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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

10De Rebellen komen naar Makkum! 
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Modeshow bij Ziezo

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
It Gruthof 1a

Vraagprijs
€ 215.000,- k.k. excl btw

makelaars  en taxateurs

komen overigens aan hun trekken: natuur-
tinten zijn ook in en ook blauw, zwart en wit 
blijven populair. Er werd trouwens niet alleen 
kleding geshowd; er was ook een behoorlijk 
assortiment aan schoenen, tassen en sjaals 
die de outfits compleet maakten.

Na de shows was het bovengemiddeld druk 
in de winkel: veel dames wilden de getoon-
de (en ook andere) combinaties even uitpro-
beren. En behalve voor het uiterlijk was er 
ook aandacht voor de innerlijke mens: Alie 
had gezorgd voor een lekker hapje en een 
drankje.

funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

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

Jeans nodig?

door Sjoukje Steinhovden

Twee keer per jaar organiseert Alie van der 
Veer voor haar modezaak Ziezo een mode-
show en op zaterdag 23 maart was het tijd 
voor de voorjaarseditie van 2019. Onder een 
voorzichtig lentezonnetje lieten zes model-
len de mode van komend voorjaar en zomer 
zien. Alie had drie rondes gepland, die alle 
drie goed bezocht werden.

Traditiegetrouw zorgde “huis-dj” Cees Jas-
pers voor passende muziek terwijl de mo-
dellen de catwalk op en neer liepen. Gonny 
Bosgraaf introduceerde de modellen en hun 
kleding op vakkundige en soms humoristi-
sche wijze. De gehele dag was ook Henny 
Dijkstra van Blèzi (afkorting van “blijft zitten”) 
aanwezig om geïnteresseerde dames ma-
ke-up adviezen te geven.
Het belooft een kleurrijk en vrolijk seizoen te 
worden, in ieder geval op modegebied. Er 
was veel geel, groen en rood te zien, in vro-
lijke prints of effen. Gecombineerd met zwart 
en/of wit wordt het helemaal trendy. En al-
les mag: streep op bloem is geen probleem, 
als het maar in dezelfde kleurencombinaties 
is. Ook zij die niet van zoveel kleur houden 

SNEEK
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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

GEBOREN

Familieberichten
OVERLIJDEN

Gerrit Breteler in De Prins

Met veel plezier presenteert het Cultureel Po-
dium Makkum op zaterdag 13 april een optre-
den van Gerrit Breteler. 
Geboren in Enschede (1954) komt Gerrit met 
zijn Twentse vader en Friese moeder als 13-ja-
rige jongen in 1967 naar Friesland. Het plat-
teland ervaart hij als een onuitputtelijke bron 
van inspiratie. Hij woont al jaren met zijn vrouw 
en twee kinderen in een grote oude boerde-
rij bij het dorpje Nes, nabij de Waddenzee. In 
de loop der jaren ontwikkelde hij zich tot een 
veelzijdig kunstenaar. In de schilderkunst gaat 
zijn belangstelling vooral uit naar de traditio-
nele stijl, waarin het ambacht een essentieel 
onderdeel is van de kunst. Het hedendaagse 
werk van Gerrit kenmerkt zich door passie en 
vakmanschap. Zijn grote scheppingsdrang 
beperkt zich niet alleen tot het schilderen, hij 
uit zich ook graag in muziek, zang, gedichten 
en het schrijven van toneelstukken. Op 13 april 
komt Gerrit als zanger naar Makkum en zal hij 
naast de bestaande liedjes ook werk van zijn 
nieuwe album Still laten horen. Kaartjes voor 
dit optreden zijn vanaf 30 maart te koop bij 
Speelsgoed aan de Markt. Leden CPM beta-
len 10,00. Niet leden 15,00. Online een kaartje 
reserveren en/of lid worden? Dit kan via www.
cultureelpodiummakkum.nl 
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 6 april 
15:00 Makkum 1-Nagele 1
12:30 Makkum 2-Zeerobben 2
13:00 Leeuwarder Zwaluwen 4-Makkum 3
14:30 Sleat 3-Makkum 4
10:00 Makkum JO19-1-SC Berlikum JO19-1
13:10 Zeerobben JO17-2-Makkum JO17-1
12:15 Makkum JO15-1-SC Bolsward JO15-2
10:30 ST Arum JO13-1-Makkum JO13-1
10:00 Makkum JO12-1-SWZ Sneek JO12-2
10:15 Workum JO11-1-Makkum JO11-1
10:00 Makkum JO11-2-NOK JO11-1G
11:30 Makkum JO9-1-Arum JO9-1
08:30 SC Berlikum JO9-1-Makkum JO9-2
10:30 DTD JO8-1-Makkum JO8-1
10.30 ArumVR1-MakkumVR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Cor Politiek/Karin Wijma
12.00-15.00 Aly vd Veer/Tiny vd Veer
15.00-19.00 Hayo Attema/Eva Jansen/
  Piebe Adema

Zaterdag 6 april
14:30 Sleat 1-Makkum 1
13:00 Urk 5-Makkum 2
14:30 Makkum 3-SC Berlikum 3
12:30 Makkum 4-Hielpen 1
13:15 MKV’29 JO19-1-Makkum JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-Scharneg. JO17-2G
11:30 TOP’63 JO15-1-Makkum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-Workum JO13-2G
10:30 Woudsend JO12-2-Makkum JO12-1
11:00 Makkum JO11-1-Balk JO11-1
10:00 Arum JO11-1-Makkum JO11-2
10:45 SSS’68 JO10-1-Makkum JO10-1
10:30 ONS Sneek JO9-1-Makkum JO9-1
10:00 Makkum JO9-2-SJO Warga JO9-1
10:00 Makkum JO8-1-FVC JO8-3
13.40 ZeerobbenVr2-MakkumVR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Elisabeth vd Weerd/GH Joustra
12.00-15.00 Karin Bruinsma/Klaas Reitsma
15.00-19.00 Wiepkje Fennema/
  Alexandra Harteveld/
  Sando vd Meer

Sportvereniging Mulier
Een mooie opsteker voor Sportvereniging 
Mulier uit Witmarsum. Dankzij de achterban 
kwam er in 2018, 2.187 euro extra binnen in 
de clubkas. Deze achterban steunt Sportver-
eniging Mulier namelijk door specifiek voor 
deze vereniging mee te spelen met de Vrien-
denLoterij. De helft van ieder lot waarmee zij 
meespelen, gaat direct naar de clubkas. 

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop 
en wordt erkend door alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen 
naar 0514 521574 of 0515 541967. Zie ook www.podologiedouma.nl.

troch Sjirk Wijbenga

Om alle toanielleafhawwers fan in tagongs-
kaart te fersjen hie it bestjoer fan de toaniel-
feriening Skuzum/Piaam yn ’t foar al besletten 
in ekstra foarstelling yn te plannen. It wie op ‘e 
gok mar it pakte goed út. Fiif kear waard it stik 
“Straf” fan Ton Davids spile yn it útferkochte 
Skúster tsjerkje. In echte klucht mei hjir en dêr 
ek in ûndertoan.

De taskôgers wurde al ridlik gau meinommen 
yn de problematyk fan in fersoargingstehûs. 
Te min personiel en dus net genôch tiid foar 
de bewenners. In de keamer fan Anton Velsen 
(Siepie Oostenveld) leit it soarchplan op tafel. 
De regels binne goed oanskerpe en Suster 
Brandsma (Sandra Visser) is net fan doel dêr-
fan ôf te wiken. 

Ut protest ferdomd Anton it om te praten, pis-
set yn ‘e broek en de brij rint him ta de mûle út. 
Troch syn treflike mimyk lit ‘t er wol sjen wat ’t 
er wol en wat ’t er net wol. Hy folget alles op ‘e 
foet. Dokter Kaaks (Jan van der Velde) docht 
alle war om it stilswijen fan Anton te troch-
brekken. Tegearre mei de âld-buorman (Koert 
Jansen) dy’t om it hurtsje alles kwyt is, soargje 
se foar in protte opskuor. 

De leave suster Silvia (Rina Nota) krijt gjin poat 
oan ‘e grûn bij suster Brandsma en wurdt mei 
ûntslach drige. As suster Brandsma per ûnge-
lok morfine nimt driigt ferslaving en fertoant se 
hysterysk gedrach.

En dan is Bert der (Wiebren van der Weerdt), 
in drok baaske en net hielendal skjin op ‘e lea. 
Hy moat in taakstraf yn it tehûs folbringe en 
krijt de soarch oer Anton tawiisd. Reklassear-
lingsambtner Esther (Marchje van Malsen) 
hâldt Bert goed yn gaten mar is tagelyk ek ef-
ter de tas mei jild oan dy’t Bert ferburgen hat. 
Anton syn dochter Thelma (Hilda Koornstra) 

Skuzum/Piaam spilet “Straf”

hat skjin har nocht en wol har heit út it hûs ha. 
En dan is Wendy der noch, spile troch Evelyn 
Schakel. Sy docht har foar as de nicht fan An-
ton mar sit tuskentiids lykas Esther efter de tas 
mei jild oan.

Oan de ein fan it stik komme we te witten 
hoe’t alles ynelkoar stekt. It jild is werom by 
de polysje en Anton is werom yn it tehûs. En 
hy praat wer.

Diskear wienen der twa debutanten by de 
spilersploech, t.w.: Marchje van Malsen en 
Evelien Schakel. “Jong talint wat de fergrizing 
tsjin gean moat”, seit de nije regisseur Grieke 
Joustra.

Foar Grieke wie dit ek in debút. Sy hat dit sei-
zoen de rezjy oernommen fan Jappie Feenstra.
Mei in hiel nije oanpak en in ûneinich entûsjas-
me hat se mei de spilersploech in prima foar-
stelling delset wêrby it publyk harren ta de te-
annen út fermakke hat.
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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

PBM jaarvergadering 2019: Deze werd druk bezocht, PBM leden, politieke partijen, wijk-
agenten, gemeente en belangstellenden. Tijdens de vergadering waren er presentaties over 
o.a. het omgevingsfonds windpark, het concept dorpsvisie en een videopresentatie over 
onze jaar-activiteiten. Het concept dorpsvisie ligt voor mogelijke niet pc/smartphone gebrui-
kers ter inzage in de bibliotheek. De informatie staat op onze Facebook pagina en/of op de 
website; www.pbmakkum.nl.

Criminaliteit- WABP buurtpreventie: De wijkagenten Annie Rinia en Sierd Steiginga gaven 
de cijfers over 2018 door; overlast dorpstuin/jeugd incl. vernielingen 20x, inbraak/insluiping 
2x, drugs/overlast 6x, verwarde personen 25x (=groeiende situatie), 1 fiets gestolen, 12 x 
mishandelingen/uitgangsgebied, aanrijdingen 14x, 112 meldingen brandweer/ambulance 
26x. Nogmaals een oproep om meerdere  WABP buurtpreventie-groepen in Makkum in de 
lucht te krijgen. Wilt u meer weten hoe dat werkt, stuur dan een mail naar: melkvaart@gmail.
com of kijk op: www.wabp.nl.

PBM: is nog op zoek naar een enthousiast bestuurslid die met een positieve instelling enkele 
secretariële taken op zich wil nemen. Wie O Wie wil ons hiermee komen helpen? Interesse? 
stuur een mail naar: info@pbmakkum.nl.

AFSLUITDIJK DICHT VOOR FIETSERS en WANDELAARS
U kunt uw mening hierover doorgeven via de landelijke petitie: https://www.fietsersbond.nl/
houd-de-afsluitdijk-open-voor-fietsers-en-voetgangers/.   

 
door Jetze Genee

PKN gemeente Makkum organiseert vrijdag 
10 april in kerkelijk centrum Het Anker een 
benefietavond met een divers programma 
met theater, kleinkunst, muziek en meer. Doel 
van de avond is om geld in te zamelen voor 
een nieuwe geluidsinstallatie voor het kerke-
lijk centrum Het Anker. De huidige installatie 
is sterk verouderd, meer dan 30 jaar oud. Tijd 
voor wat nieuws en beters wat beter bij de hui-
dige tijd past. Een aantal functies ontbreken 
die tegenwoordig wel nodig zijn. Denk hierbij 
aan het aansluiten van de laptop op de ge-
luidsinstallatie om muziek te laten luisteren en 
YouTube filmpjes te laten zien en horen via de 
beamer. De kerk werkt al een aantal jaar met 
de beamer om teksten en beelden te tonen. 
Met de nieuwe installatie komt daar ook geluid 
bij. Om mee te gaan in deze tijd en toekomst is 
een goede geluidsinstallatie noodzakelijk. 

Wat biedt de benefietavond?
Vrijdagavond 5 april wordt het Anker omge-
bouwd tot een klein theater waar een avond-
vullend programma met muziek, zang en 
sketches ten tonele worden gebracht. De aan-
kleding en het geluid wordt deze avond ver-
zorgd door Simon Jaspers. Over de invulling 
van de acts wordt nog weinig prijsgegeven, 
maar cabaret en is in ieder geval aanwezig. 
Daarnaast ook goede akoestische muziek en 
diverse zangacts zorgen voor een mooi pro-

gramma. Ladyspeaker Tineke Genee zorgt er-
voor dat de diverse acts aan u gepresenteerd 
worden. Voor iedere leeftijd en smaak is er wat 
wils. Het programma start om 20.00 uur tot ca 
22.00 uur met een pauze halverwege. Na af-
loop kunt u nog blijven voor een bescheiden 
afterparty waarbij een meet en greet met de 
artiesten tot de mogelijkheid behoort. Daar-
naast uiteraard de mogelijkheid voor een hap-
je en een drankje. 

Vrijwillige bijdrage
De organisatie houdt de toegang gratis om zo-
veel mogelijk publiek naar Het Anker te trek-
ken. Toch is het belangrijk om geld in te zame-
len voor de nieuwe geluidsinstallatie. Daarvoor 
is er voor iedere bezoeker de gelegenheid om 
een vrije gift te doneren. Omdat steeds minder 
mensen met cash geld op zak lopen is er in 
de kerk een machtigingsformulier te verkrijgen 
waarbij éénmalig een bedrag afgeschreven 
kan worden. Zo kunt u eerst beoordelen of de 
avond u de moeite waard was en thuis kunt 
u vervolgens beoordelen hoeveel het u waard 
was.  Voor diegene die er niet bij kunnen zijn 
deze avond, maar wel overwegen om een gift 
te willen geven kunt u een bedrag overmaken 
op bankrekeningnummer: NL88RABO0373 
7090 13 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse 
gemeente te Makkum e.o. o.v.v. gift geluids-
installatie. De organisatie rekent op een erg 
bijzondere en gezellige avond en ziet u graag 
vrijdagavond 5 april tegemoet in Het Anker 
aan de Buren in Makkum. 

Benefietavond voor beter geluid
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Watersportvereniging Makkum
gaat weer zeillessen geven
Watersportvereniging Makkum heeft een 
jeugdafdeling die al jaren zeillessen geeft in 
Optimisten en grotere jeugdboten. De laatste 
tijd is er weer volop ruimte om hieraan mee 
te doen. Wil je graag leren zeilen en ben je 10 
jaar oud of ouder, dan ben je van harte welkom 
om bij ons te komen zeilen. Wij geven zeilles 
vanuit onze verenigingshaven, WVMakkum, 
Suderseewei 10. Informatie www,wvmakkum.
nl/jeugdzeilen. Schrijf je snel in, want 14 april 
start ons programma.

Door Judith van Lavieren

Op vrijdag 22 maart genoten 34 gasten in It 
Posthûs van een theaterdiner. Maartje en 
Alwin hadden voor de derde keer het gezel-
schap van Van Ravesteijn Entertainment uit 
Leeuwarden uitgenodigd. Dit maal werd het 
stuk De drie decadente dames opgevoerd: 
over drie zussen die op zoek zijn naar een 
chauffeur.
Direct bij binnenkomst werd het publiek bij 
het stuk betrokken. Er moest een sollicitatie-
formulier ingevuld worden met vragen over 
rijvaardigheid, looneisen, boetes en allergieën. 
Terwijl het stuk opgevoerd werd konden de 
gasten genieten van een viergangendiner. Dit-
maal niet ‘tussen de bedrijven door’, zoals bij 
de vorige stukken. De zussen bemoeiden zich 
uitdrukkelijk met de bediening en ook op de 
acteertalenten van Maartje werd een beroep 
gedaan.”De onnozelste zus wordt in het stuk 
steeds afgesnauwd. Tijdens het stuk bleek dat 
ook van mij verwacht werd dat ik haar ‘com-
mandeerde’. Even wennen om een rol te spe-
len en dat alles zo ‘rommelig’ door elkaar liep, 

maar het  pakte heel leuk uit”, vertelt Maartje.
De zussen beoordeelden de antwoorden op 
de sollicitatieformulieren openlijk en kozen 
vervolgens kandidaten uit die nog aanvullende 
testen moesten uitvoeren.Een zeer interactief 
stuk. “Een lekker gekke geslaagde avond met 
veel plezier”, concludeert Maartje
Op grond van de goede ervaringen met de 
vorige theaterdiners ( Bruiloft en Anna en ús 
Heit) was het diner snel uitverkocht. “Volgend 
jaar organiseren we zeker weer een theaterdi-
ner”aldus Maartje.
 Op 5 april organiseren Alwin en Maartje een 
benefietavond t.b.v. onderzoek naar alvlees-
klierkanker. Voor dit diner zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Info en de voortgang van de 
verschillende  acties rond deze avond kunt u 
volgen op de Facebookpagina van it  Posthûs.

Drie decadente dames in It Posthûs

Tulpenactie Hallelujah met 
medewerking van 
BlomYnien en Rinia Fietsen

door Judith van Lavieren

Christelijke Muziekvereniging Hallelujah is 
druk bezig om geld in te zamelen voor de 
aanschaf van nieuwe uniformen voor de 
drumband. Zaterdag 30 maart werd weer een 
stap in de goede richting gedaan door middel 
van een tulpenactie. Bij Aaltsje Hendriks van 
BlomYnien waren tulpen besteld. Op vrijdag-
avond werden ze met de bus van Rinia Fiet-
sen naar het MFC vervoerd om daar verpakt te 
worden. Zaterdagochtend gingen de leden op 
stap. De meeste leden hadden vrienden en fa-
milie bereid gevonden een bosje af te nemen, 
anderen gingen bij de deuren langs.

BlomYnien had in de winkel ook een hoek in-
gericht met Hallelujahtulpen, waar de leden 
mochten verkopen. Al met al vonden maar 
liefst 7500 tulpen een plekje in een vaas in 
Makkum en omgeving. Een mooie samen-
werking tussen muziekvereniging en onder-
nemers. Muziekvereniging Hallelujah bedankt 
alle kopers van de tulpen en BlomYnien en 
Rinia Fietsen voor alle hulp.
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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
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.

Te Koop: 8 ventilatie dakpannen, zogenaam-
de uilenpannen, € 50,-. Tel. 06- 588 434 02.

Woensdag 3 april 16.00 uur t/m 17.00 uur
Bibliotheek Makkum. Digitaal café: U bent 

van harte welkom met uw computervragen. 
De toegang is gratis. U wordt verzocht uw 

eigen (opgeladen) apparatuur mee te nemen 
en - indien van toepassing -

de inloggegevens van uw accounts.

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

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

Prachtige Ierse muziek in het kerkje van
Ferwoude op 5 april 2018 om 20.00 uur 

speelt “Fling” prachtige Ierse muziek in het 
kerkje van Ferwoude. Reserveren €10,00 via 
annemarie@flingmusic.com/ 06-30655498. 

Kaart aan de deur: € 12,50.

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.
 

Donderdag 11 april 14:30 uur Bibliotheek 
Makkum. Creatief Café: Je kunt er terecht om 

te haken, breien, tekenen of maar net waar 
je op dat moment zin in hebt. Neem je eigen 

materialen mee.

Agenda

Kerkdiensten

PKN Makkum
7 april 7:12 K.C. Het Anker

Mw. W. Marinus, Sneek
14 april 9.30 K.C. Het Anker

ds E.P. Muilwijk-Huis , Sint Annaparochie
15 april 19.30 de Vermaning Passiestonde
16 april 19.30 de Vermaning Passiestonde

door Sjoukje Steinhovden

De 110de editie van de jaarvergadering van 
de stichting Plaatselijk Belang Makkum (PBM) 
werd gehouden op donderdag 21 maart 2019. 
Het was de laatste onder voorzitterschap van 
Martin de Jong, die na vier jaar de voorzit-
tershamer doorgaf aan Ruud Wijntjes. Ook 
Peter Lieverdink en Sandy Rinia traden af als 
bestuurslid. Als nieuwe bestuursleden werden 
voorgesteld en aangenomen de dames Pauli-
na Brouwer en Catharina Wortmann.

Buurtagenten Sierd Steigenga en Annie Rinia 
waren te gast om iets te vertellen over de vei-
ligheid in Makkum. Daarmee blijkt het goed 
gesteld: er zijn geen extreme dingen gebeurd 
het afgelopen jaar. Zaken als overlast door 
verwarde personen en door jeugd, inbraak, 
vernieling, drugs, mishandeling en fietsen-
diefstal komen wel voor, maar vergeleken met 
andere plaatsen in de buurt gelukkig niet vaak 
- hoewel elk voorval er natuurlijk één te veel 
is. De agenten riepen de burgers op niet alles 
af te laten hangen van de politie, maar indien 
mogelijk ook zelf actie te ondernemen. Het 
oprichten van een buurtapp werd als voor-
beeld genoemd. Wie meer wil weten over hoe 
WhatsApp buurtpreventie werkt of zelf een 
groep wil oprichten kan een e-mail sturen naar 
melkvaart@gmail.com. 

Arnold Walinga van de Vereniging van Bedrij-
ven (VVB) was uitgenodigd om uitleg te geven 
over het Omgevingsfonds Windpark Fryslân. 
Binnen een straal van iets meer dan 10 km. 
worden 89 windmolens geplaatst in het Friese 
deel van het IJsselmeer. Het streven is om dit 
in juni 2021 te hebben gerealiseerd. Vanaf dan 
zullen wij als inwoners van Fryslân meeprofite-
ren van dit park. Jaarlijks gaat er, gedurende de 
20 jaar dat het windpark zal staan, een bedrag 
van ongeveer € 720.000,00 van het windpark 
naar het fonds. Hoe dit geld precies besteed 

gaat worden? Die beslissing is aan bedrijven, 
organisaties en particulieren uit het betrokken 
gebied, aan ons dus! Er zullen géén gemeen-
telijke zaken uit dit fonds worden gefinancierd; 
het is de bedoeling het geld te gebruiken voor 
iets dat toegevoegde waarde geeft aan het 
gebied. Er is een adviesraad aangesteld met 
tien leden en er komt een loket waar plannen, 
inclusief voorstel tot uitwerking, kunnen wor-
den ingediend, rechtstreeks bij de adviesraad.
Omdat de bestaande Dorpsvisie dateert van 
2008 is het tijd voor een nieuwe: de Dorpsvisie 
2019-2030. Vorig jaar is een werkgroep van 
14 Makkumer vrijwilligers aan de slag gegaan 
met inventariseren en discussiëren. Zeer uit-
eenlopende onderwerpen, waaronder wonen, 
werken, economie, verenigingen, recreatie en 
duurzaamheid, zijn hierin meegenomen. Be-
stuurslid Marc Kamerbeek benadrukte dat het 
niet de bedoeling is meteen oplossingsgericht 
te werken: een visie is een visie en PBM blijft 
afhankelijk van wat de overheid heeft vastge-
legd. Het concept van de nieuwe Dorpsvisie 
is inmiddels te lezen op www.pbmakkum.nl. 
Ook liggen er exemplaren ter inzage in de bi-
bliotheek.

Door middel van een video liet Ruud Wijn-
tjes zien wat PBM het afgelopen jaar allemaal 
heeft bereikt en bewerkstelligd. Het parkeer-
beleid, het gebrek aan AED’s, de landelijke op-
schoondag, het recente bezoek van de burge-
meester en natuurlijk de nieuwe pinautomaat: 
het zijn maar een paar voorbeelden van zaken 
die nog eens de revue passeerden.

Na de rondvraag was het tijd voor bloemen 
en een cadeau voor de aftredende bestuurs-
leden. Terugkijkend vond Martin dat er in de 
vier jaren van zijn voorzitterschap veel bereikt 
is. Hij riep de mensen op niet alleen te kijken 
naar wat nìet goed gaat, maar juist ook naar 
wat wèl lukt, waarop de nieuwe voorzitter de 
vergadering sloot. 

Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Makkum
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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

Zin in een leuke avond en geen zin om te koken?
5 april toveren wij It Posthûs om tot Café

Live muziek, draaiend rad en natuurlijk lekker eten.
Volledig opbrengst komt ten goede aan onderzoek 

naar alvleesklierkanker.  
(€ 39,50 p.p. entree + eten).

Meld je nu nog aan via 0515-231153
Reserveren: 0515-231153

of info@itposthus.nl

door Sjoukje Steinhovden

Het wordt voorjaar en dat betekent (o.a.) dat 
het tennisseizoen weer voor de deur staat. In 
samenwerking met de buurtsportcoach orga-
niseerde het jeugdbestuur van de tennisver-
eniging Makkum op donderdag 21 maart een 
tennisdag voor de kinderen van groep 3 t/m 6 
van alle drie de basisscholen. Uiteraard in de 
hoop om meer jeugdleden te werven voor de 
vereniging, maar ook zeker in het kader van 
“kinderen meer in beweging laten komen”.

Al om half negen ’s ochtends was de eerste 
groep, afkomstig van De Populier, paraat. De 
kinderen van De Ark en St. Martinus volgden 
later op de dag. Tennisleraar Jacco Hane-
wald begon met de vraag of de kinderen er 
zin in hadden en hij kreeg een enthousiast 
“JAAAAA” als antwoord. Al snel bleek dat dit 
geen loze kreet was: vol overgave stortten de 
kinderen zich op de opdrachten die Jacco hen 
gaf. 
Er werd begonnen met een warming up en 
toen iedereen op temperatuur was, was het 
tijd om het balgevoel te trainen door een ten-
nisbal te laten stuiteren en hem daarna weer te 
vangen. In het begin vlogen de ballen nog alle 
kanten op, maar al snel kregen de kinderen de 
bal beter onder controle. Daarna mochten ze 
een racket nemen en laten zien of ze de bal 
daar, al lopend, op konden laten liggen. Jacco 
vergeleek dit heel beeldend met het werk van 
een ober. Tenslotte mocht er (eindelijk) worden 
overgespeeld. Ondanks dat het voor de grote 
meerderheid van de kinderen de eerste keer 

Tennisdag voor de basisscholen

was dat ze een tennisracket vasthielden ging 
dit helemaal niet slecht.
Voordat iedereen het wist zat de tijd er alweer 
op en moesten de ballen en de rackets weer 
worden ingeleverd. Maar Jolanda en Oane 
van de jeugdcommissie vertelden dat er ook 
op woensdagmiddag 27 maart nog een gratis 
les zou worden aangeboden, zodat de kinde-
ren er ècht achter kunnen komen of tennis iets 
voor hen is. In de week na de open dag van 6 
april begint het seizoen officieel en daarmee 
ook de lessen: elke woensdagmiddag.

Nieuws vanuit het Sûnhûs 
Donderdag 28 maart was de laatste dag 
dat ik, als een van de vaste huisartsen, mijn 
spreekuur heb gedaan èn mijn visiterondje 
heb gefietst. Met heel veel plezier heb ik ge-
werkt in Makkum. Via deze weg wil ik u be-
danken voor het vertrouwen dat u mij gaf om 
kwetsbaar te mogen zijn in mijn spreekkamer. 
Soms met een traan maar ook met een lach. 
Bijzondere momenten zoals afscheid nemen 
maar ook nieuw leven; alle facetten van het le-
ven, daar mocht ik getuige van zijn. Het heeft 
mij gemaakt tot de huisarts die ik nu ben. Het 
is tijd om uit te vliegen. Eerst als waarnemend 
huisarts en later hopelijk een eigen praktijk. 
De fiets gaat op slot! Rest mij nog te zeggen: 
Makkum dank voor de gastvrijheid, alle goeds 
en gezondheid! Langs deze weg wens ik mijn 
opvolger Maarten de Weerd veel geluk en 
werkplezier in Makkum!
Hartelijke groet, Esther Smit
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Schoonmaakhulp gezocht
De uren zijn variabel. Het betreft

campingsanitair, stacaravans, caravans, 
een kampeerbungalow, en een

groepsacommodatie in een boerderij. 
Reakties a.u.b. naar: info@sotterum.nl of 

app: 0620747747, www.sotterum.nl.

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste oproepkrachten

(april tot september) voor de
kiosk/horeca/snackbar

van onze camping!
Liefst met ervaring. Belangstelling?

Stuur dan je mail met CV naar
info@rcmounewetter.nl

of bel voor meer info: 0517 531967, 
Camping Mounewetter, Witmarsum.

Vrijdag 26 april
De bingo vindt dit jaar plaats in ’t Anker, met 
fantastische prijzen die afkomstig zijn uit Mak-
kumer winkels. Aanvang is 19:30u 
Na de bingo kunt u naar het Oranjebal dat om 
21:00u in het café van de Prins zal starten met 
de band “Nog Effe” . 

Zaterdag 27 april
Op Koningsdag doet Hallelujah vanaf 09;30u 
weer ouderwets zijn ronde door het dorp. Kin-
deren worden opgeroepen om op versierde 
fietsen ‘achter de muziek aan te gaan’. Daarbij 
zijn een aantal leuke prijzen te winnen voor de 
leukst versierde fiets! Start van de route is bij 
het MFC om 9:30u.
Rond 10:30u klinken op de Haven de kanon-
schoten en aansluitend is de aubade met de 
presentatie van het nieuwe Makkumer Ko-
ningspaar. Hun eerste officiële daad is het 
starten van de Wielertoertocht van 30 km die 
rond 11:00u zal vertrekken. (Eerder op die 
dag, om 09:00u is de start van de 90 km wie-
lertoertocht bij het MFC)
Kinderspelen en kinderrommelmarkt beginnen 
weer rond 11:00u op het Plein en op de Markt.
De modeshow is weer op de Rige (13:30u). 
Aansluitend live muziek op het Plein met 
feestzanger Jôn en bij Café Romano de sixties 
formatie de Phantoms.
Dit jaar presenteert de Scouting Burdine zich 
met diverse leuke activiteiten op het Plein. 
Ook zij zullen rond 11:00u klaar voor de start 
zijn.
Gedurende de hele dag is de Waag geopend 
met een expositie door Ald Makkum rond-
om het thema”Koninginnedag door de jaren 
heen”.
Om 12:00u start bij Manege Boeyenkamp de 
paarden-marathon. Naar verwachting zal deze 
zo rond 12:15u in Makkum arriveren. Route via 

de Leerlooierstraat, Slotmakersstraat, Achter-
dijkje en daarna gaan ze richting strand.
Het ‘schijt je rijk’ met ons scharrelvarken zal 
plaatsvinden om 15:30u op het grasveldje op 
de Haven, naast Vis per Mare. Koop een kavel 
en win een mooie prijs! 

Om 17:00u in de Prins is het “Ridderuurtje’. 
Alle mensen die ooit zijn geridderd worden ge-
trakteerd op een hapje en een drankje. Uiter-
aard is iedereen daar welkom. Tevens wordt 
de “Makkumer van het jaar” bekend gemaakt.
De afterparty die avond is in café Romano, 
met live muziek.

Zondag 29 april
De Prins:
14:00u Spelletjesmiddag: Sjoelen/Dammen/
Klaverjassen/ Rummikub
14:30u Start speurtocht, nieuwe stijl. In de vol-
gende editie meer nieuws over de speurtocht.

De Prins, de Zwaan, it Posthús en Hennie fan 
Richt. 
17:30u Running Dinner (Vier gangen)
Vier groepen eten hun eerste gerecht in één 
van bovenstaande locaties. Op een afgespro-
ken tijdstip vertrekken de verschillende groe-
pen naar de volgende locatie voor het tweede 
gerecht, enzovoorts. U bezoekt dus vier res-
taurants. Een gids zal u begeleiden en in elk 
restaurant wordt er wat verteld over het pand. 
De kosten voor dit running dinner zijn €35,- 
p.p. Opgave en betaling bij Hoeksema kapper 
in de Kerkstraat.

Tot slot roepen wij alle Makkumers op om hun 
straat te versieren en zeker op Koningsdag de 
vlag uit te hangen.
De Koninginnevereniging wenst iedereen een 
mooi feest toe!

Koningsfeesten 2019

door Sjoukje Steinhovden

Augustus lijkt voor de meesten van ons nog 
ver weg, maar de leden van het bestuur van 
de Visserijdagen leven in gedachten al in die 
maand. En ze leven niet geheel zorgeloos, ze 
komen namelijk mensen tekort. Monique Mak, 
bestuurslid van het eerste uur en de enige van 
de oprichters die er nog steeds bij is, geeft aan 
dat er op verschillende gebieden mensen no-
dig zijn, maar de nood is het hoogst waar het 
de kinderactiviteiten betreft. Zowel voor het 
organiseren en voorbereiden van de activitei-
ten als voor de dag zelf is menskracht nodig. 
Jong of iets ouder, man of vrouw, doeners of 
creatieve denkers, iedereen is welkom!
Monique is zelf dus sinds de eerste editie van 
de Visserijdagen in 2003 actief in het bestuur, 
maar ook haar plek komt nu vrij. “Het is heel 
leuk om in het bestuur te zitten, maar het is nu 
mooi geweest, het is tijd om het stokje door te 
geven”, zegt ze. Volgens haar zou het ideaal 
zijn om al een tijdje vóór de Visserijdagen 2019 
iemand te vinden die haar taken kan overne-
men, zodat die persoon een periode met haar 

kan “meelopen”. Ze voegt nog toe dat het heel 
fijn zou zijn om iemand in het bestuur te heb-
ben die bij de Gemeente werkt, omdat korte 
lijntjes die kant op altijd prettig zijn.
Echter: het ontbreekt niet alleen aan “gewone” 
vrijwilligers en bestuursleden. Ook de hoofd-
personen van het evenement zijn nog niet 
gevonden: de Zeemeermin en Neptunus. Bij 
deze roept het bestuur dus heel Makkum op 
om mensen voor te dragen die deze rollen vol-
gens hen op zich kunnen nemen. Tot eind april 
kunnen mensen opgegeven worden. Wanneer 
u iemand kent die hiervoor geknipt is, dan 
kunt u een e-mail sturen naar: makmakkum@
gmail.com. Ook wanneer u zelf als vrijwilliger 
of nieuw bestuurslid mee wilt werken kunt u 
een berichtje sturen naar dit e-mail adres.
De Visserijdagen 2019 staan gepland voor 16 
en 17 augustus. Op donderdagavond 15 au-
gustus zal het grachtenconcert plaatsvinden 
op het Vallaat. Het bestuur is van zins om dan 
een 360° dorpsfoto te maken, die in de biblio-
theek geplaatst zal worden. Reden te meer 
dus om allemaal naar het Vallaat te komen die 
avond!

Gezocht: Vrijwilligers voor de Visserijdagen!
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door Jetze Genee 

Een zonnige septemberdag vorig jaar belden 
twee oude voetbalvrienden elkaar over hun 
komende verjaardag. En dan vooral over de 
wijze van vieren want 50 wordt je maar één 
keer. Dat mag dus gerust goed gevierd wor-
den. Niet alleen werden deze twee vrienden 
50, ook nog eens een hele lichting kompanen. 
Een groep jongens die elkaar al sinds de ja-
ren ‘80 kennen vanuit het voetballen bij de VV 
Makkum. Met als kers op de taart het kam-
pioenschap van 1987 in de A-junioren. Een 
prestatie die niet vaker is herhaald nadien. Mij-
merend aan die mooie herinnering is het idee 
ontstaan om de hele ploeg van A1 1987 weer 
bijelkaar te krijgen en gezamenlijk het feest 
van Abraham te vieren. Dat werd de start van 
een flinke organisatie rondom een bijzonder 
geheimzinnig gebeuren. Op de sociale media 
werd zo nu en dan een kriptische aanwijzing 
gepubliceerd en de tamtam deed haar werk 
op het voetbalveld en in Makkum. Ook ana-
loog kunt u alvast in de stemming komen door 
de posters en de raamvullende teamfoto in de 
toekomstige kapperszaak in de Bleekstraat. 
Nu vele gezellige avonden verder mag met 
trots het eindresultaat gepresenteert worden.
Zaterdag 20 april 2019 wordt een legendari-
sche wedstrijd gespeeld tussen de A1 van 
1987 en een selectie van oud profvoetballers 
onder de naam  FC de Rebellen.
 
Een mooi affiche
Ald stars A1 Makkum - FC de Rebellen. Met 
alle lokale en landelijke helden van weleer. Na-
men als Martin van der Kooij, Wim Kieft, San-
der Jansen, Andy van der Meijden, Johan - het 
been - de Witte en ook Roelof Luinge komen 
naar Makkum op 20 april. Om het vieren van 
de verjaardag niet geheel op de achtergrond 
te laten verdwijnen wordt er na afloop goed 
gezorgd voor alle aanwezigen met een hapje 
en een drankje en natuurlijk de hits van 1987 
door DJ Hendrik. Wat het initiatief extra char-
me geeft is dat de gehele organisatie en kosten 
voor rekening zijn van de kersverse vijftigers. 
De opbrengst van het evenement komt geheel 
ten bate van de Voetbalvereniging Makkum. 
De beide teams zijn overeengekomen dat er 
wordt afgeweken van de normale 90 minuten. 
Gezien de lichamelijke ongemakken wordt 
er twee maal 35 minuten  gevoetbald. Met 
name vanuit de oud profvoetballers kwam het 
verzoek voor extra verzorging. Ruim een uur 
voetbal dus waarbij vele bekende gezichten 
aanwezig zullen zijn op en langs het veld. 

Wie waren die befaamde jonge voetballers 
uit 1987? 
Een erg brede selectie van in totaal 21 man die 
onder leiding van een strenge, maar bijzonder 
effectieve trainer Sjirk Rolsma en coach Klaas 
de Boer de titel wisten te behalen in de com-
petitie van 1986-1987. Een stevig trainings-
regime en doelgerichte wedstrijdbenadering 
wierp haar vruchten af, want uiteindelijk kon 
het kampioenschap gevierd worden. Van een 
aantal spelers heeft de VV nog lang mogen 
genieten in de senioren elftallen. Van anderen 

De Rebellen komen naar Makkum! 
wat minder lang. Extra mooi dat 20 april alle 
spelers bereid zijn weer aan te treden voor 
deze legendarische pot voetbal. Speciaal voor 
de gelegenheid worden shirts geregeld, uiter-
aard met hoofdsponsor van toen, Supermarkt 
Van der Wal.

Druk op de Braak
De organisatie gaat uit van 300 man publiek. 
‘Maar dat kan ook zomaar eens het dubbele 
worden’. Supersub Durk Dijkstra legt uit; in 
een kleine plaats in Twente liep de komst van 
de Rebellen een beetje uit de hand, daar kwa-
men ruim 1200 man op af. Sander Jansen vult 
aan, ‘wij mikken op 300 man, maar er is plaats 
voor 500’. We gaan de kantine verlengen en 
zorgen voor voldoende catering voor, tijdens 
en na de wedstrijd.  
Afgelopen woensdag 20 maart is de eerste 

training onder leiding van Sjirk Rolsma afge-
werkt. Er zullen nog een aantal pittige trainin-
gen volgen om een goed figuur te slaan tegen 
Wim Kieft, Paul Bosvelt, Regilio Vrede, Andy 
van der Meijden, Martijn Meerdink  en de rest 
van oud profs. ‘Onze hechte band en het mo-
mentum van de dag kan nog best eens voor 
een verrassing zorgen aldus Rudy de Vries. De 
Vries behoort niet tot de gouden lichting van 
1987, maar neemt de dagelijkse leiding tijdens 
het evenement. Alle jarige spelers zijn immers 
gefocust op het poorten van Wim Kieft. Kieft, 
de man die het Nederlandselftal in 1988 de 
kwartfinale doorkopte tegen Ierland. U weet 
hoe dat is afgelopen. Hoe deze wedstrijd ver-
loopt en wat de eindstand wordt? Kom zater-
dagmiddag 21 april gerust naar het feestje van 
A1 van 1987, Ald Stars Makkum tegen FC de 
Rebellen. 

door Jetze Genee

Zondag 7 april organiseert Vogelwacht Mak-
kum weer een nazorgdag waarbij de jeugd van 
6 tot 16 jaar uitgenodigd wordt om het veld in 
te gaan met ervaren vogelwachters. Op zoek 
naar de nesten van weidevogels en een mooie 
ervaring in het veld. Voor veel kinderen en hun 
ouders een leuke en leerzame dag waarbij de 
natuur in het boerenland goed ervaren kan 
worden. Naast weidevogels is er ook aan-
dacht voor eenden, kikkers en alle andere die-
ren en vogels deze ochtend langs komen in 
de polder onder Skuzum. De vogelwacht gaat 
deze ochtend naar het land van boer Zijsling 
in Skuzum. In de polder achter het dorp wordt 
gras en mais geteeld voor de koeien van de 
boer. Daarbij wordt gelukkig goed gezorgd 
voor de weidevogels met naast maisperce-
len ook een greppel-plasdras en kruidenrijk 
grasland. Voordat het gras gemaaid wordt en 
voordat de mais ingezaaid kan worden, moet 
de vogelwacht alle nesten van de kievit, grut-
to, tureluur en scholekster goed in kaart bren-
gen. Dat doen ze door de nesten op te zoe-
ken en deze te markeren met een stokje zodat 
de boer straks goed weet waar hij niet moet 
maaien of ploegen. Hiervoor vraagt de wacht 
de hulp van de kinderen uit Makkum, maar 
ook Skuzum en Piaam en Allingawier kunnen 
meedoen aan deze nazorgdag.

Voordat we in groepjes met begeleiding het 
land in gaan, zal de wacht eerst de nodige uit-
leg geven en de jongeren in kennis brengen 
met het gedrag van, en het herkennen van de 
vogels. Het is vroeg voorjaar dit jaar, dus de 
eerste kieviten zitten al volop te broeden. De 
grutto, tureluur, scholekster en eendensoorten 
volgen wat later in het voorjaar met de nesten. 
De vogelwacht zorgt voor ervaren begeleiding 
en de markeerstokjes. Iedereen die mee wil 
gaan wordt verzocht de kleding hier op af te 
stemmen. Laarzen zijn zeker aan te bevelen. 

Ook de ouders die mee willen lopen doen er 
goed aan hier rekening mee te houden. De rou-
te langs de zeedijk richting Piaam - Skuzum is 
helaas niet toegankelijk door werkzaamheden. 
Om in het dorp te komen kan iedereen via de 
Carl Fellingerweg richting Skuzum fietsen of 
worden gebracht. 

De wacht verzamelt om 10.00 uur op het erf bij 
de boerderij in de bocht van de Dorpsweg op 
nummer 12. Vanaf 10.00 uur begint de nazor-
gochtend en deze is om 12.00 uur afgelopen. 
De ouders die kinderen komen halen graag 
ook rond die tijd weer verzamelen bij de boer-
derij. Kom jij ook? Houd zondagochtend 7 
april dan vrij en trek je laarzen aan! Vogelwacht 
Makkum rekent op mooi weer, veel vogels en 
een grote opkomst. 

Op zoek naar kievitseieren
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Vier jaar voorzitter
bij Plaatselijk
Belang Makkum
In de winter van 2014-2015 werd ik bena-
derd door bestuurslid Henk Bonthuis van 
Plaatselijk Belang Makkum met de vraag of 
ik er oren naar had om zitting te nemen in 
het bestuur. Lang hoefde ik hier niet over na 
te denken. Ik vind meestal wel ergens iets 
van. Zeker als het om “mijn” Makkum gaat. 
Ben hier nl. geboren en getogen. Maar 
eerst thuis overleggen of ik ja of nee zou 
moeten zeggen. Het werd een JA!

Plaatselijk Belang ìs Makkum, samen met 
zijn inwoners. Zitting nemen in dit bestuur 
betekent dat je iets voor Makkum kunt be-
tekenen. Niet dat alles lukt meteen, maar je 
brengt het wel onder de aandacht. En ze-
ker een vinger aan de pols houden als er 
te weinig of helemaal niets gebeurt. Vóór 
mijn periode was er bv. nauwelijks overleg 
met de andere belangenverenigingen van 
Makkum: Vereniging voor bedrijven en On-
dernemersvereniging Makkum. Dit heb ik 
als voorzitter samen met de voorzitters van 
deze verenigingen opgepakt en nu is er een 
tweejaarlijks overleg. Hierbij kijken we sa-
men naar actiepunten die een gezamenlijk 
raakvlak hebben voor Makkum, bedrijven 
en winkels. Voorbeelden hiervan zijn wind-
park Fryslân, geldautomaat, inrichting van 
het centrum. Maar ook op advies van Plaat-
selijk Belang Makkum naar de gemeente 
toe om een bewonersoverleg te plannen 
met de bewoners rondom de sluis en Ds. 
L. Touwenlaan, omdat daar wijzigingen ge-
pland staan voor de omgeving.

Verder doet Plaatselijk Belang Makkum veel 
zaken die minder opvallen, maar zéker niet 
onbelangrijk zijn. Het bestuur van Plaatse-
lijk Belang Makkum bestaat uit Makkumers 
die in hun vrije tijd veel energie steken in 
Makkum en haar omgeving. Daarom wil ik 
u ook vragen: kijk eens wat vaker naar de 
dingen die wel gelukt zijn en leg wat minder 
de nadruk op wat er niet goed gegaan is. 
En ben je het ergens niet mee eens of heb 
je meer uitleg nodig, klop aan bij het be-
stuur in plaats van via het social netwerk te 
“roeptoeteren”.

Makkumers, ik kan jullie veel meer vertellen 
over Plaatselijk Belang Makkum maar dan 
komt er een extra editie van de Belboei uit. 
Mocht ik je interesse hebben gewekt voor 
een bestuurs- en/of een adviserende func-
tie binnen Plaatselijk Belang Makkum, dan 
raad ik jullie aan om een mail te sturen naar 
info@pbmakkum.nl en loop eens een ver-
gadering mee!  En steun deze Makkumer 
club voor maar € 5,-- per jaar!

Ik wens het nieuwe bestuur veel draag-
kracht en succes toe,

Martin de Jong

Georganiseerd door Dorpsbelang vertrokken op een zonovergoten zaterdagmiddag 8 kinderen 
en 10 volwassenen uit Skuzum met kano’s en een sloep om de oevers van de vaarwegen tussen 
Skuzum en Piaam schoon te maken. Gewapend met opschoonmaterialen van de gemeente ver-
trok de groep om 14.00 uur vanuit het dorpshuis in Skuzum. Met kano’s en een sloep, beschik-
baar gesteld door van Kanoverhuur Friesland, werden zakkenvol zwerfvuil uit de oevers gevist. 

Nationale Opschoondag Skuzum 23 maart



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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Voor binnen- en buitenschilderwerk

KVI schilderwerken
06-1389 9853

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




