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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 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

7Eerste kievitsei gevonden door
Dries Roorda
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Vogelwacht Makkum klaar voor broedseizoen
door Jetze Genee en de jeugdklasse is op 
het moment van schrijven nog altijd niet 
gemeld. De maisbou nabij Jelly en Sybren 
Mulder-Reitsma aan de Meerweg nabij Allin-
gawier is speciaal voor de jongste eispeur-
ders gereserveerd (tot en met 12 jaar kan dit 
zonder nazorgpas, daarboven graag samen 
met een vogelwacht lid/nazorger). De even-
tuele vondsten worden gemarkeerd met een 
stokje en ingevoerd in het BFVW registra-
tiesysteem. Zie voor meer informatie www.
bfvw.nl. Uiteraard mogen de kinderen ook in 
andere gebieden zoeken totdat het eerste ei 
gevonden is. Daarna gaan alle leden over tot 
de nazorg in hun eigen nazorgrayons. 

Bent u of ben jij geinteresseerd om dit voor-
jaar tussen april en juni een keer mee te 
gaan het veld in? Meld je dan bij een van de 
bekende nazorgers of via vogelwachtmak-
kum@ziggo.nl. Er is werk genoeg om 3.700 
ha boerenland goed te beschermen!

Oproep nestkasten
Vogelwacht Makkum richt zich dit jaar 
speciaal op de aanwezige nestkasten en 
de dorp,- en tuinvogels in Makkum. Ge-
bundeld in de commissie Broedzorg is 
de wacht geinteresseerd in alle soorten 
broedvogels in uw tuin op daken. Heeft 
u een nestkast of misschien wel meer 
dan een, of heeft u vogels als lijsters, 
mus, spreeuw of  zwaluwen op of na-
bij uw woning? Geef dit dan door. Deze 
soorten hebben het moeilijk en moge-
lijk kan de wacht u hierbij adviseren in 
broedgelegenheid of een nestkast. In-
dien u weet welke soorten er bij u broe-
den wordt het zeer op prijs gesteld dat 
u dit doorgeeft aan Thea Buis - 06 3395 
4250, Johan van Dijk - 0515 231312 of 
Sietze Genee - 0515 232276. Per e-mail 
kan dit gemakkelijk via vogelwachtmak-
kum@ziggo.nl .

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

DEELNEMERS? 

zie pagina 5

makelaars  en taxateurs

Donderdag 6 maart werd de 58e jaarver-
gadering van Vogelwacht Makkum gehou-
den. Naast de leden waren er ook weer een 
aantal boeren aanwezig waarvoor de wacht 
jaarlijks de nesten beschermt en de aan-
tallen registreert. Dit jaar werd het jaarover-
zicht kort doorlopen en mocht het bestuur 
een nieuw lid verwelkomen. Thea Buis. De 
functie broedzorgcoordinator was vacant en 
Thea gaat samen met een aantal leden zor-
gen voor de stads,- en tuinvogels. De focus 
hierbij ligt op het beheren van de aanwezige 
nestkasten in Makkum en het bij plaatsen 
van een aantal nestkasten. Veel dorpsgeno-
ten hebben zelf een nestkast en weten door-
gaans prima welk vogeltje daar in broed. 

In de pauze kon de vindddatum van het 
eerste kievitsei van de wacht Makkum weer 
geraden worden. Inmiddels is dat ei gevon-
den door Dries Roorda op 10 maart. Ronny 
Cuperus zat er met het raden maar 5 minu-
ten naast zo blijkt. Voor hem de dr. Bogs-
trabeker 2019. Wido van Dijk wist de Face-
book prijsvraag het best in te schatten. Na 
de pauze nam het bestuur de leden mee in 
alle activiteiten en beheeracties om de wei-
devogelkerngebieden rondom Makkum. Het 
afgelopen jaar is volop verbetering aange-
bracht met medewerking van het agrarisch 
collectief Súdwestkust en natuurlijk met de 
medewerking van de boeren. In een neer-
gaande trend van het aantal weidevogels 
ziet de wacht de mozaieken waar de focus 
op ligt, in Makkum Noord en de Makkumer 
Noardermar juist toenemen. Ook zijn hier de 
kuikens redelijk tot wasdom gekomen. Dat 
gaat niet zomaar. Veel vernatting door plas-
draspompen en veel uitgesteld maaien zorgt 
ervoor dat de vogels goed tot broeden ko-
men. De percelen met kruidenrijk grasland 
moeten zorgen voor voldoende insecten 
voor de opgroeiende kuikens. Al met al 
moet een weidevogel na 4 weken broeden 
nog zeker 5 weken zorgen voor haar jongen. 
Precies de tijd dat de boeren volop het land-
werk uit moeten voeren. Gelukkig zorgen de 
vogelwachters voor de nest,- en kuikenbe-
scherming en gaat dat op veel plaatsen met 
een redelijk succes. De vroeg broedende 
kievit springt er de laatste jaren in negatieve 
zin uit doordat de kuikens in de eerste we-
ken erg slecht weer en koude moesten trot-
steren. Weinig insecten / voedsel en weinig 
energie maken de jonge kuikens erg kwets-
baar. Dit jaar hopen op een paar mooie laat-
ste weken van april. 
De vondst van het eerste ei in de middelste 
klasse is donderdag 15 maart gevonden 
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Info
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)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

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
www.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

OVERLIJDEN

Familieberichten

Na een afnemende gezondheid is
overleden onze Leane bewoner

Auke Lootsma

We wensen zijn echtgenote, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe.
 

Bestuur vereniging ‘Us Leane’
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 23 maart 
14:30 VHK 1-Makkum 1
14:30 V.V. Heeg 2-Makkum 2
12:30 Makkum 4-SDS 4
14:45 FVC JO19-1-Makkum JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-SWZ Sneek JO17-3
12:15 Makkum JO15-1-ST Arum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-SJO HJSC JO13-2G
12:30 Makkum JO12-1-LSC 1890 JO12-4
09:00 SC Bolsward JO11-2-Makkum JO11-1
10:00 Makkum JO11-2-Woudsend JO11-1
09:00 Makkum JO10-1-Oosterlittens JO10-2
11:00 Makkum JO9-1-AVC JO9-1
10:00 Irnsum JO9-2-Makkum JO9-2
10:00 Makkum JO8-1-L. Zwaluwen JO8-3M
14:30 Makkum VR1-Hardegarijp VR2
Kantinedienst
08.15-12.00 Douwina Postma/
  Nelleke Oostenveld
12.00-15.00 Anneke Jansen /
  Hotske Postma
15.00-19.00 Rixt vd Bles/Loes Attema /
  Willemijn Jansen

Zaterdag 30 maart 
12:30 S.C. Stiens 3-Makkum 3
14:30 Makkum 4-Oudega 2
12:00 Makkum JO17-1-Zeerobben JO17-2
10:00 Makkum JO13-1-ST Arum JO13-1
Kantinedienst
08.15-12.00 Johan Boonstra/
  Michiel Scheepvaart
12.00-15.00 Tjitske Altena/Stien Bosch
15.00-19.00 Warren vd Veen/
  Willem bart Noordhuis/
  Klaas Bosma

Maak kennis met tennis
Een van de mooie sporten die Makkum rijk is. 
5 prachtige banen, gezellige kantine. Lessen 
volgen, racket avond, toernooien, club kam-
pioenschappen, gewoon een balletje slaan. 
Mogelijkheden ten over. Hoe vaak ben jij er al 
langs gelopen? Heb je vaak gedacht om de 
baan op te lopen? Dit is je kans om laagdrem-
pelig kennis te maken met deze sportieve ver-
eniging.
Op zaterdag 6 april houden we open dag. Van 
13.00 tot 16.00 ben je welkom om kennis te 
maken met tennis. Onder leiding van tennis-
school TAF kun je een balletje komen slaan. 
Wil jij zien of je tennist beheerst of dat je het 
(nog) kan? Rackets zijn aanwezig en wie weet 
kun je tegen het tenniskanon op! Tot dan!
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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 adverten-
ties, familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mede-
delingen, 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, tel: 06-15064763.

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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

Door Judith van Lavieren

Het programma voor Koningsdag is veelbe-
lovend en ook de afsluiting is een bijzondere 
activiteit. Als ‘útsetter’  is er in de gelagkamer 
van de Prins een heus Ridderuurtje. Het is de 
bedoeling dat alle ridders van Makkum  zich 
hier verzamelen. Alle andere  Makkumers  zijn 
van harte welkom om gezellig aan te schui-
ven bij het geheel . Een mooie gelegenheid 
om eens te aanschouwen  wie de ridders van 
ons prachtige dorp zijn en te ontdekken hoe-
veel het er zijn. Onze Makkumer Willem & Max 
willen graag alle Ridders ontvangen! Zij doen 
dan ook een beroep op u om aan de Konin-
ginnevereniging elke Makkumer door te geven 
die ooit  deze eer te beurt viel, zodat ze geen 
enkele ridder missen . Het Ridderuurtje wordt 

opgeluisterd door muziek van de Hofnar  en 
anekdotes van de Ridders. De presentatie ligt 
in handen van een bekende Makkumer. 
Tot slot van dit uurtje wordt de ‘MAKKUMER 
VAN HET JAAR’ uitgeroepen door de Konin-
ginnevereniging van Makkum. Wie verdient 
het om  in het zonnetje gezet te worden omdat 
hij of zij zoveel  voor ons dorp doet? Ook hier 
is de hulp van de Makkumers bij nodig . De 
Koninginnevereniging ontvangt  graag van u 
de namen van personen, duo’s of groepen die 
volgens u in aanmerking komen voor deze ere-
titel.  U kunt de namen doorgeven door even 
binnen te lopen bij Durkje in de skearwinkel. 
Of door te mailen naar arie@bmebookings.nl  
of  info@vannuyenmakkum.nl 
Ridderuurtje op zaterdag 27 april 17.00-18.00 
uur in de Prins. Voor alle Makkumers!

Ridderuurtje Met Willem & Max

AGENDA PBM Jaarvergadering 2019 (MFC, 21 maart: 20.00uur)
• Opening
• Mededelingen en ingekomen stukken
• Verslag 109e jaarvergadering 2018
• Financieel verslag 2018
• Verslag kascommissie
• Samenstelling kascommissie 2019
• Bestuursverkiezing; Aftredend niet herkiesbaar Martin de Jong en Peter Lieverdink
• Kandidaat nwe bestuursleden; Paulina Brouwer en Katharina Wortmann*
• Gastspreker: Arnold Walinga, VVB -Omgevingsfonds Windpark
• Presentatie Concept Dorpsvisie 2019-2030
• Presentatie PBM 2018-2019
• Rondvraag
• Sluiting
*nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich nog tot een uur voor de vergadering aanmel-
den bij het PBM bestuur.

DORPSVISIE
Tijdens deze jaarvergadering zal het concept aan onze leden worden gepresenteerd en uitleg 
worden gegeven ‘waar we nu staan en wat de vervolgstappen zijn’. Na verschillende oproe-
pen in de Belboei is er in juni 2018 een vertegenwoordiging van 14 Makkumers hiermee aan 
de slag gegaan onder leiding van Doarpswurk. Alle inwoners van Makkum hebben dus alle 
kans gehad om ook hieraan mee te komen praten en te werken. Het bestuur gaat er van uit 
dat u deze ideeën en wensen die door deze brede vertegenwoordiging van 14 Makkumers 
is genoteerd dan ook zal steunen. Een Dorpsvisie valt of staat nl. met een zgn. “draagvlak” 
over de aangedragen wensen en ideeën. Het concept zal in week 13 voor alle bewoners van 
Makkum te lezen zijn op onze website www.pbmakkum.nl en voor de mogelijke niet pc of 
smartphone gebruikers 



pag. 5 - MAKKUMER BELBOEI - 20 maart 2019

OPEN HUIZEN DAG
zaterdag 30 maart van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs € 258.000,- k.k.

Achlum, Monnikenweg 34 

Vraagprijs € 183.500,- k.k.

Kimswerd, Grote Reed 8

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Oudega (SWF), Stasjonsleane 8

Vraagprijs € 187.500,- k.k.

Woudsend, Midstrjitte 32

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Bantega, Middenweg 127

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Munnekeburen, Gracht 62

Makkum Lemmer
Voorstraat 1 Kortestreek 21
T. 0515 - 233 664 T. 0514 - 563 637

www.kingmawal inga.n l

makelaars  en taxateurs

Deze dag is
een hypotheek-

adviseur op
ons kantoor

aanwezig

WINTERACTIE 30 RIJLESSEN
incl. Tussentijdse Toets en Praktijkexamen voor €1599
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

Het Afsluitdijk 
Wadden Center viert
haar 1e verjaardag
In het weekend van 22 tot en met 24 
maart is er groot feest op de Afsluitdijk. 
Het Afsluitdijk Wadden Center viert haar 
eerste verjaardag. Het hele weekend zijn 
er feestelijke activiteiten voor jong en oud. 
Dé kans om een bezoek te brengen aan 
het beleefcentrum! 
Op 22 maart 2018 openden de deuren van 
dit moderne beleefcentrum waar van alles 
is te ondekken over de plannen rondom 
de Afsluitdijk, de wadden en de vismigra-
tierivier. Een groot succes, want al binnen 
een half jaar hebben 100.000 bezoekers 
het verhaal van de Afsluitdijk kunnen be-
leven. Dé tijd om terug te blikken en groot 
feest te vieren!
Op vrijdag 22 maart is er een speciale 
borrel voor genodigden. Op zaterdag en 
zondag is er groot feest voor jong en oud. 
Kinderen kunnen geschminkt worden, er 
is een kleurplatenwedstrijd en op zondag 
kan er worden geknutseld met Leontine 
Wijntjes en Mariska Kamerbeek van Strik-
jes en Bretels uit Makkum. Kortom, dit wil 
je niet missen! 

www.afsluitdijkwaddencenter.nl
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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

Zoekertjes
Hallo, ik, Ann, ben op zoek naar een gezelli-

ge, leuke woonplek met tuin in Makkum/
Workum/ Witmarsum en omgeving.

Tot 650 incl. Of 550 ex. Ik hoor graag ideeën, 
voorstellen of natuurlijk het perfecte plekje. 

Bel; 0619218403.

Ik ben woningzoekende en wil graag iets in 
deze buurt huren. Een of 2 slaapkamers en 
comfortabel. Als het enigszins kan gemeu-
bileerd. Kom net over vanuit de VS en heb 
dringend iets nodig. Ik ben te bereiken op 

abrahamtol@gmail.com of +1 8657424564.

Wie heeft een plek vrij in de tuin voor een 
grote BUXUS. € 25,= Graag zelf uitscheppen. 

Tel. 06-14974599

Actie kerkenwerk. 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.

Zondag 7 april om 10 uur organiseert
Vogelwacht Makkum een nazorgdag voor de 
jeugd. Vanaf 10.00 gaan we in Idsegahuizen 
kievitsnesten beschermen op maispercelen. 

Vanaf 6 jaar tot 14 jaar ben je welkom.
Een groep ervaren vogelwachters begeleidt 
de kinderen. Om 12.00 uur gaan we weer 

terug naar Makkum. Reserveer deze ochtend 
alvast als je mee wilt het veld in.

Het Woldingekoor uit Wons bestaat 40 jaar. 
Op zaterdag 6 april geeft zij daarom een 

jubileumconcert in de kerk van Wons. Samen 
met Idem Dito uit Steggerda. Aanvang 20.00 

Toegang vrij.

Dubbelconcert met de koren. Samar uit 
Makkum en Scheppingsgave uit Witmarsum. 
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 6 april 
in Witmarsum en zondag 7 april in Makkum. 

Meer informatie in de Belboei van 3 april.

Buurtver.Trije yn ien organiseert: Zaterdag 23 
maart aanvang 20.00 uur. Bingo in het Anker. 

Voor leden en niet leden.

5 april Benefietconcert t.b.v. nieuwe
geluidsinstallatie in K.C. Het Anker aanvang 

20.00 uur met muziek, zang en sketches, 
gratis entree.

Agenda

T.V. Makkum heeft zondag 24 februari haar 
winterkosttoernooi gespeeld. Fantastisch ten-
nisweer en 16 enthousiaste tennisliefhebbers 
stonden garant voor een mooie tennismiddag. 
De 12 heren en 4 dames speelden over de 
hele middag gezien ieder 3 partijen van veer-
tig minuten op één van de twee winterbanen. 
Om half zes werden de prijzen uitgedeeld aan 
de beste dame en de beste heer van deze ten-
nismiddag. De prijswinnaars waren: Heren: 1e 
prijs Berrie Aalders. Dames: 1e prijs Geertina 
Bijlsma.

Na de prijsuitreiking genoot men van stamp-
pot zuurkool en stamppot hutspot. Pieter en 
Gelfke hadden 16 kilo ingrediënten tot een 

heerlijk maal bereid. Ook het toetje viel goed 
in de smaak. De avond werd voortgezet onder 
het genot van de nodige versnaperingen van 
de kantinecommissie.

Op zaterdag 6 april vindt de open dag van de 
vereniging plaats. Iedereen van jong tot oud 
is van harte welkom om vrijblijvend kennis te 
maken met onze vereniging en om een balletje 
te slaan. Onze vereniging staat voor gezellig-
heid en gezond sportief bezig zijn.
Op zaterdag 13 april is er een instuifochtend 
voor potentiele nieuwe leden. 

Tennisvereniging Makkum
Louis, Bartina, Gelfke en Eddie

Winterkosttoernooi Tennisvereniging

door Sjoukje Steinhovden

De Stichting Cultureel Podium Makkum (CPM) 
had voor donderdagavond 7 maart een leerza-
me historische avond gepland. De heren Theo 
Kuipers en Johan Steendam van Tresoar, het 
Rijksarchief in Leeuwarden, waren uitgeno-
digd om geïnteresseerden te komen vertellen 
over de geschiedenis van Friesland en ook 
over Makkum specifiek. En geïnteresseerden 
waren er zeker: de gelagkamer van “De Prins” 
was net groot genoeg om iedereen te herber-
gen.

De heren gaven aan de hand van dia’s een 
presentatie over wat Tresoar, ook wel “de 
schatkamer van Fryslân” genoemd, is en doet 
èn wat wij er als bezoekers kunnen doen. Het 
gebouw is zeven dagen per week geopend en 
heeft een ieder iets te bieden: van het uitplui-
zen van stambomen tot gewoon het lezen van 
een krant. Hoewel, gewoon, er zijn kranten die 
dateren van het jaar 1752! Tresoar beschikt 
over circa 15 km. boeken (dit zijn 5 à 600.000 
stuks) en er is ook nog eens ca. 15 km. aan ar-

chief. Iedere laatste donderdag van de maand 
wordt er een gratis rondleiding georganiseerd.

Na deze inleiding was het tijd voor de histori-
sche quiz over Fryslân. De aanwezigen braken 
hun hoofd over 26 zeer uiteenlopende vragen 
over hun provincie. Rembrandt en Saskia, Jo-
pie Huisman, Hotze de Roos en Nienke van 
Hichtum: allemaal kwamen ze voorbij. Na een 
korte pauze ging de quiz verder, maar nu al-
leen met vragen over Makkum en directe om-
geving. Veel van de aanwezigen leerden iets 
nieuws over hun woonplaats, bijvoorbeeld dat 
er 55 monumentale gebouwen in het dorp zijn.

Nadat alle antwoorden gegeven en toegelicht 
waren bleek dat Otto Gielstra de meeste vra-
gen goed beantwoord had: 41 van de in totaal 
49. Gezien zijn achtergrond misschien geen 
grote verrassing, maar hoe dan ook een heel 
fraaie score. Hij werd beloond met een mooie 
prijs. Ook de heren Kuipers en Steendam wer-
den aan het eind van deze geslaagde avond 
beloond: zij ontvingen van CPM-voorzitter Jan 
Lutgendorff ieder een fles wijn.

Stichting Cultureel Podium: “Tresoar on Tour”
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Kerkdiensten
Makkum

Zondag 24-03 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastor N. ten Wolde.

Zondag 31-03  09.30 uur,Doopsgezinde kerk,, 
Pastor de Zwart.

Witmarsum
Zondag 24-03 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 31-03 09.30 uur, Parochievoorganger.

PKN Makkum
24 maart 9.30 K.C. Het Anker 3e zondag 

40-dagentijd ds. G. Oberink
31 maart 9.30 K.C. Het Anker 4e zondag 

40-dagentijd ds G.P.R. Pennekamp
19.30 K.C. Het Anker plusdienst

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,50 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,75 
1 kg speklappen ...................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees .................................. € 6,00 
1 kg verse worst ...................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,75 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,25 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ................. € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................. € 4,75 
1 kg rundvlees ......................................... € 6,75 
1 kg bieflappen ................. € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,25 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,50 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,75 
slavink  5 stuks ..................... € 4,75 
1 kg gehakt ....................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen 
1 kg verse worst       
2 kg bieflappen 
3 kg gehakt  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Enthousiastelingen kunnen zich vanaf 1 april 
weer inschrijven voor de Triatlon in Witmar-
sum! Dit jaar wordt de triatlon voor de 7e keer 
georganiseerd en wel op zondag 8 september.
De triatlon ziet er in grote lijnen hetzelfde uit 
als in 2018, er wordt begonnen met 500 meter 
zwemmen. Vanuit de wisselzone wordt er ver-
volgens een ronde van 20 kilometer gefietst 
en afsluitend volgt er een loopronde van 5 ki-
lometer. Na het succes van vorig jaar wordt 
de Súdwest Fryslân Triatlon Cup ook weer 
georganiseerd. Deze competitie bestaat uit 
drie triatlons in september. Op 1 september is 
dat de 1/8e triatlon in Workum, 8 september in 
Witmarsum (1/8e triatlon) en de afsluiting is op 
14 september in Wommels (1/4e triatlon).
Op basis van de eindtijden van de deelnemers 
aan deze competitie wordt er een klassement 
opgemaakt. De snelste dame en heer ont-
vangt hierbij een prachtig aandenken!
Voor de competitie moet bij elk evenement af-
zonderlijk worden ingeschreven.
Wil je niet aan de competitie meedoen? Geen 
paniek, alleen deelnemen aan Triatlon Witmar-
sum is natuurlijk geen probleem! Net als vo-
rig jaar kan daarbij de keuze gemaakt worden 
tussen het zwemmen in de Witmarsumervaart 
of in zwembad Mounewetter. Wel is er een 
maximum aantal startplaatsen in het zwem-
bad. Natuurlijk kun je ook met twee teamleden 
meedoen aan de Estafette Team Triatlon.

Voor de bedrijven en verenigingen in en rond 
Witmarsum is er weer de Business & Vereni-
gingen Team Triatlon. In 2018 bleek het team 
van Fysio Witmarsum de beste, maar welk 
team is de snelste in 2019?
Dus twijfel niet langer en schrijf jezelf of je (be-
drijfs/verenigingen)team in. Dit is mogelijk t/m 
6 september. Voor de snelle beslissers is er 
van 1 april tot 1 juni korting op de inschrijving.
Graag tot 8 september!

Inschrijving 7e triatlon Witmarsum per 1 april geopend

Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering, 

zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?

Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs? 
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Plus dienst met als
spreker Jan Brandsma 
Zondag 31 maart 19.00 uur in k.c. het Anker 
te Makkum. Hallo allemaal! Hierbij willen we 
jou/u uitnodigen voor de  plus dienst van 31 
maart a.s. Jan Brandsma is oprichter en ini-
tiatiefnemer van Stichting de Schuilplaats in 
Sneek.
Jan Brandsma zet zich vanaf 1956 met veel 
passie in voor de zwakken van de maatschap-
pij. Zijn grote voorbeeld daarin is de Here Je-
zus. Thema van de dienst is: De barmhartige 
Samaritaan, één van de bekendste verhalen 
uit de Bijbel. In deze wereldberoemde gelijke-
nis laat Jezus Christus ons zien dat naasten-
liefde het allerbelangrijkste is voor God. Plus-
diensten zijn laagdrempelige kerkdiensten. 

Een ieder is welkom! Je leeftijd is onbelangrijk 
en na afloop staat de koffie of thee klaar! Wij 
zien je graag op 31 maart a.s. om 19.00 uur 
in k.c. het Anker. Hartelijke groet van de plus-
dienstcommissie.

Zondagmiddag 10 maart trof Dries Roorda het 
eerste kievitsei aan in de plasdras van boer 
Wiersma in de Noardermar nabij Makkum. 
Na controle door de vogelwacht blijkt dit het 
eerste kievitsei van de Vogelwacht Makkum te 
zijn. 10 maart is twee keer eerder voorgeko-
men als vroegste vinddatum in de wacht Mak-
kum sinds het uitreiken van de wisselbeker uit 
1962. Roorda vond het ei in het eigen nazorg-
rayon. Voor boer Wiersma telt en beschermt 
de vogelwacht de weidevogels. De eerste 
grutto’s zijn ook gearriveerd en de leeuwerik 
is hier nog goed te horen. De vondst kwam 
voor het eerste gemeentelijke ei een dag te 
laat. Zaterdag 9 maart werd dit ei gevonden 
nabij Âldegea-Idzegea. Al flink eerder, histo-
risch vroeg, werd op 28 februari het eerste 
landelijke, en Fryske kievitsei gevonden nabij 
Vegelingsoord. 

Eerste kievitsei gevonden 
door Dries Roorda
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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




