorvrijheid@ 
gmail.com en dan nemen we contact met je op. 
Tot dan.
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Paasworkshop
datum: 25- 26- en 30 maart
tijd: 19:30-21:30 uur
Kosten: €25,- incl koffie/thee
Opgave in de winkel of via facebook

Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) 
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag. 

Tevens 's avonds tot 21.30 uur. 
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  

mogelijk in het Sunhus!! 

Voor info: Langezand 2c  -  8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Der binne noch twa gasten, Rianne en 
Jongeneel. Rianne (Anke Tuinier) mei graach 
in hasj-sigaretsje en is op ‘e flecht foar wat 
drugsknapen. Projektûntwikkelder Jongeneel 
(Minne Zwaagstra) is by tafal yn it kleaster 
fersyld rekke. As hy der rook fan krijt dat it 
kleaster ferkocht wurde sil, grypt er syn kâns. 
Yn in koart tiidsbestek wurdt it kleaster omboud 
ta in rendabel fakânsjepark. Wannear alles driigt 
mis te gean troch ûnferwachts besite fan mon-
seigneur Siemeling, kin allinne in godswûnder 
noch mar helpe. En der soarget Rianne foar.

It ferhaal wie by alle spilers yn goede hannen, 
mar it wie benammen Ewoud van der Kamp 
dy’t, as pastor Breukelmans, der in echt 
blijspul fan makke. Al of net oansketten troch 
de miswyn krige hy it publyk hieltyd wer op 
‘e hân.

Regisseur Hinke Wolthuizen en har assistinte 
Tineke Attema ha de typkes goed útwurke en 
der in fermaaklik spul fan makke. Oan it lêst ta 
bliuwt it stik leuk en boeiend. Likernôch 600 
minsken ha de foarstelling sjoen. 

Doarpskrite Makkum (ferfolch side 1)

(bron BN) - Provincie Fryslân en de gemeente 
Súdwest-Fryslân hebben elkaar gevonden in 
de gezamenlijke ontwikkeling van de tweede 
elektrische vaarroute van Fryslân, de Reidmar-
route. Een vaarroute van Bolsward via Westhem 
naar Oudega (SWF). Specifiek voor de kleine 
recreatievaart. 

In 2016 wordt begonnen met de aanleg van de 
tweede electric only route in Súdwest-Fryslân. 
De gemeenteraad stemde in met het voorstel 
voor deze route. Dit jaar worden de plannen 
voor de route verder uitgewerkt. Als alles vol-
gens planning verloopt, kan de route nog in 
2016 gevaren worden. Voor de aanleg van de 
route is 1,25 miljoen euro beschikbaar. Zowel 
de gemeente als de provincie betaalt 50 procent. 

De ondernemers van Bolsward en Stadsbelang 
Bolsward zijn blij met de Reidmarroute. Een 
impuls voor de stad en de dorpen nabij en 
langs de route. "Opening van de Reidmarroute 
is belangrijk voor de toekomstige positione-
ring van Bolsward als toeristische trekpleister. 
Om Bolsward daadwerkelijk een knooppunt 
van de kleine recreatievaart te laten zijn, is de 
verbinding met het merengebied rond Heeg 

een kans, die met beide handen gegrepen 
moet worden", schrijven de drie voorzitters 
van genoemde partijen.

De stad heeft ambitie om uit te groeien tot een 
provinciaal fenomeen op het gebied van cul-
tuurtoerisme, wandel-/fietstoerisme en de kleine 
watersport. Voor Makkum en omgeving geeft 
deze route de watersport toerist extra moge-
lijkheden. Niet alleen voor de toerist maar 
natuurlijk ook voor de ondernemers geeft 
deze route een impuls. Ook wordt gewezen 
op het overleg met Leeuwarden Europees 
Culturele Hoofdstad 2018 en Merk Fryslân om 
de komende jaren samen op te trekken en 
vooral de verbinding te maken tussen stad en 
platteland. "Verdere opwaardering en uitbrei-
ding van wandel-, fiets- en vaarroutes is hierbij 
van essentieel belang. De 625.000 euro, die 
SWF voor opening van de Reidmarroute wil 
uittrekken, zal in dit licht snel terug verdiend 
zijn", stellen de Bolswarder ondernemers.

Op 19 februari heeft de gemeenteraad van SWF 
positief besloten over het voorstel van college 
van B&W om 625.000 euro beschikbaar te 
stellen voor realisatie van de Reidmarroute.

Op 28 maart start de week van Autisme. In 
deze week wordt er op alle mogelijk manieren 
aandacht besteed aan autisme. Maar wat 
ervaren mensen met autisme precies? Om 
een klein tipje van de sluier op te lichten is er 
de ervaringstent. 

De Ervaringstent
Wij zijn van nature ingesteld om uit het aan-
bod van prikkels om ons heen, onderscheid te 
maken wat voor ons belangrijk is en wat niet.
In deze tent echter kunt u ervaren wat het 
betekent als u omringd wordt door zoveel 
beeld en geluid, dat die selectie bijna niet 
meer mogelijk is. De hoeveelheid prikkels die 
in een keer binnenkomt is te groot om daar-
binnen onderscheid te maken. Het geluid 
komt allemaal op dezelfde sterkte binnen en 
de beelden zijn in stukjes geknipt en door 
elkaar geschud. Dit geheel zorgt voor een 
gevoel van overspoeld raken. Het is een erva-
ring van 4 minuten waarbinnen u geen con-
trole hebt op de prikkels uit uw omgeving. 
Sommigen wordt het dan ook letterlijk teveel.

En op 28 maart kunt u dit ervaren tussen 10 uur 
‘s morgens en 15.30 ‘s middags kunt u een 
plaats nemen in de ervaringstent en enigszins 
ervaren wat mensen met autisme dagelijks 
ervaren. 

Informatiemarkt
Tegelijk zal er een informatiemarkt over autisme 
zijn, en kunnen gemeenten, bedrijven en zorg-
instellingen zullen zich voorstellen en informatie 
geven wat zij voor u kunnen betekenen. Wij 
nodigen hierbij ook gemeenten, zorginstellingen 
en bedrijven uit, die op de informatiemarkt zich 
aan het publiek willen voorstellen, contact met 
ons op te nemen om de mogelijkheden te 
bespreken om op een stand plaats in te 
nemen. Voor informatie over de informatie-
markt kunt u contact opnemen met ons mail-
adres aic.swf@gmail.com 

De ervaringstent en informatiemarkt en de 
worden gehouden in:
Wijkgebouw De Eekmolen  
Fred. Hendrikstraat 22, 8606 EJ SNEEK

Reidmarroute belangrijk voor Bolsward   door Jetze Genee

Start van de autisme week bij AIC Súdwest-Fryslan
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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 winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Ganzenkeutel en ganzenstront

In de Friese Zuidwesthoek is een strijd gaande 
tussen natuur en milieuvervuiling. Vanaf de kop 
van de Afsluitdijk tot Workum overwinteren 
volgens officiële tellingen ruim 150.000 ganzen 
van oktober tot april. Deze ganzen overnachten 
elke nacht in het IJsselmeer, ze laten per stuk 
elke nacht meer dan vier keutels in het 
IJsselmeer achter.  Geen energiemolens in het 
IJsselmeer vanwege het toerisme, maar wel 

ganzenstront. Zwemmen de toeristen ook in 
het IJsselmeer? In de Friese Meren is hetzelfde 
gaande. Tonnen stront, zwem maar lekker! 
In de oorlog van de veertiger jaren hadden we 
koppeltjes hooguit tachtig stuks. Willen we 
deze plaag in de hand houden, dan moet 
twee derde van de grauwe gans, de kolgans 
en de brandgans sneuvelen. Ganzenstront 
heeft een hoog gehalte aan fosfaat.

Jac. Reitsma, Allingawier. 

Ingezonden

Workum - Op zaterdagmorgen 14 februari is 
de vierde winterwedstrijd op gewicht gevist 
van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber 
en HSV Ons Genoegen aan de Diepe Dolte te 
Workum. Het weer was geweldig. Met een 
zonnetje en weinig wind was het heerlijk ver-
toeven aan de waterkant. Er werd zeer goed 
gevangen. Door 14 vissers werd in totaal ruim 
127 kilo vis gevangen, gemiddeld ruim 9 kilo 
per visser en dat is extreem voor een winter-
wedstrijd. De uitslag was als volgt:

VAK A:
1) Klaas Bakker, 12.290 gram
2) Harrie Olde Olthof, 10.067 gram
3) Keimpe Faber, 9.875 gram
4) Rob den Boer, 6.868 gram
5) Anne Dirk van Assen, 5.456 gram

6) Rene de Jong, 1.824 gram
7) Ruud de Boer, 1.783 gram

VAK B:
1) Frans Temme, 16.231 gram
2) Freerk van Duinen, 13.213 gram
3) Tonny Landskroon, 12.810 gram
4) Hennie Nauta, 11.743 gram
5) Piet Topma, 11.010 gram
6) Jaap vd Laag, 9.912 gram
7) Bert Dorenbos, 4.043 gram

De laatste winter witviswedstrijd is op zaterdag 
14 maart aan de Leppedyk (Kromme Knillis) te 
Akkrum. U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn 
aan de Leppedyk. Er wordt gevist van 09.00 - 
13.00 uur. 

Vierde winterviswedstrijd

Dhr. Feldman werkte in de jaren '60 op eiland 
Pampus en daarom de hele week van huis. 
Het vervoer van huis naar werk ging per bus. 

Het beddengoed werd gekocht bij Frits van 
der Werff in de Kerkstraat te Makkum (waar nu 
't Pareltje is gevestigd). De rekening van destijds 
is bewaard gebleven en wilde ik hierbij tonen.

Met vriendelijke groet,
Dhr. Feldman, Workum

Het Fries Openluchtmuseum Aldfaers Erf vangt 
de geschiedenis in authentieke gebouwen, 
voorwerpen en ware verhalen. Stap letterlijk 
terug in de sfeer van toen en maak kennis met 
de Friezen en hun geschiedenis.

Wil jij als vrijwilliger werken in een culturele en 
dynamische omgeving? Informeer dan naar de 
mogelijkheden bij ons Fries Openluchtmuseum 
Aldfaers Erf. Om een frisse wind door ons 
museum te laten waaien zijn wij op zoek naar 
bruisende en enthousiaste vrijwilligers/mede-
werkers voor in de smederij, bakkerij, grutters-

winkel/school en gastheren/vrouwen op  diverse 
locaties. Ook zoeken wij enthousiaste en 
handige vrijwilligers voor het onderhouden 
van onze accommodaties en tuinen maar ook 
om onze website levendig te houden en om 
social media in te zetten voor ons prachtig 
Openluchtmuseum. Dit mag ook als een sta-
geproject aangemerkt worden. 

Spreekt jou dit aan? 
Neem voor meer informatie en aanmelding 
contact op met info@aldfaerserf.nl of tel 0515-
231631.

Word jij ook vrijwilliger 
bij Fries Openluchtmuseum Aldfaers Erf?
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POTGRONDACTIE MUZIEKVERENIGING HALLELUJAH 
OP VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 FEBRUARI 2015  
1 ZAK 4 EURO, 2 ZAKKEN  7,50 EN 3 ZAKKEN  10

Kia Cee’d 1.4i Wagon,nw model,nw staat  2010  €   9845,-

Kia Cee’d 1.6i Wagon,lpg/g3,X-ecutive   2008  €   7245,-

Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm  2008  €   8245,-

Opel Agila Edition, airco,nw st,25dkm   2010  €   7245,-

Opel Corsa 1.2-16V,5drs,a/c,cruise      2011  €   8995,- 

Peugeot 107,5drs,zwart,airco,cpv,17dkm  2011  €   6995

Peugeot 407 1.8-16v Break XS Pack       2006  €   5245,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6450,-

Renault Megane Station 1.4-16V,airco    2006  €   5445,-

Renault Megane 1.6-16V,Navi,Airco,70dkm 2012  €  12845,-

Seat Mii ,zilver,5drs,airco,cpv, 15dkm  2013  €   8995,-

Seat Ibiza 1.6i freestyle,5drs,airco    2008  €   6745,-

Seat Ibiza 1.6i,sportstyle,5drs,airco   2008  €   6745,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   8980,-

Auto en aanhanger verhuur!
Occasions met bovaggarantie!

Renault Megane 1.6-16V
5 deurs hatchback
Navigatie,airco-ecc
Panoramadak, nw staat
70 dkm  bj 2012
€ 12.845

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum

0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct 
naar alle beschikbare 
occasions

Op vrijdag 6 maart is het alweer zover. Dan 
komt het Amsterdams Kleinkunst Festival met 
talentvolle cabaretiers op uitnodiging van het 
NUT naar Makkum. 7 Jaar geleden kwam het 
Concours om de Wim Sonneveld Prijs (zoals 
het officieel heet) hier voor het eerst en gelijk 
werd duidelijk dat in de bomvolle Doops-
gezinde kerk in de Bleekstraat en traditie was 
geboren. In de jaren daarna bleven de klein-
kunstenaars verrassend, bleef de sfeer in de 
Doopsgezinde kerk geweldig en was de zaal 
binnen mum van tijd uitverkocht.

Het Festival is een van de belangrijkste caba-
ret-prijzen voor talentvolle cabaretiers en 
kleinkunstenaars. “Wie is er niet mee groot 
geworden?” zou je bijna willen zeggen. 
Eerdere finalisten van de Sonneveldprijs 
waren onder andere: NUHR, De Vliegende 
Panters, Richard Groenendijk, Droog Brood, 
Maarten van Roozendaal, Claudia de Breij, 
Pieter Derks, Van der Laan & Woe, Dames voor 
na vieren, Thijs Maas, Louise Korthals, Peter 
van Rooijen en meest recent Flip Noorman. 

De zes halve finalisten zijn na drie intensieve 
auditieronden geselecteerd en maken een 
landelijke try-out tournee langs diverse theaters 
in Nederland. Daarbij worden ze gecoacht door 
professionele regisseurs en theatermakers. 
Op deze manier krijgen zij de kans om aan 
hun zelfgeschreven programma te werken en 
zich te presenteren aan een breed publiek. 
Tijdens de Halve Finale in theater Bellevue en 
de Finale in het DeLaMar theater in Amsterdam 
strijden zij om de felbegeerde Wim Sonneveld-
prijs. Dit jaar komen naar Makkum: Hun 
(charlotte en sabine), Marjolein de Graaff en 
Tjeerd Gerritsen

Hun: Wanneer men zich in een dubieus 
stoombad bevindt, tussen de opgeslagen 
handdoekjes van tientallen middelbare mannen, 
worden de grote vragen des levens men bijna 
letterlijk in de schoot geworpen; Hebben wij 
onszelf wel in de hand? Daar wijden Hun aan 
de hand van een reeks sketches, liedjes en 
hier en daar een onverhoopte danspas een 
dolkomische avond aan. Dat is al een ding an 

sich. Sabine Krol en Charlotte de Vries zijn 
Hun én zelfbenoemd weergaloos charmant. 

Marjolein de Graaff: Ze heeft tijdens haar werk 
als secretaresse, zangeres, muziektherapeut, 
bejaardenverzorgster, assistente, catering-
medewerkster en bonnetjessorteerster altijd 
gedroomd van het maken van haar eigen one-
womanshow. Vanavond krijgt u daar eindelijk 
een voorproefje van!

Tjeerd Gerritsen: Ik ben 31 jaar, en mijn voor-
stelling gaat over mij. Dus ik hoop maar dat u 
mij een beetje mag. Aan mij zal het niet liggen. 
Volgens mij.

Vrijdag 6 Maart in de Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 20.30 uur
Entree: Nut-leden  11,- / Niet leden  13,50
Voorverkoop: vanaf 23 februari bij kantoor-
boekhandel Coufreur

Het Amsterdams Kleinkunst Festival in Makkum

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Steegjesfair MAKKUM
ZATERDAG 28 FEBRUARI VAN 16.00 UUR TOT 21.00 UURZATERDAG 28 FEBRUARI VAN 16.00 UUR TOT 21.00 UUR

Herleef de tijd van vroeger

VanNuyen Makkum
Hoeden verkoop/verhuur

Tijdens de Steegjesfair:

• 50% op alle handschoenen

• 25% op de meeste mutsen & petten

• Op de tafel buiten hoeden & petten 

 voor € 15.-
• In de skearwinkel

 Atelier Reijns Goud & Zilversmid

Kerkstraat 25
www.vannuyenmakkum.nl








Tijdens de Steegjesfair staan wij bij Hierknipperij Durkje*GAATJES PRIKKEN VA €8,-*BATTERIJEN ZETTEN €5,-*DEMONSTRATIE PARELS KNOPEN.     *VRAAG EN ANTWOORD OVER SIERADEN.*CONTROLEREN VAN SIERADEN OP SLIJTAGE.*VERKOOP VAN HERENHORLOGES VAN DE MERKEN;  -CARRERA -PUMA -CERRUTI*VERKOOP SIERADEN.

Wûnsstelling 39 8754 LA Makkum06-23129497 www.atelierreijns.nl

Markt 12, 8754 ES Makkum
Telefoon: 0515 232 787

Tijdens de Steegjes fair bij: Speelsgoed 
# In de Achterstraat Meet & Greet met Dirk Horjus, maker van het spannende kaartspel Goudjacht.
# Prachtige zelfgemaakte Beren door Anjo Krist uit Joure.
# Speurtocht voor de kinderen. Start-formulieren af te halen in de winkel. 
   Na afl oop leuke verrassing. Tip: neem je zaklamp mee.

Tijdens de Steegjesfair:
Even langs bakkerij Kluft 

voor wat lekkers!
We hebben niks te koop 
maar u mag even lekker 
proeven van een paar 

nieuwe producten 
hartig en zoet.
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Makkum - Zaterdag 28 februari is het zover: om vier uur ’s middags 
begint de Steegjesfair. Er borrelen nog steeds nieuwe ideeën op in stegen 
en gloppen. Tijd voor een update!

De plaats van het loket van Plaatselijk Belang is bekend. U kunt het 
vinden in de voormalige Herberg De Reizende Man, in de steeg achter 
de Zwaan. Doe het loket aan tijdens de Steegjesfair en drop uw ideeën 
over hoe we Makkum nog gezelliger, veiliger, mooier of beter kunnen 
maken.

De dorpsomroeper is nog niet volledig volgeboekt. U kunt u boodschap 
of reclame voor slechts 5 euro om laten roepen op de Steegjesfair. 
Informeer bij steegjesfair@makkum.nl

Dat in de bibliotheek gehaakt gaat worden wist u al, maar naar nu 
bekend is geworden hebben ook de Damclub en Avondrust tijdens de 
Steegjesfair onderdak gevonden in de bieb. De mensen van Avondrust 
vertellen over de soorten zorg die Avondrust biedt en over de activiteiten 
die er plaats vinden.

De hangploeg is tijdens het evenement te beluisteren in de boerderij 
van Leviuz, bij Rinia Fietsen, in het Kasteeltje en in de Katholieke kerk. 
Rondom de katholieke kerk kunt u bovendien struinen door een 
geheim steegje. Met medewerking van buurman Wilco Feenstra is het, 
uiteraard uitsluitend tijdens de Steegjesfair, mogelijk om een rondje om 
de kerk te lopen.

Over de aanvoer van Beerenburg voor het spreekuur van dokter 
Steenhuizen wordt in het hele dorp druk gespeculeerd. In navolging 
van dokter Steenhuizen heeft nu ook dokter Jansen zich gemeld voor 
een weekenddienst op 28 februari. Achter zijn woning op het Vallaat 
gaat hij sterke verhalen over zijn huis vertellen. De achterzijde van de 
woning zal tijdens de Steegjesfair fraai verlicht worden.

De Doopsgezinde Kerk staat in het teken van kunst, muziek en gedichten. 
Speciaal voor deze Steegjesfair heeft beeldend kunstenaar Janne 

Martens (Leeuwarden) een aantal bijzondere fijne etsen en tekeningen 
uitgezocht. Deze zijn te koop tegen een faire Steegjesprijs. Van 
Janneke Durksz (Harlingen) hangen er collagefoto’s. Van de singer-
songwriter Sido Martens (Leeuwarden, de vader van Janne) wordt 
muziek gedraaid. Verder kunnen op verzoek proazagedichten voor-
gelezen door Lieuwe Durksz (Apeldoorn, vader van Janneke). Friese 
prozagedichten die zijn gepubliceerd (2012) in de bundel ‘Poèmes yn 
proaza’. Ook kunt u hier tijdens de Steegjesfair oude mobieltjes en 
inktpatronen inleveren voor ‘De Cliniclowns’. Dit is een project dat door 
de Doopsgezinde Jeugd in Makkum wordt gesteund.

Ook aan het vermaak van de jeugd is gedacht. In Speelsgoed, de 
speelgoedwinkel van Els, kunnen kinderen een speurtocht ophalen. De 
speurtocht gaat over vroeger en is bedoeld voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Deelnemers krijgen van Els de tip om een zaklamp mee 
te nemen. Voor ieder kind is er na afloop een aardigheidje.

Vanaf 23 februari gaat de NCRV elke dag om 16.30 uur een item over 
de Steegjesfair uitzenden op de radio in het programma “Plein 5 het 
land in”. Onder andere bakker Kluft zal in deze uitzendingen aan het 
woord komen.

Het officiële startpunt voor de Steegjesfair is op het Plein. Vanaf 16.00 uur 
kunt u hier een routebeschrijving ophalen. Wie bij de start zijn mailadres 
inlevert maakt kans op een waardebon ven de Ondernemersvereniging 
Makkum. De route zal ook duidelijk worden door de vele jampotjes met 
waxinelichtjes langs de route. 

Na een tocht vol verrassingen, mooie verhalen en leuke aankopen 
kan iedereen vanaf 20.30 terecht in De Prins voor de afterparty. Op de 
afterparty wordt gespeeld door The Barnfields, een duo gevormd door 
Okke en Bert de Boer.

Nog elke dag blijken er nieuwe attracties langs de route bij te komen. 
Er zit dus maar een ding op: Op stap in de stegen en gloppen van 
Makkum tijdens de Steegjesfair!

Laatste nieuws over de Steegjesfair     Door Judith van Lavieren
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RK DALTONSCHOOL 
VOOR BASISONDERWIJS 

OPENBARE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE 
BASISSCHOOL 

 
 ‘St Martinus’ 
Samenwerking, zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid 

 
‘It Iepen Stee’ 

Van sociaal sterk naar een 
talentvolle toekomst! 

 
‘De Ark’ 

Waar iedereen graag naar toe 
gaat! 

 
Open ochtend Basisscholen Makkum 

 

U bent van harte welkom op  
Dinsdagochtend 10 maart 2015 van 9.00-11.30 uur. 
 

Op de open ochtend laten wij u de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak 
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten van de school. Wij staan voor u klaar om 
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. 
 

Wordt uw kind binnenkort vier jaar, dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden tijdens de open 
middag. 
 

Mocht u verhinderd zijn en toch willen kennismaken met de school of uw kind willen aanmelden, 
dan kunt u een afspraak maken met de directeur. 
 

De volgende open ochtend is op dinsdag 27 oktober 2015  
 

Wij zien u graag op dinsdag 10 maart a.s. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 KBS 
 ‘St. Martinus’ 

Dir. Ad Bastiaansen 

 OBS 
 ‘It Iepen Stee’ 

Dir. Mirjam Holwerda 
 
Lieuwkemastraat 67 
8754 BL  Makkum 

 0515-232070 
  
            iepenstee@gearhing.net 
            www.obsmakkum.nl 
 

 CBS 
 ‘De Ark’ 

Dir. Letty Loerts-Bakkes 
  

Ds. L. Touwenlaan 44a 
 Postbus 86 
 8754 ZP  Makkum 
 0515-231561 
          post@arkmakkum.nl 
 www.arkmakkum.nl 

 
Ds. L. Touwenlaan 3 

 Postbus 6 
 8754 ZN  Makkum 
 0515-232424 
  dalton@martinusmakkum.nl 
 www.martinusmakkum.nl 
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Op woensdag 4 maart is er op alle scholen 
van de Bisschop Möller Stichting een open 
dag. In Makkum doet de Sint Martinusschool 
van de stichting er ook aan mee. De open dag 
is onderdeel van de week van de Bisschop 
Möller Stichting, die dit schooljaar voor het 
eerst georganiseerd wordt. Het thema van de 
week is “Samen worden wie je bent” en er 
staat het volgende op het programma. 
Maandag is er een viering over het thema en 
maken de leerlingen een ansichtkaart waarop 
ze aangeven wat hun school zo bijzonder 
maakt. Op dinsdag 3 maart wordt er iets voor 
een ander gemaakt en op woensdag 4 maart 
is er voor huidige en nieuwe ouders een open 
dag. Donderdag komen alle directeuren bij 
elkaar en de week wordt afgesloten met een 
film en een BMS-lied.

De Sint Martinusschool is een katholieke school. 
Samen met de parochie wordt kerst en Pasen 
gevierd en de pastor komt een aantal malen 
per jaar op school. Bijvoorbeeld om kinderen 
te vertellen over rituelen als dopen of de hostie, 
maar ook om de leerkrachten te helpen om 
inhoud te geven aan katholiek onderwijs. Dat 
de school deelneemt aan de gemeenschap 
vindt men belangrijk. Het recent voorlezen in 
Avondrust is daar een goed voorbeeld van. Of 
het samen kijken naar het jeugdjournaal en 
erover praten.
Op de Sint Martinusschool wordt les gegeven 
volgens de principes van het Daltononderwijs. 
Dat één daarvan vrijheid is, zorgt nog al eens 
voor verwarring. Soms associëren ouders het 
met een anti-autoritaire opvoeding of met vrij-
blijvendheid. “Maar het is niet zo dat leerlingen 
maar doen wat ze willen. Het gaat erom dat 

leerlingen de vrijheid hebben om hun school-
werk naar eigen inzicht te plannen. Maar de 
leerkracht zet de piketpaaltjes uit”, verduidelijkt 
Ad Bastiaansen, de directeur van de Sint 
Martinusschool.

Vanaf 2012 werkt men met vijf kernwaarden.
1 Samenwerking: 
 de school is naast leeromgeving ook leef-
 gemeenschap. De leerkracht kan je iets leren, 
 maar ook je medeleerling.
2 Vrijheid en verantwoordelijkheid: 
 de leerling is vrij zijn taken zelf te organiseren 
 binnen de grenzen die de leerkracht daar-
 voor aangeeft
3 Effectiviteit: 
 het onderwijs is gericht op een effectieve 
 inzet van tijd, menskracht en middelen.
4 Zelfstandigheid: 
 zelf kunnen beslissen hoe je aan je taak werkt
5 Reflectie:
 nadenken over je eigen gedrag en je eigen 
 werk door leerlingen en leerkrachten.

Het werken met dag- en weektaken is al lang 
niet meer exclusief voor het Daltononderwijs. 
Ook scholen die een ander type onderwijs 
geven werken tegenwoordig met taken. Een 
Daltonschool probeert elk kind een geschikte 
taak te geven. Dus een passende taak voor 
een moeilijker lerend kind maar ook uitdaging 
voor iemand die makkelijk leert. En het gaat 
niet alleen om onderwijs maar ook om vorming. 
Door het stimuleren van creativiteit, kritisch 
denken, probleemoplossend vermogen en 
samenwerking wil men kinderen zo goed 
mogelijk uitrusten met vaardigheden die nodig 
zullen zijn in de maatschappij van morgen.

Week van de BMS: Samen worden wie je bent   
 Door Judith van Lavieren

NUT-cursus: Het geheim 
van de bloemen 
Bloemen en planten zijn mooi om naar te kijken 
en aan te ruiken. Daarnaast hebben ze ieder 
een symbolische betekenis. Welke, wordt deze 
avond door Aaltje Hendriks van BlomYníen 
uitgelegd. Daarna gaan we creatief met bloemen 
en materialen bezig vol symboliek. Zelf mee-
brengen: bakje en snoeischaar 

Datum: do.12 maart
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: BlomYníen Kerkstraat 9
Kosten:  15,-/  17,50
Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden: www.nutmakkum.nl/cursussen

Celebrate good times 
come on!
Hou jij van een feestje en van dansen kom 
dan op zaterdag 7 maart naar Café de Zwaan                                                                        
en celebrate!!! Vanaf 21.30 uur draait D.J.Wout, 
bekend van Radio Caroline, Mi Amigo en 
Veronica Drive-In Show! Beleef een gezellige 
avond met muziek van toen en kom weer 
helemaal in de sfeer. Kom niet to late en in stijl 
gekleed so celebrate!

Winnaar Cameretten 
Festival naar Witmarsum
Op zondag 1 maart a.s. zal de bekende theater-
maker Art-Jan de Vries in de hoedigheid van 
zijn alterego Marja een optreden, onder het 
mom van Bingo,  verzorgen in De Gekroonde 
Roskam te Witmarsum. De middag begint om 
15.30 uur en de toegang is gratis.

Art-Jan de Vries is theatermaker, acteur en 
presentator en is afgestudeerd aan de mime 
opleiding van Theaterschool Amsterdam. In 
2008 won hij de Cameretten Festival Per-
soonlijkheidsprijs met zijn voorstelling “Marja”. 
Eerder speelde hij op De Parade zijn voor-
stellingen “Meerdere kansen op een eerste 
indruk” en “Messias, de kracht van verlossing”. 
In het seizoen 2011/2012 maakt hij “De Goede 
Voornemens Show” en “de Geluk is een Cadeau 
Show” waarbij er 389 vrijwilligers geworven 
zijn voor de Maatjesprojecten. Met dit concept 
won hij in de categorie Uniek de Aardig Onder-
weg Award van de RET.  Op dit moment werkt 
Art-Jan aan een nieuwe solo-voorstelling: 
“Weet je wat ook niet zo leuk is. Meer info is te 
vinden op: www.art-jandevries.nl

Steegjesfair MAKKUM
ZATERDAG 28 FEBRUARI VAN 16.00 UUR TOT 21.00 UURZATERDAG 28 FEBRUARI VAN 16.00 UUR TOT 21.00 UUR
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De Greiden 5
8754 KG Makkum
T:  0515-23 10 58
M:  06- 21 18 29 20
E:  admindegreiden@ziggo.nl 

Het adres voor al uw administratieve zaken:

- Het verzorgen van fi nanciële administraties voor particulieren, ZZP’ers en bedrijven 

- Het verzorgen van uw aanvragen van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag

- Aangifte inkomstenbelasting

- Aanvragen voorlopige aanslagen of het wijzigen daarvan 

- BTW aangifte en het volledig verzorgen van het terugvorderen 

 van uw betaalde BTW op zonnepanelen

Tine van der Veen-IJtsma

Hebt u interesse?
Vraag vrijblijvend een off erte aan. 

Pingjumerstraat 49  E-mail: cats@tiscali.nl
8748 BM WITMARSUM Telefoon 0517 - 531441 Internet: www.garagecats.nl

Merk en Type. Kleur Bouwjaar Km. Stand Prijs
Peugeot 107 XR 1.0 5 drs. rood jan-10 80135 5.250
Peugeot 206 Forever 3 drs. 1.4 Hdi rood   jan-08 138970 6.350
Peugeot 206 CC 1.6 Roland Garros  grijs mtlc apr-04 150838 6.350
Peugeot 206 SW 1.4  blauw mei-03 170859 3.250
Peugeot 206 One Line 1.4  blauw mtlc jan-06 164401 4.250
Peugeot 206 XT 1.4 5drs. rood mtlc jun-02 189640 2.850
Peugeot 206 Gentry 1.4 5drs. grijs mtlc jan-02 120000 3.250
Peugeot 207 SW 1.4 VTI  zwart mtlc jun-10 87000 10.950
Peugeot 207 Color Line 1.4 16v 5drs. grijs mtlc jan-07 97713 6.950
Peugeot 207 Cool n blue 1.4 16v 5drs. grijs mtlc jul-08 172375 5.750
Peugeot 207 XS 1.6 Hdi 5drs. zwart mtlc nov-06 199918 4.750
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 90 grijs mtlc mrt-04 226850 3.750
Peugeot 307 SW 1.6 16v grijs mtlc apr-05 190353 4.750
Peugeot 307 1.6 16V Griffe 5drs zwart mtlc apr-05 122970 5.750
Peugeot 307 SW 1.6 16v   rood mtlc mei-03 226676 3.750
Peugeot 307 1.6 16V XR 5drs. goud mtlc mei-02 188318 2.950
Peugeot 407 SW 1.6 HdiF 110 grijs mtlc jul-06 215670 5.950
Peugeot 308 SW 1.2 Thp  grijs mtlc mei-14 7000 27.950
Peugeot 308 1.6 16v 5drs. grijs mtlc jan-12 82157 11.950
Partner Tepee 1.6 16v 120pk beige mtlc sep-08 206000 6.950
Peugeot 607 2.2 Hdi Automaat blauw mtlc mrt-01 260121 2.750
Mercedes 500 SL  paars mtlc sep-92 215000 9.950
Ford Fairmont  wit jun-80  8.750

occasion-aanbod

Voorjaar, de natuur 
in het bos ontwaakt
In Gaasterland nabij het dorp Rijs ligt het 
Rysterbosk; een prachtig oud wandelbos met 
statige lanen. Een gids van It Fryske Gea 
neemt u op zondag 1 maart mee op wandel-
excursie door dit bijzondere bos. De excursie 
start om 14.00 uur en duurt ongeveer twee 
uren. Onderweg drinken we koffie bijhet 
Murnser Klif. 

Opgave kan tot vrijdag 27 februari 12.30 uur 
via www.itfryskegea.nl of  tel. (0512) 381448. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden 
betalen  4,- (kinderen tot 12 jaar  2,-). 
Warme kleren aan en ontdek hoe de natuur in 
het bos de eerste tekenen van het voorjaar 
laat zien.

Het Rysterbosk is in de 17e eeuw aangelegd. 
Dit gevarieerde loofbos met oude eiken en 
beuken heeft een statig karakter. Natuurgids 
Piter Dijkstra laat u holle bomen zien waarin 
vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en 
dassen voelen zich er thuis en laten hun spo-
ren achter die we tijdens de excursie kunnen 
vinden. Tijdens deze excursie is er extra aan-
dacht voor de manier waarop de bomen en de 
inwoners van het bos overwinteren. Daarnaast 
is het vroege voorjaar zichtbaar in het ontwa-
ken van de natuur. Hoe? Daar komt u tijdens 
deze mooie boswandeling zeker achter!

Eilandexcursie naar de 
Makkumer Noardwaard
Voor de IJsselmeerkust ligt ter hoogte van 
Makkum het eiland de Makkumer Noardwaard. 
Met een bootje maken we de oversteek naar 
dit bijzondere natuurgebied. Op woensdag 
11 maart van 14.00 tot 16.00 uur organiseert 
It Fryske Gea een wandelexcursie door dit 
normaal niet vrij toegankelijke gebied. Laarzen 
en een verrekijker worden aangeraden. 
Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 10 
maart 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, 
tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden 
betalen  4,- (t/m 12 jaar  2,-).

Wandelen door
de Warkumerwaard
De Warkumerwaard is een natuurgebied aan 
de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied staat 
bekend om de vele vogels die hier broeden, 
voedsel zoeken, rusten en overwinteren. Op 
zaterdag 14 maart organiseert It Fryske Gea een 
excursie in dit normaal niet vrij toegankelijke 
gebied. De voorjaarswandeling Warkumerwaard 
duurt van 9.30 tot 11.30 uur. 
Aanmelden kan tot vrijdag 13 maart tot 12.30 
uur via het hoofdkantoor van It Fryske Gea, 
tel. 0512-381448. Deelname is voor leden van 
It Fryske Gea gratis op vertoon van de leden-
pas, niet-leden betalen  4,- (kinderen t/m 12 
jaar  2,-). Laarzen en verrekijker zijn gewenst!
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Voetbalprogramma
Zaterdag 28 februari
Makkum 1 - Heeg 1 15:00
Makkum 2 - Minnertsga 2 12:30
Akkrum A1 - Makkum A1 14:00

Oefenwedstrijd 
Makkum B2 - Mulier B1 10.15 

Kantinedienst:
Tjitske Altena/Greetje Twijnstra 12.00-15.00 
Wiepkje Fennema /  15.00-19.00
Mirthe Jansen / Angela Vroman 15.00-19.00

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
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

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

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

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

Wintercompetitie 
Tennisvereniging Makkum
T.V. Makkum heeft op vrijdagavond 13 februari 
haar wintercompetitie afgesloten. Deze winter-
competitie is op zes vrijdagavonden gespeeld. 
28 winterharde tennisliefhebbers hebben in 
wisselende samenstelling gestreden om te 
worden gehuldigd als winterkampioen. De grote 
deelname zorgde iedere avond weer voor een 
avondvullend programma. Baancommissaris 
Jentje zorgde er voor dat de twee kunstbanen 
bladervrij waren gemaakt. Iedere avond werden 
er minimaal 6 partijen van een uur gespeeld. 
De deelnemers werden iedere avond aan een 
andere partner gekoppeld en er is wisselend 
gespeeld in dames/ herendubbel en in 
gemengd dubbel. Na afloop van iedere partij 
werd weer snel de warmte van de vernieuwde 
en gezellige kantine opgezocht. 

Na het spelen van de laatste wedstrijden op 
13 februari werd de competitie afgesloten met 
de prijsuitreiking en een koud buffet. De 1e 
prijs is gesponsord door Artograph Exmorra. 
1e prijs heren: Jan Koornstra
2e prijs heren: Eddie Oppedijk
1e prijs dames: Marion Cornelissen
2e prijs dames: Brenda Koornstra

De vele positieve reacties bevestigden dat 
deze wintercompetitie van Tennisvereniging 
Makkum voor herhaling vatbaar is. 

De volgende activiteiten van TV Makkum zijn:
Zaterdag 21 maart deelname aan NL Doet. 
Opwaarderen rondom de kantine. 
Zaterdag 28 maart: Open dag 
Zondag 29 maart: Voorjaarstoernooi

Afgelopen zaterdag was er in Scheemda het 
Noord Nederlands Judokampioenschap 
voor judoka's geboren 2006/2001. Van Judo 
Witmarsum namen er drie judoka's deel aan 
dit grote toernooi wat tevens voor de klasse - 
15 jaar de selectie was voor het Nederlands 
Kampioenschap op 7 maart as. Alle drie de 
judoka's zijn afkomstig uit Makkum.
 
Manon Poelsma (11 jaar, -40 kg) nam voor het 
eerste jaar deel in de klasse -15 jaar. Dit is een 
behoorlijke overstap vanuit de jeugdklasse. 
Manon begon haar eerste wedstrijd wat 
afwachtend wat haar ook een straf opleverde. 
Ze ging vervolgens goed in de aanval en wist 
een hele mooie linkse heuptechniek in te zetten 
en hiermee een technisch ippon (10 punten) 
te scoren. De tweede partij ging tegen een 
laatste jaars -15 judoka. Manon kwam door 
een tiltechniek op de mat terecht en kwam 
hier in een houdgreep waar geen ontkomen 
meer aan was. Door deze verlies partij kwam 
ze in de herkansingsronde terecht. In deze 
ronde liet Manon er geen twijfel over bestaan. 
Met goed aanvallend maar bekeken judo wist 
ze een waza-ari (7 punten) te scoren. Nadat 
het 'gevecht' staande hervat werd scoorde ze 
nogmaals een waza-ari wat haar de volle winst 
opleverde. Manon wist zo de bronzen plak 
voor haar op te eisen en direct een ticket voor 
de Nederlandse Kampioenschappen.
 

Giel Dol (10 jaar, -42 kg) wilde zijn gedeeld 
derde plaats van vorig jaar verbeteren. Hij begon 
dan ook heel goed door in zijn poule alle drie 
zijn tegenstanders vroegtijdig uit te schakelen. 
Dit deed hij zowel met staande technieken als 
met houdgrepen. Giel was poule winnaar en 
kwam zo in de grote finale terecht. De winnaar 
hiervan zou kampioen zijn. Helaas verslikte 
Giel zich hier behoorlijk in zijn eerste tegen-
stander. Deze wist een hele mooie techniek te 
maken waarmee hij ippon scoorde. De tweede 
partij was Giel nog niet helemaal hersteld en 
ook deze ging helaas verloren. Na een pep-talk 
ging hij verder voor de prijzen. Er werd enorm 
hard en fel maar sportief gestreden in de 
kleine finale poule. Hier liet Giel weer heel 
goed zien dat ze serieus rekening met hem 
moeten houden. De beide partijen wist hij 
wederom met volpunt (10 punten, ippon) te 
winnen. Zo nam Giel een zilveren plak mee 
terug naar Makkum.
 
Sinne van Loenen (eerste jaar 9 jaar, - 32 kg) 
begon haar toernooi heel goed en sterk met 
een technisch ippon. Helaas ging er een partij 
teveel verloren waardoor ze net buiten de 
prijzen viel. Wel liet ze keurig aanvallend 
judo zien wat zeker voor de toekomst veel-
belovend is.

Noord Nederlands Judokampioenschap

Giel Dol en Manon Poelsma met hun zilveren en bronzen plak.

eigen fotoeigen foto

PSV de Halsbânruters
Sneek 14 februari
Annemarie Wietsma kwam op de Friese kam-
pioenschappen uit met Eleana HB in de klasse 
L2 dressuur. Hierbij hebben zij een 10 plaats 
behaald met 63,17%.

Sonnega 21 februari
Hier kwam Annemarie Wietsma ook uit met 
Eleana Hb in de klasse L2. Deze finale in de 
indoorcompetitie van het KFPS bracht Anne-
marie en Eleana een score van 64% wat hun 
de 7e plaats opleverde. De punten in de klasse 
L2 zijn nu behaald zodat er gestart kan worden 
in de klasse M1.
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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  

Verwen cadeaubon. Een arrangement voor 
twee personen in de Leliehof te Makkum. 
Geldig tot 16-7-2015. Bieden vanaf  75,-
Tel: 06-14974599

Nette 2 persoons slaapbank.  50,- (afhalen) 
Tel: 06-50812030

Mooie Bosch vries/koelkast, met twee laden. 
Prijs  75,- Tel: 0515-574038 of 06-30564745

Crossauto VW Golf 1.8. Met onderdelen en 
meerdere banden. Voor de autocross Makkum.
Voldoet aan de eisen. Prijs n.o.t.k. 
Tel: 06-54397508

Wit gastoestel merk Pelgrim Ambition, 53 
breed, 50 diep en 7 cm hoog. In prima staat.
Prijs 75.- Tel: 06-18629651

PortaPotti voor caravan, tent of boot. Slechts 
3 mnd gebruikt tijdens verbouwing.  60,- met 
gebruiksaanw. en vloeistof. Tel: 06-18629651

Gratis dames- en herenfietsen, ook kinderfietsen 
erg welkom. Tel: 06-46767747

Tapijt, Meubels en andere inboedel. Liefst gratis! 
Fietsen zijn ook welkom. Tel: 06-87061372

Huishoudelijke hulp omgeving binnen 10 km 
van Makkum. Contact: 0811NW@gmail.com

Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Deze 
wordt gehouden 30 mei a.s, dan een tel. naar  
T. v.d. Heide 232834

Onze grote, rode ex-kater. Hij heeft vier witte 
poten, een witte staartpunt en een witte bef. 
Beetje bang van nature, maar wel heel lief.  
Tel: 06-14454453 of 0515-231287

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

GEVRAAGD

AANGEBODEN

ACTIE KERKENWERK

VERMIST

Gezien in Makkum

Zaterdag 28 februari weer nostalgie bij de Steegjesfair. 


