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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

10De Nederlandse vioolbouwschool
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Door Judith van Lavieren

Op zaterdag 21 april is iedereen van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen op 
Suderseewei 4A. Vanaf februari zijn George 
en Elske Valkema hier gevestigd met Zeil-
makerij Sudersee. De afgelopen tijd heeft 
het pand,waar voorheen watersportwinkel 
De Vries was gevestigd, een ware metamor-
fose ondergaan. “Mensen die het pand uit 
die periode kennen zijn verrast als ze hier nu 
binnenstappen”, zegt George Valkema.

In 2006 is George Valkema voor zichzelf 
begonnen. In Warns kon hij destijds een 
mooie kleine zeilmakerij overnemen.  Be-
gin 2018 deed zich een unieke kans voor 
om het bedrijf op een A-locatie én dicht bij 
huis in Makkum voort te zetten. George en 
Elske gingen de uitdaging aan: Zeilmakerij 
Warns gaat verder onder de naam Zeilma-
kerij Sudersee. Een verhuizing naar een licht 
en ruim pand, ze gaan van 200 naar 400 
vierkante meter bedrijfsruimte. De zeilmake-
rij blijft het belangrijkste. Ellen Beeksma en 
Gerda Visser helpen George met het naaien 
en repareren van jachtzeilen en buiskappen. 
De entree wordt gevormd door een winkel 
met watersportartikelen. Daarachter zijn het 
kantoortje en de kantine gesitueerd.

In de werkplaats staat een bijzondere naai-
tafel: er kunnen maar liefst vier mensen aan 
werken. “We genieten echt van deze mooie 
lichte ruimte”, vertelt George. “In Warns lie-
pen we mekaar nog wel eens voor de voe-

Open huis bij Zeilmakerij Sudersee

ten, hier werken we mooi naast elkaar.” 
De werkplaats biedt ook voldoende ruimte 
aan het nieuwe bedrijfsonderdeel NoflikSit-
te. Onder die naam maakt Elske Valkema 
samen met Hermien de Witte losse lounge-, 
boot- en caravankussens. “We kunnen hier 
onze creativiteit helemaal in kwijt. Het is alle-
maal maatwerk. De ene keer krijgen we een 
bestaand kussen dat exact nagemaakt moet 
worden. De andere keer mogen we een bij-
zondere opdracht als een zitslaapeiland rea-
liseren.” In de winkel blijkt dat de dames van 
NoflikSitte ook bijzonder mooie tassen en 
zeildoekkussens produceren.

“We hopen de klantenkring die we in Warns 
hebben opgebouwd hier te mogen begroe-
ten op 21 april. De aanloop uit Makkum en 
vanaf de haven komt al langzaam op gang. 
Iedereen uit Makkum en omstreken die 
nieuwsgierig is naar ons nieuwe onderko-
men is van 10 tot 16 uur van harte welkom!” www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
Turfmarkt 67

Vraagprijs
€ 198.000,- k..k.

makelaars  en taxateurs

surf
kite
snow
fashion

Nieuw 
in ons assortiment

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

funsportmakkum.nl
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FamilieberichtenInfo
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
Secretaris Begrafenisvereniging is
Sj. Elgersma-Zondervan tel. 0515-231546.

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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, Sjoukje Steinhovden
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: Hunia's Drukkerij, Workum

OVERLIJDEN

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  

ALGEMEEN

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

TE KOOP: Door omstandigheden te koop 
z.g.a.n. damesrijwiel, blauwgrijs metallic

3 versnellingen, sportief model, lage instap.
Inl. tel. 0515-580835

TE KOOP: Sparta GLS DL 148 E bike, 
gbruikt, 490,00 euro. Tel. 0515-230209

GEZOCHT: Iemand die onze tuin wil onder-
houden. Tel. 06-23611477

 
ACTIEKERKENWERK: Heeft u nog bruikbare 
spullen voor de rommelmarkt. Bel dan met 
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag 

van de maand bij u opgehaald.

Zoekertjes

22 april 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
Bevestigen ambtsdragers 

29 april 9.30 uur K.C. Het Anker
Oudste Lieuwe Durksz Makkum

Oecumene dienst

Katholieke kerk
Makkum

Zondag 22 april, uitgenodigd bij andere 
locaties.

Zondag 29 april 9.30 uur, Oecumenische 
viering, L. Durksz.

Witmarsum
Zondag 22 april 9.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 29 april 9.30 uur, Pastoor A. Bultsma.

Kerkdiensten

Het wordt stil…
als er geen stem meer klinkt

Op 6 april is overleden mevrouw

G. Tolsma-Ferwerda

onze bewoonster app. 319.
Wij wensen de familie veel sterkte met 
dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

Makkum, april 2018

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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937

Zaterdag 21 april Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur
in de kantine van Mounewetter

 
Zaterdag 28 april Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur
in de kantine van Mounewetter

Agenda
Schoonmaker/schoonmaakster gezocht!

 
Wij zoeken een enthousiaste 

choonmaker/schoonmaakster
bij Marina Makkum

voor zo’n 20 uur per week.
 

Wil je meer informatie over de vacature? 
E-mail ons dan via

info@marinamakkum.nl of bel met 0515-232828
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Altijd al willen werken in
1 van de leukste restaurants 

van Makkum?
Neem dan nu contact met ons op,
wij zoeken nog:

●	Sous	chef	(met intentie voor
 vast contract)
●	Medewerkers	bediening
●	Schoonmaker
Wil je veel plezier in je werk, overdag 
voldoende vrije tijd, werken in een leuk 
team en voldoende uren werken in de 
zomervakantie?
Reageer	dan	snel	op	info@itposthus.nl

•	 AED: Alle AED’s in Makkum staan geregistreerd bij https://aed.rodekruis.nl/ en tevens bij 
www.hartstichting.nl. Als je als bewoner van een wijk vindt dat jouw wijk ook een AED 
nodig heeft, kun je samen met de bewoners van de wijk geld inzamelen en er één laten 
plaatsen. Voor meer informatie zie: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/maak-jouw-
wijk-veiliger  

•	 Zwerfafval: sinds de oproep onlangs in de Belboei, zijn er al meer dan 20 zgn. grijpers op-
gehaald. Daarnaast gaat er ook 1 groep met 15 leerlingen binnenkort aan de slag. Vooral in 
het centrum, de ‘vis’ buurt (zalm, geep...), de ‘molenbuurt’ (trasmolen, houtmolen...) en de 
‘schepenbuurt’ (Aakweg, Botterstraat...) hebben we nog geen vertegenwoordiging. Help 
ook mee om ook jouw buurt weer een stukje schoner te maken! Iedereen maar ook zeker 
de scholen, kunnen zich nog aanmelden voor een grijper.  Uw reactie graag naar; info@
pbmakkum.nl. met als onderwerp “Zwerfafval”. 

•	 Werkgroep	Dorpsvisie	2018:	Het bestuur gaat binnenkort starten met een nieuwe ‘dorps-
visie’ en daar hebben wij ook uw hulp bij nodig! Hoe meer mensen er meedenken des te 
beter en gevarieerder wordt de nieuwe dorpsvisie waar we weer jaren mee vooruit kunnen. 
Vindt u het leuk om mee te denken over de toekomst van Makkum? Geef u dan op voor 
de werkgroep Dorpsvisie. Uw reactie graag naar; info@pbmakkum.nl.  met als onderwerp 
“ Dorpsvisie”.

•	 DE	GROENE	LOPER: Inmiddels zijn er meerdere ‘Groene Loper’ projecten in Friesland 
gerealiseerd, ‘De Groene Loper’ is een verbinding tussen bebouwing (stad, dorp, zorgin-
stelling etc.) en een natuurgebied of cultuurlandschap. Begin mei bieden wij een select 
aantal groepen een actietafel aan, op die avond kan een groep hun idee uitwerken tot een 
realisatieplan. Graag komen wij in contact met mensen die een pril idee hebben. Laat ons 
weten welk idee er leeft en neem voor 19 april contact op met; L.Statema@friesemilieufe-
deratie.nl.

De leden van de Kaatsvereniging Makkum en 
de leden van de “Club v. 25“ hebben onlangs 
het nieuwe programmaboekje, met daarin al-
lerlei belangrijke informatie over onze kaats-
partijen, trainingen, competities en de Makku-
mer Merke, ontvangen. Voor belangstellenden 
die ook graag het nieuwe kaatsboekje in bezit 
willen hebben, ligt deze vanaf 24 april klaar in 
de kaatskantine.
COMPETITIE: De Heren Comp. start op 
woensdag 25 april om 19.00 uur. Opgave bij 
Sjirk Rolsma: 231365 / 06-17174139. De Da-
mes Comp. start ook op woensdag (!) 25 april 
om 19.00 uur. Opgave bij Willy v.d. Velde: 06-
30095365. Men kan ook later instromen.
Start Jeugdcompetitie KVM + Cursus Be-
ginners 
COMPETITIE: De Jeugd Comp. voor welpen, 

pupillen en schooljeugd start op dinsdag 24 
april om 19.00 uur. De kosten hiervoor bedra-
gen € 10,= , te voldoen op de 1e competitie-
avond. Alle jeugdleden hebben hierover in-
middels bericht ontvangen.
BEGINNERSCURSUS: De Beginnerscursus 
voor jeugd vanaf 6 jaar start maandag 7 mei 
om 18.45 uur. De kosten hiervoor bedragen 
€ 5,=. Opgave uitsluitend via jeugd@kv-mak-
kum.nl voor 30 april.
ZONDAG 29 APRIL OEDS VAN DIJK LEDEN-
PARTIJ: Heren en Dames + verl.r.. School-
jeugd, pupillen en welpen + verl.r.. Voor alle 
categorieën is de aanvang 11.00 uur. Prijzen: 
Eretekens en waardebonnen. Kransen aange-
boden door: Bosma Hoveniers bedrijf. Opga-
ve Heren en Dames via secretariaat@kv-mak-
kum.nl is mogelijk tot zondag 29 april 9.30 uur.

Boekje KVM 2018 en start competitie en ledenpartij KV Makkum 



pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 18 april 2018

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,25 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,50 
1 kg speklappen ...................................... € 5,75 
1 kg shoarmavlees .................................. € 5,75 
1 kg verse worst .................................... €   5,00 
1 kg fricandeau ...................................... €   7,50 
1 kg schnitzel .........................................€   8,00 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,50 
1 kg krabbetjes ................. € 4,25 / 3 kg € 12,00 
droge worst 5 stuks ............................... €   4,50 
1 kg rundvlees .................. € 6,50 / 2 kg € 13,00 
1 kg bieflappen ................. € 7,25 / 3 kg € 20,00 
1 kg ossenstaart .................................... €   5,00 
1 kg biefstuk ..........................................€   8,00 
1 kg kipfilet.............................................€   7,00 
hamburgers  5 stuks ................... €   4,50 
boomstammetjes  5 stuks ................... €   4,50 
kipschnitzel  5 stuks ................... €   4,50 
zigeunerschnitzel  5 stuks ................... €   4,50 
kip cordonblue  5 stuks ................... €   4,50 
slavink  5 stuks ................... €   4,50 
1 kg gehakt ....................... € 4,50 / 5 kg € 21,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen  
1 kg verse worst             € 42,50
2 kg bieflappen     
3 kg gehakt                  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Ga eropuit in de Friese natuur en geef je op 
voor deze unieke zeiltocht van It Fryske Gea 
over het IJsselmeer. Wanneer? Zaterdag 21 
april van 10.00 – 12.00 uur. Stap aan boord 
en geniet van de natuur vanaf het water onder 
leiding van onze enthousiaste natuurgidsen 
Johan Zijlstra en Ronald Galema. Met extra 
aandacht voor de vismigratierivier. Interesse? 
Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 
15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit of 
0512 - 38 14 48. Deelname is voor zowel leden 
als niet-leden van It Fryske Gea gratis!

Meer weten over het IJsselmeer?
Ga mee op onze excursie en geniet vanaf de 

zeilboot van de natuur en haar schoonheid. 
Tijdens de vaartocht die start bij het Afsluitdijk 
Wadden Center, vertellen onze deskundige 
natuurgidsen over het ontstaan van het IJssel-
meer en de problemen die ontstonden door de 
aanleg van de Afsluitdijk. De harde scheiding 
bleek een enorme barrière voor trekvissen. 
Hierdoor konden de vissen niet meer tussen 
het zoete binnendijkse en het zoute buiten-
dijkse Waddenzeewater trekken. Door de vis-
migratierivier is dit straks wel weer mogelijk. 
De gids neemt je mee op een mooie zeiltocht 
over het IJsselmeer en vertelt je alles over 
de natuur. Kortom, deze excursie is zeker de 
moeite waard. Vergeet je verrekijker niet!

Zeilen over IJsselmeer naar vismigratierivier
tijdens de ‘World Fish Migration Day’

Door Judith van Lavieren

Op Koningsdag wordt voor de mannequins  
wederom de rode loper uitgerold op de Markt: 
er staat weer een modeshow met verrassende 
voorjaarsmode op het programma. Er worden 
kleding en accessoires geshowd van Funsport 
Makkum, Ziezo Fashion en ’t Pareltje Mode 
en Cadeauboutique in samenwerking met Van 
Nuyen Hoeden en  Schoonheidssalon Rian-
ne. BlomYnien showt bloemstukken. Tineke 
Genee keert terug op haar oude vertrouwde 
plekje achter de microfoon en zal optreden als 
ladyspeaker. “Bovendien heeft de Koningin-
nevereniging  ons medegedeeld dat we ook 
dit jaar weer mogen rekenen op koninklijk be-
zoek”, aldus Marijke Hollander van ’t Pareltje.

Royal Makkum presenteert mode met Koninklijke allure

Op vrijdag 24 augustus staat het fantasti-
sche podium van Leugenbollepop op het 
plein en kan iedereen weer een avond lang 
genieten van een muzikaal spektakel! 
We hebben al een aantal zeer verrassende 
en superleuke opgaves binnen gekregen, 
maar er kunnen er nog meer bij! 
Wil jij onderdeel zijn van dit mooie evene-
ment en ben je 12 jaar of ouder? Geef je dan 
nu op voor Leugenbollepop. Je mag solo 
zingen of met een groep vrienden, einde-
lijk dat duet eens laten horen of misschien 
wel met die muzikale club collega’s op het 
podium staan. De keuze qua nummer staat 
helemaal vrij! Je wordt begeleid door de mu-
zikanten van de superband waar je vanaf de 

maand mei een paar keer mee gaat oefenen 
zodat je de 24e (klappertandend) mag stra-
len op het podium.
HOE KUN JE JE OPGEVEN?!
Stuur vóór vrijdag 20 april een mail naar 
info@leugenbollepop.nl met jouw top 3 
nummers die jij/jullie graag wil/willen ver-
tolken op het podium van Leugenbollepop. 
Daarnaast ontvangen we ook graag je naam, 
adres en mobiele nummer, de avond(en) in 
de week dat je absoluut niet kan oefenen en 
de periode dat je op vakantie bent. 
Volg ons ook via facebook.com/leugenbol-
lepop voor de laatste nieuwtjes, foto’s & vi-
deo’s van toen en nu en meer updates om-
trent LBP 2018

Nog maar 2 dagen om je op te
geven voor Leugenbollepop

Voor 5 euro kunt u zich verzekeren van een 
eersterangs zitplaats direct langs de rode lo-
per. Deze ‘zitplaatskaartjes’ zijn verkrijgbaar 
bij ’t Pareltje. Het ‘zitplaatsarrangement’ is in-
clusief hapjes en een oranjebittertje. De hap-
jes worden verzorgd door Bakkerij Kluft en 
Slagerij Bruinsma. En het oranjebittertje komt 
geheel in stijl uit de Prins.

Durkje Hoeksema heeft ook dit jaar weer een  
team van charmante gastvrouwen weten te 
formeren. Een special guest die een bijzonde-
re  band  heeft met het koningshuis maakt deel 
uit van haar team. U wordt  naar uw zitplaats 
begeleid en u op uw plaats bediend.

Uiteraard kunt u de modeshow ook koste-
loos staande bijwonen. De hofleveranciers 
van Makkumer mode zorgen voor een kleur-
rijk overzicht van de voorjaarsmode van 
2018.”Modeminnend Makkum is van harte 
uitgenodigd”, aldus Marijke Hollander. “We 
beginnen om 13.30 uur.”
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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

WIJ ZOEKEN JOU!
Voor uitbreiding van ons team zoeken wij 

een

AFWASSER/KEUKENHULP
Ben je 16 jaar of ouder neem dan

contact op met Joke voor meer informatie
tel. 0515-231447.

Hotel de Waag & Brasserie De Eerste Rang
Markt 13 • 8754 CM Makkum

Door Judith van Lavieren

Op zaterdag 28 april staat er een bijzonder 
concert op stapel waarbij CMV Hallelujah 
Makkum onder leiding van N. Jaarsma samen 
met de Belgische collega’s van K. H. Vreugd 
in Deugd’ Zussen o.l.v. S. Walker, de muzikale 
handen in één slaan en de beste stukken uit 
beide landen ten gehore brengen. Als locatie 
is gekozen voor het Anker aan de Buren 17 
te Makkum. De zaal gaat open om 19.00 uur. 
De aanvang van het concert is om 19.30 uur. 
Voorafgaand aan het concert zal de Drum-
band van Makkum een rondgang verzorgen 
door het dorp.  Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij ’t Pareltje of BlomYnien te 
Makkum. Natuurlijk kan ook aan de zaal ge-
kocht worden, kinderen tot 12 jaar zijn onder 
begeleiding gratis.
De Belgische collega’s zijn in het weekend van 
7april al even op verkenning geweest in ons 

dorp. In de Zwaan ontmoetten vertegenwoor-
digers van beide verenigingen elkaar. “Een 
hele gezellige ploeg” , vertelt bestuurslid Karin 
van Gullik van CMV Hallelujah. “Ze kijken er 
naar uit om met onze leden een pintje te vat-
ten.” Inclusief aanhang komen er maar liefst 
117 Belgen naar Makkum. Het gezelschap 
gaat overnachten in de Vigilante.
De gasten arriveren in de loop van de middag 
van de 28ste april in ons dorp en gaan dan 
met de leden van Hallelujah eerst gezellig sa-
men eten bij Hennie fan Richt. Daarna volgt 
een gevarieerd en ongetwijfeld bijzonder ge-
zellig gezamenlijk concert.
Op zondag vertrekken de Belgen naar Den 
Oever. Daar geven ze namelijk ook nog een 
concert met de plaatselijke muziekvereniging 
Apollo.

Meer info op www.hallelujahmakkum.nl of via  
facebookpagina: hallelujahmakkum.

Dubbelconcert Hallelujah Makkum en 
‘Vreugd in Deugd’ uit het Belgische Zussen

door Jetze Genee

Maandagmiddag 26 maart is het eerste kievit-
sei van Vogelwacht Makkum gevonden in de 
Jonkers ten noorden van Avondrust. De heer 
Sipke Postma vond het ei op de maisakker 
van boer Tjeerdema. Samen met de vaste na-

Sipke Postma vindt eerste kievitsei 
van de Vogelwacht Makkum

Sipke Postma met het eerste kievitsei van 
Makkum.

zorgercompagnon Oostenveld deed Postma 
de tegen 17.00 uur de vondst. Het ei blijft lig-
gen en is inmiddels al goed op weg naar jonge 
kieviten. Na het eerste zachte weekend van 
maart kwamen de weidevogels goed los. Een 
dag later vond Ronny Cuperus het eerste ei in 
de middelste klasse in de Noardermar. Voor de 
jeugd kwam 1 april te snel, het eerste jeugdei 
is dit jaar niet gevonden. Makkum Noord en 
de Noardermar zijn twee topgebieden waar de 
boeren door middel van beheer….. Na de late 
vorst in maart dit jaar kon het eerste ei pas 
in de laatste week maart gemeld worden. De 
koude start van maart zorgt voor een vertra-
ging in de natuur, maar die wordt deze week 
snel ingelopen met zomerse temperaturen. 
Voor de nazorgers van de vogelwacht is het 
spitsuur. Zo is afgelopen vrijdag geholpen bij 
het inzaaien van een aardappelakker op Kooi-
reed Piaam waar 7 nesten van de kievit mee 
zijn gespaard. Foto’s van dit mooie veldwerk 
kunt u op de facebookpagina van wacht vin-
den. Daarnaast is het een hele kluif om alle 
nesten tijdig de vinden voordat de maisakkers 
geploegd worden en de graslanden gemaaid 
kunnen worden. Wilt u de vogelwacht helpen 
bij dit werk? Dat kan! U kunt zich melden bij 
een bekend lid of via vogelwachtmakkum@
ziggo.nl.

MAKKUM - Rapper meester Gerben, wethou-
der Erik Faber en Ark-directeur Greet Stulp 
openden vrijdag 13 april met alle kinderen van 
de Makkumer basisscholen De Ark en de Sint 
Martinus de jaarlijkse Himmeldei. De leerlin-
gen startten daarna met het opruimen van al 
het zwerfafval in Makkum.

Basisschoolkinderen maken Makkum weer schoon
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door Jetze Genee

De beeldbepalende Van Doniakerk zal van-
af 2019 niet langer beheerd worden door de 
PKN-gemeente Makkum e.o., maar door een 
Dorpsstichting. Na lang beraad heeft de PKN  
gemeente besloten om te kiezen voor één ge-
bouw. De kosten voor onderhoud aan twee 
kerkgebouwen zijn voor de kerkgemeente niet 
langer houdbaar. Daardoor is op diverse ge-
meenteavonden het dilemma besproken om 
een oplossing te zoeken voor de dubbele ge-
bouwen. Het gaat hierbij om het Kerkelijk Cen-
trum Het Anker en de Van Doniakerk met de 
kosterswoning, parkeerplaats en de begraaf-
plaats. Gemakkelijk ging dat niet en ook zeker 
niet zonder weerstand. Een zoektocht naar 
de meest geschikte oplossing heeft geleid 
tot de keuze om het Kerkelijk Centrum Anker 
aan te houden als kerkgebouw. De Van Doni-
akerk wordt ondergebracht in een op te rich-
ten Dorpsstichting Van Doniakerk. Hiermee 
behoud de kerkgemeente de mogelijkheid om 
gebruik te maken van het oudste kerkgebouw 
van Makkum.  

Dorpsstichting
Deze dorpsstichting moet het gebouw een 
bredere functie geven dan enkel kerkenwerk. 
Er zijn diverse voorbeelden van het multifunc-
tioneel gebruik van kerkgebouwen, dichtbij 
in Kimswerd bijvoorbeeld. Daar zorgt een 
stichting voor het verhuren en onderhouden 
van het gebouw of een deel van het gebouw 
waardoor een breed scala aan gebruikers nu 
zorgt voor het rendabel in stand houden van 
het kerkgebouw. 

Activiteiten
En dat is in Makkum ook nodig. Meer gebrui-
kers kunnen de lasten van het onderhoud, nu 
en in de toekomst, beter dragen. Een nog op 
te richten stichting met een divers bestuur 
moet zorgen voor een brede invulling. Denk 
hierbij aan klassieke concerten, exposities, 
bijeenkomsten, congressen of een speciale 
dienst als trouwerij en begrafenis. Kerkdien-
sten blijven uiteraard mogelijk. Iedere gebrui-
ker sluit met de stichting een overeenkomst 
waarmee de voorwaarden en de kosten over-
eengekomen worden. Daarnaast kan gedacht 
worden aan donateurs in de vorm van ‘vrien-
den’ van de Van Doniakerk. Deze donateurs 
dragen door middel van een jaarlijkse bijdrage 
bij aan de onderhoudskosten. ‘Vrienden’ ont-
vangen vervolgens een aantrekkelijke korting 
op bijvoorbeeld concertkaartjes.

Van Doniakerk gaat over naar een Dorpsstichting
Zoektocht
In de maanden april t/m juni zoekt het colle-
ge van Kerkrentmeesters actief naar toekom-
stige enthousiaste dragers van het initiatief 
Dorpsstichting. Bestuursleden, vrijwilligers, 
ideeën-aandragers en ambassadeurs om het 
positieve verhaal uit te dragen. Omdat het een 
dorpsstichting in wording is, wordt er breed 
gezocht. Vertegenwoordigers uit de cultuur-
hoek, verenigingsleven, ondernemers, gepen-
sioneerden en jongeren. Hiervoor kan ieder-
een, vrouw en man zich aanmelden. Samen 

zorgt het toekomstig bestuur voor het vullen 
van de activiteiten kalender van de Van Doni-
akerk. Daarnaast valt ook het onderhoud, het 
financieel beheer en de acquisitie voor gebrui-
kers en mogelijke fondsen tot de taken van het 
bestuur. Heeft u interesse in het gebruik van 
dit prachtige kerkgebouw, of heeft u ideeën of 
interesse om zitting te nemen in het toekom-
stig bestuur? Dan kunt u nu al nadere infor-
matie verkrijgen via de Kerkrentmeesters van 
de PKN-gemeente Makkum e.o: pkn.kerkrent-
meester@makkum.nl  

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

GEZOCHT:
Hulp voor het schoonmaken van

het sanitair van de watersportvereniging 
Makkum 1x per dag gedurende

de zomermaanden.

Inlichtingen: tel 06-52661434.
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Op initiatief van de katholieke geloofsgemeen-
schap in Makkum zijn drie lokale kerken (de 
PKN gemeente Makkum , de Doopsgezinde 
Kerk in Makkum (DGK) en de locatie Makkum 
van de Zalige Titus Brandsma Parochie) be-
zig met de voorbereidingen voor een geza-
menlijk diaconaal centrum in Makkum. Deze 
deelwinkel (Dewi) wordt gevestigd in een pand 
aan Buren 1 (de voormalige bloemenwinkel en 
bridgeschool).

Het centrum wordt een soort huiskamer voor 
en door alle Makkumers. Er is de mogelijkheid 
voor ontmoeting, een kopje koffie, een luiste-
rend oor, advies bij hulpvragen en een loket-
functie voor zaken waarvoor meer expertise 
nodig is. Er wordt daarom nauw samenge-
werkt met plaatselijke vrijwilligersorganisaties, 
welzijnswerk van de gemeente (o.m. gebieds-

team) en overige partijen van het dorp. Het 
centrum is genoemd naar zijn deelwinkelfunc-
tie. Mensen met teveel spullen kunnen delen 
met mensen met weinig spullen. Maar het 
wordt geen kleding- of voedselbank.

Zichtbaarheid:	Doel van het centrum is een 
plek voor alle Makkumers met behoefte aan 
gezelligheid en daadwerkelijke hulp. Zo laten 
de kerken hun sociale en diaconale gezicht 
zien. Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoe-
ling op enigerlei wijze te concurreren met de 
plaatselijke middenstand óf de horeca in Mak-
kum. 

Welkom:	 Het centrum dat bemenst wordt 
door vrijwilligers van het dorp en met name de 
drie kerken o.l.v. twee professionele krachten 
zal in eerste instantie 3 middagen in de week 

Gezamenlijke kerken openen diaconaal centrum in Makkum

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 21 april
14:30 V en V’68 1-Makkum 1
14:40 Leovardia 2-Makkum 2
13:45 Joure SC 4-Makkum 3
12:15 Sleat 2-Makkum 4
12:00 Minnertsga JO19-1-Makkum JO19-1
12:30 Makkum JO17-1-Harlingen JO17-1
09:00 Makkum JO15-1-Oosterlittens JO15-1
13:00 Workum JO13-3-Makkum JO13-2
10:00 Makkum JO11-1-Terschelling JO11-1
11:00 Makkum JO11-2-Mulier JO11-1
10:15 ONS Sneek JO11-4-Makkum JO11-3
10:00 Makkum JO9-1-SC Bolsward JO9-1
10:00 Makkum JO9-2-SJO DFC JO9-1
11:15 Makkum JO9-3-Walde De JO9-1G
14:30 Makkum VR1-SC Berlikum VR2

Dinsdag 24 april
19:00 Makkum 3-SC Bolsward 5
19:00 Makkum JO13-1-Gorredijk JO13-1

Kantinedienst
08.15-12.00 Ans Pieters
  Jelle vd Velde
12.00-15.00 Karin Bruinsma
  Klaas Reitsma
15.00-19.00 Klaas v Malsen
  Rein Attema
  Sando vd Meer

Zaterdag 28 april
14:45 Arum 1-Makkum 1
14:30 Makkum 3-ONS Sneek 3
12:30 Makkum 4-IJVC 3
10:45 SJO DFC JO19-1-Makkum JO19-1
12:30 Akkrum JO13-1-Makkum JO13-1
09:00 Makkum JO11-1-Oosterlittens JO11-4
10:30 Makkum JO11-2-LSC 1890 JO11-4
09:00 ST IJVC JO11-4-Makkum JO11-3
10:00 Makkum JO9-2-S.F. Deinum JO9-1
09:00 Scharneg.’70 JO9-4-Makkum JO9-3

Woensdag 2 mei
19:00 SC Berlikum VR2-Makkum VR1

Kantinedienst
08.15-12.00 Aty Roodenburg
  Ineke vd Bles
12.00-15.00 Alie vd Veer 
  Tiny vd Veer
15.00-19.00 Wiepkje Fennema
  Alexandra Harteveld
  Hedwich Klein

(op woensdag, donderdag en vrijdag) open 
zijn van 14.00 tot 16.30 uur. Het spreekt voor 
zich dat iedereen welkom is,  ongeacht de 
achtergrond. Als bezoeker, of als gastheer/
gastvrouw. Ook inbreng van talent en vaardig-
heden, of van spullen is van harte welkom.   

Open:	 Naar verwachting gaat het centrum 
begin mei open. Op het moment wordt er ge-
verfd en ingericht. Vrijwilligers zijn hierbij van 
harte welkom.
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Wilt u lokaal duurzame energie opwekken, 
deze vervolgens samen afnemen met mede-
bewoners en er ook nog een mooi rendement 
aan overhouden? Dat kan in Kornwerderzand. 
Het Volksmolen-project gaat de kleine oude 
windmolen op Kornwerderzand vervangen 
door een nieuwe molen van hetzelfde formaat 
met een hogere opbrengst aan energie. En u 
kunt als lokale inwoner van de regio Makkum 
en Kornwerderzand e.o. mede-eigenaar wor-
den.
Samen, lokaal je eigen duurzame energie op-
wekken tegen een mooi rendement van 9%. 
Het kan met de Volksmolen! Bij deze nodigen 
wij u alvast uit voor de informatieavond van 
woensdag 25 april in Hotel It Ankerplak in 
Makkum, aanvang 19:30. 

Hoe doet u mee? 
Huishoudens, bedrijven en verenigingen van 
de postcodes 8746, 8747, 8752, 8753, 8754, 
8755, 8756, 8757, 8758, 8759 kunnen een 
windkavel afnemen van de nieuwe windmo-
len van Kornwerderzand. Met de aankoop van 
een windkavel bent u 15 jaar lang mede-ei-
genaar van de nieuwe windmolen en neemt u 
rechtstreeks de lokaal en duurzaam opgewek-
te stroom af tegen een gunstig tarief!

Wat is uw voordeel?
Over de duurzaam opgewekte energie van de 
Volksmolen betaalt u geen energiebelasting. 
Op deze manier bespaart u ruim 60% per 
kWh. Uitgaande dat een huishouden van 2 
personen ongeveer 3.000 kWh verbruikt komt 
dat neer op een besparing van ongeveer € 
376,- per jaar op de energienota. 

Wanneer is deelname interessant?
U bent inwoner van bovenstaande postco-
de-gebieden, u wilt flink besparen op de ener-
gierekening en u wilt zorgeloos een bijdrage 
leveren aan een schoon milieu voor onze kin-
deren en kleinkinderen. En dat allemaal samen 
met lokale medebewoners!

Meer informatie?
Kom naar onze informatie-avond op woens-
dag 25 april in Hotel It Ankerplak in Makkum. 
Tijdens deze avond, aanvang 19:30, leggen 
wij uit wat de deelname-mogelijkheden zijn 
voor u als lokale inwoner. Bekijk ook onze 
website: https://volksmolen.nl/projecten/
volksmolen-kornwerderzand/ of volg ons op 
facebook voor het laatste nieuws!
De Volksmolen is een initiatief van Wind Energy 
Solutions en Greenchoice! 

Door Judith van Lavieren

Het programma dat de Koninginnevereni-
ging Makkum in de week rond Koningsdag 
presenteert kunt u lezen in de flyer die deze 
week met de Makkumer Belboei meekomt. 
Enkele highlights uit het programma wil het 
bestuur graag nog even toelichten. “ We 
zijn erg verheugd over de komst van ‘Keep 
Them Rolling’ op Koningsdag. Om half 
een zullen de deelnemende voertuigen bij 
de haven staan”, aldus Gerrit Bleeker van 
Koninginnevereniging Makkum.

“De dag zal beginnen met een rondgang 
van Hallelujah. De rondgang eindigt bij 
Avondrust. Hallelujah  heeft ons laten we-
ten dat ze het  leuk zouden vinden als er 
zoveel mogelijk kinderen op hun versier-
de fiets achter het korps aan gaan”, aldus 
Bleeker. “We zoeken nog steeds vrijwilli-
gers om te assisteren bij de kinderspelen. 
Scholieren kunnen deze uurtjes gebruiken 
voor hun studiepunten maatschappelijke 
stage. Vrijwilligers kunnen zich melden op 
de facebookpagina van  Koninginnever-
eniging Makkum middels een persoonlijk 
bericht.”

De feestelijkheden beginnen zondag 22 
april al met de speurtocht. Opgave gaat in 
groepen en kan op Makkumerspeurtocht@
hotmail.com.
“Wat betreft de bingo kunnen we melden 
dat de Jumbo de hoofdprijs, een kar met 
boodschappen, sponsort. Deze sponso-
ring is per abuis niet in de flyer terecht ge-
komen”, vertelt Bleeker.
Aan de vooravond van Koningsdag kan 
een vorkje geprikt worden in It Posthus, De 
Prins, De Zwaan en bij Hennie fan Richt op 
een theaterdiner voor en door Makkumers. 
“Tijdens het diner wordt men 4 keer getrak-
teerd op een optreden. Er zullen bekende 
gezichten voorbij komen, maar er zijn ook 
een aantal debuterende speelsters. En er 
wordt een nieuw Makkumer Volkslied ge-
presenteerd”, verklapt Arie Kuipers. Op 
Koningsdag zelf kan men ook nog genie-
ten van theater. It Posthus organiseert dan  
nog een extra eigen theaterdiner. Dit is dus 
niet hetzelfde als het Makkumer Theaterdi-
ner. En op Koningsdag zal  zich uiteraard 
een nieuw Koningspaar aan de Makkumer 
bevolking presenteren.
Voor een volledig overzicht van alle acti-
viteiten en tijden verwijst het bestuur naar 
de flyer.

In verband met de festiviteiten op Ko-
ningsdag verzoeken we de inwoners van 
Makkum om op 27 april het Plein en de 
Markt autovrij te  houden. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking. Koninginne-
vereniging Makkum.

Enkele highlights uit
het programma
rond Koningsdag

Profiteer van een duurzame en frisse wind uit
Kornwerderzand en behaal een rendement van 9%

Royal Makkum
hofleverancier van modebewust Makkum

Voor een outfit van Koninklijke allure presenteren wij vanaf de catwalk een

modeshow
De rode loper wordt uitgerold op de Markt.

U zult verwelkomd worden door een speciale gastvrouw.
Het Koningspaar opent de modeshow!

Royal Makkum presenteert
donderdag 27 april:

BlomYnien
Funsport Makkum

Schoonheidssalon Rianne
’t Pareltje mode & cadeauboutique

VanNuyen hoeden
Ziezo fashion

U bent vanaf 13.00 uur van harte uitgenodigd op de Markt.

Zitplaatsen tegen een vergoeding, inclusief een hapje en drankje te reserveren
tot 26 april bij ’t Pareltje Makkum. Staanplaatsen gratis.
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De 1e Gaaster Kofferbakverkoop
op vrijdag 27 april (KONINGSDAG) 
Van 10.00 uur tot 13.00 uur op/nabij de Bop-
peslach. Klaarzetten en uitpakken auto kan 
vanaf 9.00 uur. We beginnen (samen met alle 
dorpsgenoten) om 9.30 met koffie en wat lek-
kers ter ere van de Koning. Heb je een auto 
met kofferbak? En heb je spullen voor de ver-
koop – dit kan van alles zijn – meld je dan snel 
aan voor dit gezellige evenement! - Inleg per 
auto: € 1,00; - Nota bene: We hebben GEEN 
kraampjes!; - Alleen verkoop uit, voor en naast 
de kofferbak is toegestaan.
Kinderen tot 16 jaar mogen een kleedje neer-
leggen en vanaf daar hun spulletjes verkopen. 
Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan 
z.s.m. bij een van ons! Wil je niet meedoen: 
kom dan in ieder geval een kijkje nemen!
Arianne (ah.wagt@gmail.com / 06 54 35 77 41  
Aukje (aukjedeboer@live.nl / 06 51 91 59 99
Bianca (biancadomhof@hotmail.com / 06 13 
91 46 49

Door Sjoukje Steinhovden

In oktober 2017 kreeg de middenstand in Mak-
kum er een nieuwe collega bij in de persoon 
van Mariska Kamerbeek, die haar inbrengwin-
kel Strikjes & Bretels aan de Bleekstraat 42 
startte. Samen met Leontine Wijntjes verkoopt 
ze kinderkleding; zowel gebruikte als nieuwe - 
tegen outletprijzen. Ook runt ze een webshop.

Sinds begin april 2018 is het echter niet meer 
“zomaar” een inbrengwinkel. Strikjes & Bre-
tels is het officiële inzamelpunt geworden voor 
de Stichting Babyspullen. Het succes van 
de winkel leidde tot veel mond-tot-mond re-
clame, waardoor het nieuws over Mariska en 
haar winkel ook terechtkwam bij de centrale 
vestiging van Stichting Babyspullen in Heer-
hugowaard. De Stichting nam contact op met 

Mariska en dat resulteerde al snel in dit nieuwe 
verzamelpunt.
Bij de ingang van de winkel staat een grote 
rode container, waar mensen baby- en kin-
derkleding in kunnen deponeren. De “vaste 
inbrengers” is gevraagd of ze, wanneer na een 
bepaalde periode de door hen ingebrachte 
kleding nog niet is verkocht, ermee akkoord 
gaan dat die kleding naar de Stichting gaat. 
Mariska sorteert de binnengekomen kleding 
op maat en geslacht. De eerste container was 
in recordtijd helemaal vol en binnenkort gaat 
ze de inhoud ervan persoonlijk afleveren in 
Heerhugowaard, waar de producten nader ge-
sorteerd worden en in de startpakketten gaan.

De Stichting verzamelt kleding tot en met 
maat 92, maar de zeer gedreven Mariska is 
ambitieus en wil ook grotere maten gaan in-

Strikjes & Bretels inzamelpunt voor Stichting Babyspullen
zamelen. Ze heeft in verband hiermee al con-
tact gelegd met de Gemeente, omdat die een 
gebiedsteam heeft dat gezinnen bezoekt die 
onder de armoedegrens leven. Ze wil ook die 
mensen graag helpen met kinderkleding die 
door de eerste eigenaren niet meer gebruikt 
wordt. Behalve kleding kunnen er overigens 
ook andere dingen gedoneerd worden, zoals 
knuffels, speelgoed en babyverzorgingspro-
ducten. Mariska heeft ook contact gezocht 
met andere vrijwilligers in Makkum. Zij ma-
ken babyartikelen, zoals sokjes, slabbetjes en 
luieretuis, die ook worden gedoneerd. Zelf is 
ze trouwens ook creatief: diverse artikelen in 
de winkel zijn van haar eigen hand (zoals de 
schattige knisperdoekjes).

Komt u tijdens de grote voorjaarsschoonmaak 
dus baby- of kinderspulletjes tegen die u niet 
meer gebruikt, dan weet u nu waar u ermee 
terecht kunt!

“Stichting Babyspullen verzamelt landelijk ge-
bruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar 
babystartpakketten van. Deze pakketten ver-
strekken wij gratis aan (aanstaande) ouders in 
Nederland die het financieel moeilijk hebben. 
Waarom wij dit doen? Omdat in Nederland 1 
op de 9 kinderen opgroeit in armoede. In de 
grote steden is dat zelfs 1 op de 4 kinderen... 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op een goe-
de start!” Bron: Persbericht Stichting Babyspullen 
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Zondagmiddag 8 april werd het voorjaars 
toernooi gespeeld. Deze keer was ‘Italië’ het 
thema. Italiaanse muziek en mediterrane  tem-
peraturen zorgden voor een passend sfeertje. 
De kleurige bloemen en potten van ‘Blom yn 
ien’ uit Makkum in de kantine en op het terras 
maakten het Italiaanse plaatje compleet.
De 28 deelnemers speelden ieder 3 partijen 
in dubbel of gemengd dubbel. Jentje Alkema 
was de hele week met het baanonderhoud be-
zig geweest zodat de dag voor het toernooi 
de netten konden worden ophangen. De ver-
se gravelbanen waren hier en daar nog zacht, 
maar werden in de loop van de dag lekker 
aangestampt. Het terras was de hele dag druk 
bezet. Om 16:30 uur klonk de toeter voor het 
einde van de laatste partijen. 
Er waren 1e en 2e prijzen voor de beste heren 
en dames. De huldiging vond plaats onder de 
opzwepende tonen van het Italiaanse volks-
lied.
Heren: 1e prijs: Pieter Portma en 2e prijs: Cor 
Dokter
Dames: 1e prijs: Pietsie van Dijk en 2e prijs: 
Fogel Strikwerda

Na de prijsuitreiking werd de dag afgesloten 
met Italiaanse soep, heerlijke warme pizza-
punten en Tiramisu. 
Het nieuwe Makkumer bedrijf ‘NoflikSitte’ 
werd bedankt voor de sponsoring van vier 
mooie zeildoeken kussens. 

Tennisvereniging Makkum staat bekend als 
een vereniging met gezellige toernooien en 
competitieteams. Tennis is een sport voor jong 
en oud en voor ouders die hun sport met de 
kinderen willen delen. Er is voldoende ruimte 
om samen een balletje te slaan of om elkaar 
aan te moedigen. Nieuwe leden worden op 
een ongedwongen manier welkom geheten. 

Tennisvereniging Makkum

Voorjaars ‘pizza’toernooi 
Tennisvereniging Makkum

Door Sjirk Wijbenga

“Een viool bouw je niet in een week of een 
maand. Het is wat je noemt een geduldwerk”.
Dat zegt de vioolbouwer Dirk Jacob Hamoen. 
Cultureel Podium Makkum (eerder bekend als 
’t Nut Makkum) organiseerde op 5 april jl. een 
kijk-en luisterbezoek bij de Nederlandse Viool-
bouwschool in Makkum. Ruim 20 belangstel-
lenden waren aanwezig.
Ga je een viool kopen of ga je er ééntje bou-
wen. Voor Dirk Jacob  was het wel duidelijk. 
Wanneer je niet te veel haast hebt en zo’n 350 
bouwuren er wilt insteken moet je er volgens 
hem absoluut één gaan bouwen. Het heet vi-
oolbouw, maar daar vallen uiteraard ook onder 
altviool, cello, contrabas etc. En je hoeft niet, 
als je eigenlijk een cello of een bas wilt bou-
wen, met een viool te beginnen. 
Collega Rob Stemerding gaf voor de pauze in 
vogelvlucht een uitleg over de bouwwijze van 
de viool. De binnenmal, de krans, het sjabloon, 
de kritische selectie van de houtsoort, de kas-
ten vol met gereedschap en klemblokken zijn 
enkele aspecten die o.a. ter sprake kwamen. 
Na de pauze vertelde Dirk Jacob over het 
zoeken naar de klank van de viool. Een grote 
voorsprong heb je, als je het instrument dat 
je gaat bouwen, ook goed kunt bespelen. Met 
behulp van een magneetje kun je het dan hele-
maal naar eigen idee op klank afwerken. 
Het voormalige “Ons Gebouw” op de Markt 

is een echte vioolschool geworden met een 
mooie ruime werkplaats.  “Het aantal leerlin-
gen, jong en oud, groeit gestaag”, zegt Rob 
Stemerding.  “Musici van het conservatorium 
weten vaak niet hoe hun instrument in elkaar 
steekt en komen ééntje bouwen. Leerlingen 
kunnen hier, indien gewenst, hun instrument 
komen restaureren”.    
Denk bij het woord school niet meteen aan 
klassikaal les, roosters en spijbelen, hoewel 
het gebouw van de NVS oorspronkelijk, rond 
1900, is neergezet als een dorpsschool met 2 
lokalen. 
Dirk Jacob;  “Met school bedoel ik in dit geval 
een samenhangende methode van werken die 
door een tastbare groep mensen gevolgd en 
geperfectioneerd wordt, en die tot bovenge-
middelde resultaten leidt”.

De Nederlandse vioolbouwschool
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Op donderdag 12 april namen maar liefst 18 
meiden deel aan Girlsday bij Feadship-werf 
De Vries Scheepsbouw in Makkum. Dit eve-
nement werd georganiseerd door Scholenge-
meenschap CSG Anna Maria van Schurman 
uit Franeker. De groep bestond uit studenten 
uit de 2e klas VMBO en de 3e klas HAVO. Bij 
Feadship in Makkum wachtte hen een ge-
varieerd programma waarbij ze met diverse 
disciplines zoals lassen en timmeren konden 
kennismaken. 
De begeleiding van de scholieren was in han-
den van de vakvrouwen van Feadship. Ze 
startten met een kijkje in de grote hal waar het 
110-meter jacht ligt. Daarna gingen ze zelf aan 
de slag met een leuke praktijkopdracht, zoals 
het maken van een sieraad van glimmend 
RVS, lassen en het maken van een telefoon-
houder in de vorm van een poppetje. 
Enkele reacties van de 13- tot 15-jarige mei-
den: ‘Wat indrukwekkend om zo’n groot luxe 
jacht te zien’. ‘Leuk om een dag zelf iets te 
maken in plaats van de hele dag op school te 
zitten’. “Ik vond het gaaf om een keer te kun-
nen lassen’. ‘Ik ben heel trots op mijn zelf ge-
maakte poppetje’. 
De vakvrouwen van Feadship werken graag 
mee aan Girlsday. Zij zijn immers de beste am-
bassadeurs als het erom gaat méér vrouwen 
warm te krijgen voor techniek. ‘Er is een toe-
name te zien in het aantal meiden dat voor ons 
BedrijfsOpleidingsCentrum kiest. Steeds meer 
meiden komen er achter dat het heel leuk is 
om met de handen te werken en iets moois 
te maken en met collega’s aan een prachtig 
innovatief product te werken’, aldus Sytske 

Noordmans, Coördinator BedrijfsOpleidings-
Centrum. ‘We nodigen iedereen die geïnteres-
seerd is in een leer-werktraject hier van harte 
uit om ook eens langs te komen’. 
Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk 
expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/
techniek, om meisjes op jonge leeftijd ken-
nis te laten maken met bèta, techniek en ICT. 
Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats, 
dit jaar dus op donderdag 12 april. Tijdens 
Girlsday openen tal van bèta-, technische en 
ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen 
van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 
tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan 
interessante activiteiten die speciaal voor hen 
op Girlsday worden georganiseerd én maken 
kennis met de bèta/technische werkzaamhe-
den in de dagelijkse beroepspraktijk. 

Veel animo voor Girlsday CSG Anna Maria van Schurman bij Feadship

Heropening van
Slagerij Bruinsma

Door Sjoukje Steinhovden

Na een aantal dagen de zaak gesloten te 
hebben gehouden in verband met verbou-
wing, heropende slager Richard Bruinsma 
op vrijdag 13 april zijn deuren. Het was 
een heropening zonder veel bombarie, 
want Bruinsma is geen type voor spee-
ches en houdt eigenlijk niet zo van aan-
dacht. Maar het was “lekker druk” en voor 
de belangstellenden stonden er lekkere 
hapjes. Ook de barbecue stond aan met 
pulled pork erop en in de winkel stonden 
diverse boeketten en bloemstukken.
Volgens Bruinsma was de verbouwing 
echt nodig. De vorige dateerde van 30 
jaar geleden en met name de vloer en de 
toonbank waren echt aan vernieuwing 
toe, zegt hij. De nieuwe vloer wordt ove-
rigens pas op maandag 23 april gelegd; 
dan gaat de zaak nog één dag dicht en 
daarna is de nieuwe winkel echt klaar.
De verandering die het meest in het oog 
springt is dat de toonbank meer diago-
naal in de ruimte staat, waardoor er aan 
de kant van de klanten meer ruimte is. 
Ook is er een nieuw wandmeubel inge-
richt, waar o.a. verse vleeswaren staan 
uitgestald. Zo zien de klanten beter wat 
er te koop is.
Dat de verbouwing achter de rug is be-
tekent niet dat Bruinsma nu tevreden 
achterover gaat zitten leunen; hij heeft 
nog veel meer plannen voor zijn zaak. 
Zo wil hij de webshop uitbreiden en is 
hij van plan om vanaf mei een zithoekje 
in te richten in de winkel - vandaar dat 
de toonbank anders moest staan. Hij wil 
dan beginnen met de verkoop van verse 
belegde broodjes, die dus ín de zaak ge-
nuttigd kunnen worden, maar uiteraard 
ook daarbuiten. Verder komt er nog een 
maaltijdhoek met kant en klare maaltijden 
en een nieuw zelfbedieningsmeubel. Hij is 
nog láng niet klaar, zegt hij zelf...
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27  8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710




