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60 Jaar huwelijksjubileum echtpaar de Zee
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door Sjirk Wijbenga
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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum – In veel gemeenten is het gebruikelijk
om in de plaatselijke media aandacht te besteden
aan een echtpaar dat minimaal 50 dan wel 60
jaar getrouwd is. Willem en Jettie de Zee vierden
afgelopen maandag 12 maart hun 60 jarig huwelijksjubileum. Zoals gebruikelijk stroomden de
felicitaties binnen, soms uit onverwachte hoek.
Burgemeester van SúdWest Fryslân Hayo
Apotheker bracht ’s ochtends een bezoekje aan
het jubilerende echtpaar. Willem en Jettie de Zee
werden afgelopen zondag al door familieleden,
kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet.
De gezondheidtoestand van Willem laat te wensen
over maar zegt vrouw Jettie: “Hy is altiten noch
wol yn foar in gesellich praatsje, hear”.
Willem en Jettie de Zee werkten jarenlang in de
horeca, o.a. het Hof van Holland en Cafetaria
“Het Barchje” in Bolsward. Ook in Makkum
werd een snackbar geopend, nu het café “De
Belboei”. Het werken in de horeca is voor het
echtpaar zwaar geweest. Er kleven risico’s aan

en je bent ’s avonds altijd laat. Tussen de leuke
gasten zitten altijd wel een paar lastige en als
iedereen weg is komt het schoonmaakwerk om de
hoek kijken. Het sjouwwerk van de fusten bier
naar de kelder herinnert de Zee zich nog maar al
te goed. Burgemeester Apotheker kan het zich dat
goed indenken. In zijn studententijd verdiende
hij ook wel eens een zakcentje in de horeca.
Het echtpaar de Zee woont nu naar volle tevredenheid aan de Houtmolen. Willem komt uit een
bakkersfamilie en achter in de schuur worden
iedere week nog een 20 tal appeltaarten gebakken.
Aan de muur hangt nog steeds het naambord
GEBROEDERS DE ZEE verlof B. In die jaren
betekende verlof B alcoholvrij, echter met uitzondering van PSV vult zoon Arie aan (Port,
Sherry en Vermout). Willem de Zee heeft
bekendheid verworven in de Friese wereld van
de blaasmuziek. Als rasmuzikant speelde hij
bij vele orkesten en hanteerde menig keer de
dirigeerstok.

Door een storing bij de drukker, is deze week niet al het kopij geplaatst.
Wij vragen u hiervoor begrip.

Idsegahuizum, Dorpsweg 8

Aan vaarwater, uitzicht over weilanden, gezellige, goed
onderhouden vrijst. woning, o.a. slaap- + badkamer
b.g.g., garage, tuin (O), 335 m² eigen grond.

Vraagprijs € 228.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).
Gezondheidscentrum Makkum
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
tandartsenpraktijk Dentwork
Praktijk 0515-541345 / Privé 0515-433448
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden
budget) Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Familieberichten
Met stomheid geslagen zijn wij na het bericht
dat onze Algemeen Directeur

Nico Groes
veel te jong is overleden. Hij heeft de afgelopen
periode een prominente plaats ingenomen in
onze organisatie. We zullen hem enorm missen
als mens en als geliefde collega
Onze gedachten zijn bij de kinderen, de partner,
de familie en vrienden. We wensen hen sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.
“Beach Hotel de Vigilante” en
“Beach Resort Makkum”
Correspondentieadres:
Keetzijde 10, 1135 VX Edam

Wij bedanken jullie voor de warme belangstelling
na het overlijden van mijn lieve man, mijn
geweldige heit en schoonvader

Sietze Jorritsma
Het is voor ons een troost te weten hoeveel hij
voor velen heeft betekend.
Wij herinneren Sietze als authentiek, optimistisch
en een markant handelsman. Ondanks zijn
handicap hield hij altijd de moed erin, was hij
“fleurich” en een doorzetter.
De afscheidsdienst met dierbare mensen,
mooie woorden en fijne herinneringen, de
vele kaarten en bloemen hebben ons zeer goed
gedaan. Wat zou Sietze het mooi gevonden
hebben.
Annie Jorritsma
Tineke en Jetze Genee-Jorritsma
Bolsward, maart 2012

Velen hebben ons aangenaam verrast op of
rond de viering van onze 55ste trouwdag,
6 maart j.l.
Daarvoor onze hartelijke dank!
D. v/d Velde en G. v/d Velde-Hiemstra
Piaam

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei

Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Vrijdag 16 maart:
Doarpskrite Makkum it toanielstik “Alles foar de tún”
spilet in Mfc Maggenheim om 20.00 oere

Zaterdag 17 maart:
NL Doet in MFC Maggenheim ‘t Krobbeguod en It
Iepen Stee van 10.00 uur tot 15.00 uur
Doarpskrite Makkum it toanielstik “Alles foar de tún”
spile in Mfc Maggenheim om 20.00 oere
Terra Nova – Gezinsbingo
Het Anker aanvang: 19.45 uur Ook voor niet leden.

Zondag 18 maart:
Doarpskrite Makkum it toanielstik “Alles foar de tún”
spilet in Mfc Maggenheim om 15.uur

Dinsdag 20 maart:
Avondrust - Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 21 maart:
Lieve mensen,

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Agenda

mail naar: belboei@makkum.nl

Avondrust - Rolstoeldansen, 15.00 uur
in het restaurant

Heej, wat zie ik daar?
Ik heb een zusje, eerlijk waar!
Welkom lief klein meisje!

Doutsen
Marije
geboren op 24 februari 2012
Sipke, Esther en Tieme Hoekstra
It Ferset 23
8754 LB Makkum
0515-755366
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Kerkdiensten
Woensdag 14 maart:
Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
voorganger: Pastor G Visser
organist: Dhr. Sterenberg

Zondag 18 maart:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. H.J. de Vries

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Makkum – Minniste Mienskip, 10.00 uur
Gespreek, thema is water
Exmorra – Jehannes de Dooper kerk, 10.00 uur
Dubbelkwartet van “de Oratorium Vereniging
Bolsward”, met koralen uit de Mattheus Passion
Thema :“OP WEG NAAR PASEN”.

Campina Vlaflip, 1 liter.......................................................1.39
Friesche Nagelkaas, 500 gram............................................4.69
Kroon Leverworst, 250 gram......................................85

cent

Zangavond Baptistenkerk
Makkum - Op zondag 18 Maart a.s.is er weer
een zangdienst in de Baptisten kerk,deze avond
begint nu iets vroeger en wel om 19.00 uur. Dit is
in verband met de medewerking van “Ko-KI-Ko”
het Koudumer kinderkoor en voor deze jonge
zangertjes mag het niet te laat worden. Als spreker
voor deze avond is Ds. P. Meindertsma uit
Harlingen uitgenodigd om een korte overdenking te houden. Het thema voor deze avond
is “JEZUS MACHT” naar aanleiding van
Matheus 28 vers 18. De samenzang is o.l.v. Br
A. Couperus en U ,bent allen hartelijk welkom
om 19.00 uur in ons kerkgebouw C. Lenigestraat
10. Baptisten Gemeente Makkum/Workum

Vos Banket Boerencake, 450 gram.....................................1.99
D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram..........................nu 2 voor 5,Friesche Vlag Goudband Koffiemelk, pak 485 ml........nu 1.29
Aanbiedingen geldig van do. 15/3 t.e.m. wo. 21/3

Maandag Vlugklaar
(meer dan 10 soorten!)

Donderdag t/m Zaterdag

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 15 t/m 17 maart
van dit smakelijke voordeel

Pesto Vink
Iedere 4e Gratis

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2
2,75

,50

Zwiebelsteak
Procureurlapje
met spek en uien
100 gram

Diverse Vers
Gesneden
Vleeswaren

1,45
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Doarpskrite Makkum spilet “Alles foar de tún”
It kommende wykein spilet de Doarpskrite 3 jûnen
efter elkoar it toanielstik “Alles foar de tún”.
It stik wurdt regissearre troch Loes Kleene.
“Ik hie it stik al in skoft lizzen”, fertelt Kleene,
“en doe kaam Makkum. We hienen net in protte
tiid mear mar ik wit dat Makkum it oan kin. Ik
ha earder yn Makkum regissearre en ik kin it
nivo fan de spilers. Boppedat geane se in nije
útdaging net út ‘e wei”. Loes Kleene is net ûnbekend yn de toanielwrâld en hat jierrenlang sels
toanielspile. Dêrnei hat se de 4 jierrige regisseursoplieding by Keunstwurk dien. Har einproduksje wie it “Pompstation”, spile troch de
doarpskrite Makkum. Kleene: “As regisseur
moast repetoire kennis ha. Ik lês in protte stikken
en kin dan goed beoardielje as it stik wol of net
by de ploech past. De stikken fan Albee ha in
absurdistyske ynslag. Se binne humoristysk mar
se binne ek sa skreaun dat it hjoeddei wol echt
gebeure kin. Omdat it in âld stik is ha ik hjir en

dêr wat oanpassings dwaan moatten nei dizze tiid
ta. It bliuwt lykwols in ferhaal fan alle tiden”. De
Krite hat dit jier 2 debutanten; Ewout van der
Kamp en Lisa Homan. Kleene: “De spilersgroep
fan Makkum is grut en nije spilers is altiten in
goede saak. Der moat trochstreaming bliuwe dat
is goed foar de Krite. Mat it betsjut ek dat net
eltsenien oan bar komme kin om te spyljen. It
stik moat der neffens wêze en do moast de goede
popkes foar de goede rol ha. Niek Lutgendorff is
ek oanwêzich op de repetysjes. Hy is dwaande
mei in MBO dramaoplieding op it Friesland
College en rint dit jier staazje by de Krite. Hy
krijt opdrachten fan de regisseur en fersoarget
û.o. de warming up foar de repetysje.
Sjoch foar oanfangstiden yn de Aginda fan de
Belbooei. Foarferkeap by Boekhannel Coufreur
yn Makkum. Tagongsprizen: Kriteleden: € 7,50
Net Kriteleden: € 12,50

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

Boekenweek in Bibliotheken SúdWest Fryslân

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

Adriaan van Dis in Workum en Suzanna Jansen in Sneek

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

De Boekenweek 2012, van 14 t/m 24 maart,
draait om vriendschap en heeft als bijbehorend
motto: Vriendschap en andere ongemakken.
Tijdens de Boekenweek komen grote schrijvers
naar Workum en Sneek.
Op 15 maart komt Adriaan van Dis op uitnodiging
van Bibliotheken Súdwest Fryslân en Stichting
Cultureel Nut Workum naar de Doopsgezinde
kerk te Workum. Van Dis is schrijver van een
groot oeuvre van Indische romans, karakterromans en reisromans en –verhalen. In 2008
ontving hij voor de documentaireserie Van Dis in
Afrika de Nipkowschijf voor het beste televisieprogramma.
Een week later, op 20 maart komt schrijfster
Suzanna Jansen op uitnodiging van de KBO en
de bibliotheek naar Bibliotheek Sneek voor een
lezing over haar succesroman ‘Het Pauperparadijs’.
Suzanna Jansen heeft in dit aangrijpende boek
geschreven over een uniek heropvoedingsexpe-

riment in de Drentse nederzetting Veenhuizen.
Het feit dat het haar eigen familie betreft geeft
een extra dimensie aan de lezing.
Lid worden van de bibliotheek in de Boekenweek
heeft zo z’n voordelen; nieuwe leden ontvangen
een speciale, gelimiteerde editie van het Boekenweekessay Verder alles goed geschreven door
Nico Dijkshoorn. In Verder alles goed wordt door
Dijkshoorn aan de hand van brieven en ansichtkaarten op hilarische en onnavolgbare wijze de
chemie van vriendschap verkend. Traditiegetrouw
is het Geschreven portret een verdieping in het
leven en werk van de auteur die het Boekenweekgeschenk schrijft, dit jaar is dat Tom
Lanoye. Het portret bevat ook een kennisquiz
waarmee fraaie prijzen te winnen zijn. Het
Geschreven portret is net als het Boekenweekmagazine gratis verkrijgbaar in de bibliotheek,
zolang de voorraad strekt, exclusief voor bibliotheekleden.

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 14 maart

Lente geluk aan de Botterstraat

Makkum - Bij de heer Douwe Buwalda achter
huis bevindt zich een prachtig stukje natuur.
Of anders gezegd, een erg vogelvriendelijk ingerichte tuin. Douwe heeft het hart erg dicht
bij de natuur en heeft dit in zijn tuin dicht bij
huis weten te halen. Onze fotograaf trof deze
prachtige zwaan met jongen hier aan. Eerste
week van maart jonge vogels is wel erg vroeg!
Douwe geeft aan dat deze tamme dieren afwijken
van de 'wilde natuur'. Zwanen in het wild broeden
pas vanaf begin april en moeten een maand
broeden voordat de kuikens de harde schil van

haar enorme eieren weet te breken. Ten tijde dat
Nederland in de ban was van de mogelijke elfstedentocht keek Douwe dagelijks toe hoe het
zwanenpaar om beurt het nest warm hield. Met
als resultaat 3 prachtige kuikens op de rug van
de trotse moeder.
Heeft u ook broedende vogels dichtbij huis?
Laat het dan weten of stuur uw foto in bij Vogelwacht Makkum via info@vogelwachtmakkum.nl.
Op deze site wordt de lente met foto verslagen
vastgelegd

Première van de film Nieuw Atlantis
* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Begraffenisferiening
¨De Lêste Eare¨
Skuzum-Piaam
hoad Jiergearkomste op
22 maart om 8.00 oere
yn Doarphûs ¨De Treffer te Skuzum

De première van de film Nieuw Atlantis van
Elmar Kuiper op de werkplaats Op Zolder van
Theamus vindt op 14 maart plaats in besloten
kring. Burgemeester van de gemeente Súdwest
Fryslân, de heer H. Apotheker, geeft een inleiding
op de film. De opnames van de film zijn gemaakt
door dichter/ filmer Elmar Kuiper op 28 mei en
29 oktober 2011 tijdens de pilot Nieuw Atlantis.
Op deze dagen werd door Theamus een minisymposium gehouden en werd de werkplaats Op
zolder geopend. Er is een boeiende documentaire
film uit voortgekomen van de pilot Nieuw
Atlantis. Daarop is te zien is hoe Pingjumers –
kunstenaars en bewoners - zich samen met
wetenschappers inzetten voor duurzame energie
en lokale identiteit. Met elkaar schrijven deze
mensen een scenario voor het dorp van de toekomst. Maar krijgen ze het voor elkaar om
samen op een lijn te komen? Kunstenaars
Albertina Soepboer, René Knip, Matthijs van

Cruijsen, Renate de Backere, Jeroen
Hoogendoorn, Michel Dil, Bob Driessen en
Gerda Holzhaus leggen hun ontwerp voor een
kunstwerk voor aan de bewoners van Pingjum.
En we zien bewoners in actie komen om de
Pingjumer Gouden Halsbân op een ludieke wijze
te redden van de ondergang.
Voor iedereen die de besloten première moet
missen: er is een herkansing! Op zondag 25
maart starten we met een geweldig programma:
om 16 uur inloop met thee en koffie. Om 16.30
start de film Nieuw Atlantis van dichter / filmer
Elmar Kuiper. (Kom niet te laat!). Om 17.15
genieten we bij de borrel van live jazz door het
Combo van Annemiek Zijlstra, ondersteund
door jazz coryfee Bob Driessen op saxofoon.
Entree is gratis. Voor wie wil zijn er daarna verse
mosselen van Gerda voor € 15,-. Wel je even van
tevoren opgeven hiervoor! info@theamus.nl

SIMAVI-collecte
De Simavi-collecte 2012 staat bijna voor de deur.
De collecteweek is van 18 maart tot en met 24
maart. Simavi vindt dat iedereen recht heeft op
een goede gezondheid. Daarom werken wij in de
armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de
gezondheid van mensen. We richten ons speciaal
op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de
gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen

we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een
gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun
kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze
nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen
met lokale organisaties bieden we directe en
praktische steun. Dat werkt al meer dan vijfentachtig jaar. Mogen we rekenen op uw bijdrage, als
onze collectanten bij u aanbellen? Hartelijk dank!
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De binderij op de Huis en Tuin beurs Leeuwarden

eigen foto

Veel belangstelling voor De Binderij uit Makkum
op de Huis en Tuin beurs in het WTC Expo in
Leeuwarden. In de stand van De Binderij was
een royale presentatie van blijvend bloemwerk
met op de labels de tekst: ‘Makke yn Makkum’.

Maar er was ook volop aandacht voor vers
bloemwerk: Luxe boeketten, trouw & rouwbloemen, abonnementen en workshops. Het was
een zeer geslaagde beurs. Op de foto een kleine
impressie van de stand.

Permacultuur – Technologie voor een betere wereld

ZANGAVOND
Zondagavond 18 Maart a.s.om 19.00 uur
Bapt. Kerk. C. Lenigestraat 10 te Makkum
M.M.V. Kinderkoor ‘Ko-Ki-Ko” uit Koudum
Spreker Ds. P.Meindertsma uit Harlingen
Thema “: JEZUS MACHT”.
U, bent allen hartelijk welkom.
Zangcommissie Makkum/Workum

Permacultuur is afgeleid van ‘permanent’ en
‘agriculture’ en zou kunnen worden vertaald als
Duurzame Landbouw. Het begrip is in de jaren
’70 in Australië ontwikkeld. Men had daar te
kampen met schrikbarende problemen die langdurig monocultuurlandbouw met zich meebrengt
zoals verwoestijning, bodemerosie, vervuiling
van het grondwater door kunstmestgebruik en te
veel bestrijdingsmiddelen en op grote schaal
voorkomende ziekten in monocultuurproducten.
Permacultuur heeft voor deze problemen oplossingsmethodes gevonden door natuurlijke ecosystemen en traditionele, kleinschalige voedselproductiesystemen te bestuderen. Men heeft
ontdekt dat natuurlijke ecosystemen meer veerkracht bezitten en ‘gezonder’ functioneren waardoor bovengenoemde problemen niet optreden.
Problemen die ook ons milieu hier in Nederland
belasten. Bill Mollison en David Holmgren van
de Universiteit in Tasmanië hebben methodes
ontwikkeld om degelijke ecosystemen bewust te
ontwerpen. Kenmerkend is dat, als ze eenmaal
aangelegd zijn, weinig wordt ingegrepen in het
natuurlijke verloop. Dit in tegenstelling tot biologische landbouw waarbij naast wisselteelt wel
een jaarlijkse grondbewerking plaatsvindt.
Een typisch Permacultuur-gebruik is mulchen
door het bedekken van de zwarte grond met
organisch materiaal. Door de grond te bedekken
met materiaal als bladeren, stro, dode plantenresten, zaagsel etc. kan er geen licht bij de grond
komen waardoor onkruid minder snel ontspruit
en minder snel groeit. Daarnaast houdt het dode
organische materiaal goed vocht vast waardoor
de bodem minder snel uitdroogt als de zon fel
schijnt. In de winter beschermt deze laag de wortels
tegen vorstschade. Bovendien beginnen microorganismen het dode organische materiaal te
verteren en wordt dit omgezet in voedingstoffen
voor de plant waar het omheen ligt. Mulchen
heeft dus vele voordelen en het scheelt ook nog
eens veel schoffelwerk. Kenmerkend voor

Permacultuur is dat gewassen bij elkaar geplant
worden die elkaar ondersteunen. Voorbeeld:
naast de maïs zet je bonen. De bonen maken
gebruik van de maïs om omhoog te klimmen.
Tussen maïs en bonen zet je pompoenen. Met
hun grote bladeren bedekken ze op een lager
niveau de grond met alle reeds genoemde voordelen. In de afgelopen 40 jaar is Permacultuur
bekend geworden over de hele wereld, ook in
Nederland. Het is voor iedereen mogelijk om op
grotere of kleinere schaal een ecosysteem neer te
zetten waardoor je voor een deel in je eigen
voedsel kunt voorzien, of je nu op het platteland
woont of een stadstuin hebt en zelfs op een balkon of binnenshuis. Dat scheelt ook in je beurs.
En Permacultuur strekt verder. Zij bied ook
oplossingen voor individuele en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Door de drie ethische
principes van Permacultuur (zorg voor de aarde,
zorg voor de mens en eerlijk delen) te ondersteunen
en te leven, kun je bijdragen aan een betere en
duurzame wereld. Een beter milieu begint tenslotte bij jezelf.
Met ons programma willen we Permacultuur
ook in Friesland onder de aandacht brengen.
21 maart: Lezing Permacultuur – Duurzame
voedselproductie voor stad en platteland
24 maart: Workshop – Ecologische voedseltuin
ontwerpen met Permacultuur
25 maart: Workshop – Ontwerp je eigen leven
met Permacultuur
13/14 april: Start Permacultuur Ontwerp en
Praktijk Opleiding
En natuurlijk onze maandelijkse Permacultuur
werk-/studiedagen. Telkens drie dagen waarin je
de principes van Permacultuur spelenderwijs
leert kennen door er in de praktijk mee te werken
en het ritme van de natuur kunt volgen met de
werkzaamheden die erbij horen.
Uitgebreide informatie over Permacultuur en ons
programma op www.centrumwilgenhoeve.nl.
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Kia Cee’d Sporty Wagon
1.6-16V, zilvermetallic, airco,
radio-cd, trekhaak, el.ramen
cpv+afst bediening
42 dkm bj 2010

uniGar Horjus
VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise
Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi
VW Polo 1.4-16v,5drs,airco,navi,nw type
Kia Ceed 1.6i sporty wagon,airco 42dkm
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm
Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc
Toyota Corolla Verso 1.8 Vvti Sol,92dkm
Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie

2007
2007
2010
2010
2008
2008
2007
2006
2007

 12650,verkocht!
verkocht!
€ 12945,€ 12650,€ 12450,€ 10950,€ 11445,€ 11250,€ 10445,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit
Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat
Citroen C3,Sensodrive Aut.airco,67dkm
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm
Audi A4 Tdi 130pk,proline.business
VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm
Opel Meriva 1.6-16V Enjoy, 93 dkm
Opel Astra 1.6-16V, 5drs, airco,85dkm
Mazda 323F 1.6i,Comfort,5drs,airco

2007
2008
2007
2008
2005
2003
2004
2002
2002

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9650,8945,8945,8750,7950,5250,5745,4350,3499,-

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

U bent nog op tijd, uw aangifte moet voor1 april bij de belastingdienst zijn, of u moet bij de belastingdienst uitstel aanvragen.
Wij, als bestuur nodigen onze leden uit
voor de jaarvergadering op donderdag 22
maart a.s. om 20.00 uur. in de kantine van
MFC Maggenheim te Makkum.
AGENDA
1. Opening door de Voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering
d.d. 31 maart 2011
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag
PAUZE
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

sponsor:

ADMINISTRATIEKANTOOR IT HÔF
HELPT U OOK DIT JAAR MET HET INVULLEN
VAN BELASTING AANGIFTES EN TOESLAGEN
Wij zijn gespecialiseerd in belastingaangiftes, het opzetten van
financiële administraties en het voeren en onderhouden van boekhoudingen voor particulieren en zakelijke relaties.
Tevens verzorgen wij uw aanvragen van alle toeslagen zoals
zorg-, huur-, en/of kindertoeslag en voorlopige teruggave van
inkomstenbelasting.
Aangifte inkomstenbelasting vanaf € 40,U kunt ons maandag t/m vrijdag bereiken voor een afspraak
van 9.00 tot 19.00 uur op telefoonnummers:
0515-232419 of 06-30421605, Karin Lemmens,
It Hôf 24 MAKKUM, Email: ithof24@gmail.com.
Ook te vinden bij de bedrijven site van makkum.nl.
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Wist u dat...
* Buurtvereniging Terra Nova op 17 maart een
gezinsbingo heeft.
* Dat wij voorafgaand om 19.15 uur een ledenvergadering houden.
Geopend op: Za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Vier uw verjaardag in de Nynke Pleats!
Voor slechts € 12,00 p.p. bieden wij:
2x koffie met gebak,
2x consumptie met
koude en warme hapjes
(vanaf 10 personen)

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

* Dat wij de komende weken met paaseitjes langs
de deuren gaan.
* Dit ten bate is voor meubilair in de nieuwe speeltuin.
* t/m 23-4 Dhr. H. v/d Veen uit Makkum exposeert
met olieverfschilderijen, van onder meer gezichten
van Makkum, maar ook dieren en bloemen.
* Ze zijn te bezichtigen op de 1e en de 2e etage van
wooncentrum Avondrust.
* Er verenigingen zijn die oud papier inzamelen?
* Dit wordt gedaan t.b.v. hun vereniging?

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

* Er wel eens een brandje in een container is geweest!!!
* Na het sluiten van de container geen papier buiten
de container plaatsen?
* Geregeld het papier door makkum waait?
* Welk afval mag bij het oud papier?
Papier en karton zijn zeer geschikt voor hergebruik.
Papier en karton mogen bij het oud papier als het
materiaal schoon is.
* Dit mag niet bij het oud papier!
Geen ijzer of plasticvoorwerpen, Bouw en klus
materialen, Foto’s en plastic verpakkingen,
* Wij u hartelijk willen bedanken voor het oud
papier en voor de medewerking zodat we geen
zwerfafval in Makkum verspreiden.

Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum e.o.

15 maart Sûnhûs gesloten
Op donderdag 15 maart is Gezondheidscentrum Makkum alleen
bereikbaar voor spoedgevallen i.v.m. een teamdag. Deze dag
willen wij werken aan verbeteringen van onze zorg binnen het
gezondheidscentrum. Dit betekent voor u dat u die dag niet
terecht kunt voor een afspraak bij de huisarts. Wel zijn wij
bereikbaar voor spoedgevallen, u zult direct de huisarts aan de
telefoon krijgen.
Het is 15 maart ook niet mogelijk om medicijnen af te halen
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en begrip.

De Vrouwen van Nu, afdeling Witmarsum e.o.
heeft haar volgende afdelingsavond op dinsdag
20 maart a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde
Roskam te Witmarsum. Deze avond wordt door
het eendagsbestuur georganiseerd, het programma
is dus een verrassing.

Plaats uw
zoekertje in
de Makkumer
Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Voetbalprogramma

UITNODIGING Maart 2012,

Vrijdag 16 maart
Makkum E1 - Akkrum E5

KAATSVERENIGING MAKKUM

18.30

Aan de leden,
Zaterdag 17 maart
Bolswardia 1 - Makkum 1
Makkum 2 - SDS 2
CVVO 6 - Makkum 4
Makkum A1 - Olyphia A1
Makkum B2 - Balk B2
Franeker SC C2 - Makkum C1
Langweer C1G - Makkum C2
Makkum D1 - ONS Sneek D2
Makkum D2 - Nijland D1
Tzummarum D1 - Makkum D3
Sleat E2 - Makkum E2
Makkum E3 - CVVO E7
IJVC F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Mulier F2
CVVO F7 - Makkum F3
Makkum DA1 - Robur DA1
Makkum MC1 - Kuinre MC1

14:30
12:30
14:30
14:45
12:30
10:30
11:00
10:45
9:00
9:00
10:20
9:00
10:00
9:15
9:00
14:30
10:30

Uitslagen VV Makkum
Zaterdag 10 maart
Makkum 1 - Joure SC 1
Knickerbockers The 2 - Makkum 2
Makkum 4 - Heeg 4
Wolvega FC A1 - Makkum A1
Makkum B1 - NOK B1G
Arum B2 - Makkum B2
Makkum C1 - Foarut C1
Makkum C2 - IJVC C3
JV Bolsward D1 - Makkum D1
Workum D2 - Makkum D2
Makkum D3 - QVC D2
SWZ E3 - Makkum E1
Makkum E2 - Oeverzwaluwen E1
Blauwhuis E2 - Makkum E3
Makkum F1 - NOK F1G
JV Bolsward F6 - Makkum F2
Makkum F3 - Heeg F4
Oldeholtpade MC1 - Makkum MC1

1-3
5-1
5-1
2-1
13 - 0
2-3
0-3
5-3
5-2
5-0
3-6
3-1
5-2
4-0
2-8
1-1
3-5
0-6

Volleybalprogramma
Vrijdag 16 maart
19:00
19:15
20:15
20:30
20:30
20:45

Wisky 5 MA 1 - Makkum MA 1
Stanfries (IJ) MC 2 - Makkum MC 1
Punt Ut DS 2 - Makkum DS 4
Makkum DS 2 - VLO DS 2
Makkum DS 3 - Vc Sneek DS 7
CoVoS HS 3 - Makkum HS 1

Zaterdag 17 maart
19:00 OSK Het Plein DS 1 - Makkum DS 1

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

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op VRIJDAG 23 MAART 2012 in
Café-Rest. “ De Zwaan “ te Makkum. Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de Najaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2011.
5. Bestuursverkiezing:
Jeroen Adema (aftredend), Bert Veltman (aftredend),
Sietze de Vries (aftredend),
Doutzen Ouderkerken (2e Secr.) (aftredend), hiervoor heeft zich
verkiesbaar gesteld Geartsje Haijtema.
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de
vergadering melden bij het bestuur.
6. Vaststellen wedstrijdprogramma 2012.
7. Bekendmaking Afdelingsparturen (Techn. Comm.).
8. Financieel verslag 2011.
9. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
10.
Begroting 2012.
11. Wedstrijdcommissie, Damescommissie,
Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
12. “ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
13. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
14. Keurmeesters NK’s.
15. Brainstormronde: “ Keatsen yn Makkum foar eltsenien…..?! “
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
Secr. Strânwei 17, 8754 HA Makkum. Tel. 0515-231377
E-mail: ayc@planet.nl / www.kv-makkum.nl
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP
Rotan stoel € 15 Tafeltennistafel met toebehoren €
40 Imperiaal ,incl. skidragers(voor auto zonder
daklijst, past o.a. op Subaru Legacy) € 20 Metalen
PC tafel € 10 Buikspiertrainer € 10 Koelbox € 5
Kinder bureau € 5 Mooie oude piano, Steinberg
prijs n.o.t.k. Tel: na 18 uur: 0515-231035
GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een nette, grotere woning,
met min. 3 slaapkamers en graag een tuin in
Makkum. We passen goed op het huis en leven de
boel niet uit. Voor een langere periode (min 2 jaar).
Huurprijs rond de 550 euro. Reacties graag per
mail naar pleuny@hotmail.com
VERLOREN
Zondag 4 maart verloren, op de promenade bij het
strand, een donker grijze wollen pet/muts 0515576451
GEVONDEN
Rode leren halsband voor grote hond. tel:0515232109
Zurich, Ottenbuursterlaan, 1 maart: Zwarte poes,
dun wit lijntje links onder de neus, witte kin, keel,
befje. Wit aan de voetjes, volwassen. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, tel.
088-0064692
GRATIS AF TE HALEN
Tafelmodel vriezer van Bosch, doet het wel, maar
rubber is stuk, dus snel ijsvorming. Graag mailen
bij belangstelling naar pleuny@hotmail.com

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP
Faber Gashaard met 2 branders € 25,- Jongensbureau
€ 25,- Afzuigkap Pelgrim € 15,- Rood witte meisjeskast met klep en twee deurtjes € 20,- tel. 0517 –
531862
Damesfiets Batavus € 150,- Herenfiets Batavus € 75,tel. 06-48130250
Een partij parketvloer beukenhout, is gebruikt.
Ongeveer 40 m² € 65,00 TEL: 232621
4 goede Vredestein Snowtrac winterbanden 205/65
R15 94T M+S Elke band met ± 5 tot 6 mm profiel.
vraagprijs. € 125,-- Prijs in overleg. 0515 - 231 700
Roze ski-pak maat 80. Als nieuw euro 15,- tel.
0517-234907
5 Lampenradio's jaren '60. Vraagprijs: € 75,- Nette
meisjesfiets te koop. Vraagprijs: €30,- 06-18035366
Zelfgemaakte (wens)kaarten: 3D, borduren en
combinaties. Tel. 0515-231503 www.ankes-hobby.nl
i.v.m. nieuwe printer nog in verpakking HP Inkjet
print cartridges 57 tri colour 17 ml en 58 Photo 17
ml € 25,- tel.0515 231939 of 0627180596
Een blauwe Berg mammoet skelter met rubberen
stuur en een aanhangwagen die kan kiepen.
Vraagprijs € 150,- tel. 0517-531288
Hondenligkussen met leren hoes. Antracietkleur
90/125. 40 euro tel:0618488789
Na 14 jaar trouwe dienst nog steeds draaiende wasmachine € 20,- tel 06-12290207

* Vorige week zijn de hydraulische cilinders bij de schutsluis geplaatst. De sluiswachters gaan er nu
vanuit dat er deze zomer geen problemen met het schutten zal zijn

It Iepen Stee sluit zich aan bij NL DOET!
Wanneer u langs It Iepen Stee loopt, ziet u dat
ons schoolplein al een heel eind gereed is.
Nieuwe speeltoestellen, een pannakooi en verschillende plekken om lekker te zitten om met
elkaar te praten. De inzet van de ouders van de
schoolpleincommissie is enorm geweest. Het
speelplein is niet alleen een aanwinst voor de
school maar ook een aanwinst voor de buurt. Er
spelen ook vaak kinderen na schooltijd op het
plein. Ook zijn er afspraken met de buitenschoolse opvang om van het plein gebruik te
maken. We zijn echter nog niet helemaal klaar.
Daarom sluiten wij ons aan bij de grootste vrij-

willigersactie van ons land, NL DOET. Op 16
en 17 maart wordt er in en om de school
gewerkt. Wij willen de uitstraling van de school
buiten en binnen beter laten samenkomen. Een
groene, kleurige omgeving op het schoolplein
bij de nieuwe speeltoestellen. Een frisse, vrolijke
binnenkant van de school. Wij gaan de school
verven en willen kijken of we de buitenkant van
de school weer meer in het groen kunnen zetten.
Vindt u het leuk om ons te helpen? Neem contact
op met de school voor verdere informatie. info@
obsiepenstee.nl

Uitnodiging persoonlijk huidadvies!
Schoonheidssalon Karin Koornstra en LavieSage
organiseren een interessante themadag over
huidverbetering. Hoe kunt u met behulp van
voeding en nutricosmetics een mooiere huid
krijgen? Hoe kunnen rimpels, huidveroudering,
elastineverlies, huidbescherming en opbouw
worden aangepakt? Met de speciale ultrasone
echomeetapparatuur kunnen wij aantonen in
welke conditie uw huid verkeert.
Op maandag 19 maart van 13.00 tot 17.00 uur
zal Johanna Nauta van LavieSage in de salon
aanwezig zijn. Maak vrijblijvend een afspraak voor
een huidscan en persoonlijk huidadvies! LavieSage is een Nederlands bedrijf. De oprichters
van LavieSage zijn sinds 2000 actief in de markt
van dermatologen, therapeuten en anti-aging
artsen en bieden een uitgebreid assortiment
nutricosmetics aan. Dit zijn voedings-supple-

menten, speciaal ontwikkeld voor een optimaal
gezonde huid. In de nutricosmetics zitten allerlei
unieke voedingsstoffen voor de huid, die je niet
in reguliere supplementen terug kunt vinden. Zo
zitten sommige producten boordevol collageenof elastinepeptides, die in korte tijd je huid een
volledige versteviging kunnen geven. Of stoffen
die het vocht beter kunnen binden in uw huid,
zoals hyaluronzuur of juist ceramides en squaleen, die een droge huid tegengaan.Teveel om op
te noemen, maar allen met aantoonbare resultaten.
Wil je dus een mooie en gezonde huid, dan is
smeren alleen niet voldoende; het moet echt van
twee kanten komen! In enkele maanden kan je
huid er jaren jonger uitzien. Zeker in combinatie
met een huidverbeterende behandeling in de
salon. Voor meer informatie: www.laviesage.nl /
www.beauty-food.info

