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Sietse bedankt!
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Sietse de Vries met zijn nep-passagier René van der Bles.
Sietse de Vries heeft op 11 februari zijn loopbaan als taxichauffeur bij Taxi van der Bles
afgesloten en gaat straks van zijn pensioentijd
genieten. Begonnen als vrachtwagenchauffeur
en later als planner bij fa. van der Kooij, werd
Sietse op 1 juli 2002 aangenomen bij Taxi van
der Bles als taxichauffeur. Hij volgde de
chauffeursopleiding en met een diploma op
zak begon hij aan een nieuwe loopbaan. In de
loop der tijd kwam zijn ervaring op de vrachtwagen nog goed van pas, waardoor hij ook de
touringcars van het bedrijf mocht besturen.
Daarnaast was Sietse regelmatig aan het werk
als planner en medewerker op het tankstation
aan de rondweg. Een allround-medewerker,
die straks zeker gemist zal worden! Maar
gelukkig blijft hij wél beschikbaar voor gezellige ritjes met de touringcars!

Rene van der Bles) had mogelijk een gebroken
been en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Sietse zette de klant volgens de regels veilig
vast en vertrok. De nep-passagier maakte zich
echter stiekem weer los. Onderweg moest Sietse
echter stevig remmen vanwege een jongeman
die zijn bal de straat op liet rollen. Hierbij
werd de ergste nachtmerrie van een taxichauffeur werkelijkheid: de klant viel uit de rolstoel
en lag met veel gekerm op de vloer van de
rolstoelbus! De geschrokken Sietse belde naar
de centrale om assistentie. Een collega schoot
hem te hulp en pakte de klant kordaat aan
waarbij de jas van de klant losschoot en er een
T-shirt zichtbaar werd met de volgende tekst:
JE LAATSTE KLANT! Zo werd Sietse door
zijn eigen baas behoorlijk te pakken genomen
en beleefde hij een dag om nooit te vergeten!

Voor het afscheid van deze veelzijdige man,
hadden directie en medewerkers een bijzonder
afscheid in gedachten, waarbij de hieronder
beschreven situatie in scène werd gezet. Aan
het einde van zijn laatste werkdag werd Sietse
door de centrale met de rolstoelbus naar
Avondrust gedirigeerd om een meneer in rolstoel op te halen voor het ziekenhuis in Sneek.
Deze meneer (in de vermomde persoon van

Bij terugkomst op het bedrijf hadden zich een
aantal collega´s verzameld, die Sietse verrasten
met een kleine gezellige afscheidsreceptie. Hier
kon hij een beetje van de schrik bekomen en,
onder het genot van een hapje en een drankje,
bedankten directie en collega´s hem voor de
samenwerking en collegialiteit en wensten hem
een welverdiende mooie tijd toe. Het bleef
nog lang onrustig aan de Suderseewei!

Teun de Witte
12 - 01 - 2013

Z oon van, Remko & Jetske
Kleine broertje van, Rosenna & Janna
Pruikmakershoek 4, 8754 ET Makku m

MAKKUM
Kerkstraat 28
Prijs vanaf
€ 120.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Familieberichten
Dankbetuiging
Veel dank aan directie en personeel van
Zorgcentrum Avondrust, voor de goede zorg
en verzorging van onze broer en zwager

Sjoerd Seekles
van zijn zuster en zwager
Fam. De Groot en Fam. Lubbinge

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Joubert – Praktijk 0515- 572049
- 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

Citaat van Harm:
'Het leawn was mooi, duur de goo leu op het
juuste momeant teegn te komn'

Harm Agteresch
Op de weralt 'e komn op 20-4-1943
Oet de tied 'e komn op17-2-2011
As nen moain kearl zo wol hee gearne herinnerd
wordn, en nen moain kearl dat was hee.
Zin vrindin Gre
Zin'n hoond Belabberd

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Vanavond 20 februari 2013,
Makkum - 20.00 uur Hotel de Prins
Jaarvergadering Vogelwacht Makkum eo.
Makkum – Avondrust, Klassieke middag
mmv het Floreal strijkkwartet,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 22 februari:
Makkum - Voorjaarsmarkt met kinderrommelmarkt
van 16.00 tot 20.00 uur in MFC Maggenheim
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang:15.00 uur in het restaurant
Skuzum – Dorpshuis De Treffer,
Klaverjassen aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 23 februari:
Makkum – Steegjesfair van 15.00 uur tot 20.00 uur
in het centrum van Makkum met Afterparty
m.m.v. The Streak Easer Machine
Makkum – Terra Nova Gezinsbingo
in Het Anker aanvang: 19.45 uur
voor leden en niet leden

Dinsdag 26 februari:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Hoera ons riddertje is geboren!

William Hendrikus
geboren op 30 januari 2013 om 22.28 uur,
hij weegt 3750 gram en is 51 cm lang
Als je teentjes en vingertjes wilt komen tellen,
leuk, maar eerst even bellen!
Sjoerd Doedel & Hilde de Vries
De Kamp 3, 8754 KB, Makkum
06 23184347 (papa)
06 22602617 (mama)

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, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Agenda

Kerkdiensten
Makkum – K.C. het Anker, 9.30 uur
Voorganger: S.A. Slothouber
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – K.C.Het Anker, 19.00 uur
Voorganger: G.H. Visser
Plusdienst
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K.Parochie,9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

PLUSdienst
Thema: “ik heb te veel”
Gerrit Visser en Bouke de Witte bereiden deze
dienst samen voor. Het zal o.a. gaan om de vraag
of we Jezus wel willen / kunnen volgen. We
lezen hierbij het verhaal over de rijke jongeling
die bij Jezus komt. Hij doet alles wat de Bijbel
van een mens vraagt en toch heeft en houdt hij
het gevoel dat er nog iets moet zijn. Maar wat?
Met die vraag komt hij bij Jezus. “Wat moet ik
nog doen?” Natuurlijk is de dienst anders dan
gewend. Toch is één ding steeds hetzelfde: we
horen het bevrijdende en reddend evangelie en
we zingen God de lof en eer. Iedereen is van
harte welkom op 24 februari Het Anker, 19:00 uur.

Stichting tot NUT doneert
Hosanna Wons!
Onlangs is christelijke muziekvereniging Hosanna
uit Wons verrast met een bijdrage van € 600,- van
Stichting tot Nut. Stichting tot Nut komt precies
op het juiste moment, we kunnen de bijdrage
namelijk bijzonder goed gebruiken dit jaar. De
muziekvereniging bestaat namelijk 23 juni a.s.
90 jaar en wij hopen dit groots te vieren. Daarnaast schaffen wij nieuwe muziekinstrumenten
aan, waarbij deze bijdrage heel goed van pas komt.
Binnenkort hoort u weer meer over onze nieuwe
instrumenten en natuurlijk het komende jubileum!
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Valentijnsdag in Makkum

Door Judith van Lavieren

Yvon de Roode reikt de picknickset uit aan Jolanda Bats en Feike de Boer.
Valentijnsdag is volgens Wikipedia een dag
waarop geliefden elkaar extra aandacht geven
met cadeautjes, bloemen of kaarten. Valentijnsdag
wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I
riep in 496 14 februari uit tot de dag van de
Heilige Valentijn. In Engeland en de Verenigde
Staten kent Valentijnsdag een traditie van enkele
eeuwen. In Nederland is Valentijnsdag pas
bekend sinds de jaren vijftig van de twintigste
eeuw. De oudste verwijzingen naar wat nu
Valentijnsdag heet, dateren uit Engeland uit de
vijftiende eeuw. Geliefden uit gegoede kring
noemden elkaar 'valentine' of schonken elkaar
een 'valentine', een soms kostbaar cadeau. Vanaf
de tweede helft van de achttiende eeuw gaan
verliefden elkaar op Valentijnsdag zelfgemaakte
kaarten sturen met een kort liefdesgedicht.
Vooral in de tweede helft van de negentiende
eeuw waren deze kaarten in Engeland en
Amerika buitengewoon populair.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

Eind jaren veertig ging het in Nederland goed
met de export van bloemen, maar stagneerde de
binnenlandse vraag. Om daar wat aan te doen
werd in 1949 door een kort tevoren uit Amerika
teruggekeerd bestuurslid van de Vereniging Der
Nederlandse Bloemisterij voorgesteld om ook in
Nederland Valentijnsdag of 'bloemendag' in te
voeren. In Nederland had Valentijnsdag aanvankelijk vooral het karakter van een ‘Dag der Vriendschap’, een dag voor het uiten van gevoelens van
respect en waardering. De laatste jaren staat
Valentijnsdag steeds meer in het teken van verliefdheid en de liefde . Het aanbod van allerlei
producten in de vorm van een hart speelt daar op
in. Bloemen, met name rozen, en kaarten zijn
nog steeds de meest gekozen cadeaus voor
Valentijnsdag. Maar het is voor ondernemers
natuurlijk ook een gelegenheid om leuke nieuwe
acties te bedenken. Zo kon men in de Prins en in
het Posthûs genieten van Valentijnmenu’s en
onze fotograaf werd op de 14de februari verrast
met een door de bakker thuisbezorgde banketstaaf……Bij Rinia Fietsen werd op Valentijnsdag
aan iedere klant die vanaf 50 euro besteedde een
mooie picknickset gegeven.

2013 is voor Rinia Fietsen een feestelijk jaar.
Op 1 mei bestaat hun familiebedrijf 120 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum staan er dit jaar
een aantal leuke acties voor klanten op stapel.
Men krijgt nog een special met aantrekkelijke
aanbiedingen door de bus, er komt een e-bike
opstapdag van Batavus op 11 mei en een jubileumveiling in juni, vertelt Yvon de Roode. Uw verslaggeefster en fotograaf wachten onder het
genot van koffie en heerlijke chocoladehartjes
op de volgende gelukkige die een picknickset in
ontvangst mag nemen. In de tussentijd hebben
we het met vader Theo en zoon Timen Rinia
over de cursus die ze volgen voor TIP Makkum.
TIP staat voor Toeristisch Informatie Punt. Om
de klanten die het TIP Makkum in de zaak van
Rinia Fietsen bezoeken nog beter van dienst te
kunnen zijn studeren ze binnenkort af als
‘Ambassadeur van het Landschap’. Vanmiddag
gaan ze onder leiding van een bioloog de weilanden in. Het doel van deze cursus is om het
toerisme in onze provincie te bevorderen.
Samenwerken is daarbij een sleutelwoord. Zo
maken ze met 3 andere fietsenmakers plannen
voor E-bike Fryslân, een soort witte-fietsenverhuurprojekt met de garantie van een vervangende fiets in geval van pech.
Middenin dit enthousiaste verhaal over het
belang van samenwerken komt Feike de Boer
(kleinzoon van Feddie) met zijn moeder Jolanda
Bats de winkel in. Feike moet even aan het idee
wennen maar ziet er na het eten van een paar
lekkere chocoladehartjes de lol wel van in om
samen met zijn moeder op de foto te gaan terwijl
ze de picknickset in ontvangst nemen. Met een
handvol hartjes voor heit, zijn zusje en pake en
de rugtas met de picknickset op de rug vertrekt
hij even later tevreden naar huis. De eerste sneeuwvlokjes beginnen te vallen en leggen in de loop
van deze Valentijnsdag een wit tapijt over
Makkum. Het kan niet anders of Theo en Timen
hebben een fantastische Valentijnsdag gehad met
de bioloog. Want, zoals het spreekwoord zegt:”
Is het bos met Sint Valentijn in wit gehuld, dan
zijn weiden en akkers van vreugde vervuld.”
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Wandelexcursie over de Makkumer Súdwaard
Voor de IJsselmeerkust liggen ter hoogte van
Makkum en Piaam de Makkumerwaarden. Op
het zuidelijke deel, de Makkumer Súdwaard bij
Makkum, houdt It Fryske Gea op woensdag 27
februari om 14.00 uur een wandelexcursie.
Onder begeleiding van een deskundige gids
kunnen belangstellenden op verkenning over
deze waard. De excursie duurt ongeveer twee
uren. Laarzen en een verrekijker zijn aan te
bevelen.
Opgave voor deze excursie kan tot dinsdag 26
februari12.30 uur via het kantoor van It Fryske
Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot
en met 12 jaar € 2,- per persoon.

Van zout naar zoet
De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust al
lang één of meer eilanden, maar na een stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets van over.
Na 1932, toen de Afsluitdijk was aangelegd,
veranderde de situatie drastisch. Het zoute water
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de
waterstand werd verlaagd waardoor de zandbanken permanent droog kwamen te liggen.
Geleidelijk kwam de plantengroei op gang, terwijl diverse vogelsoorten hier een prachtige
nieuwe broedplek vonden. Na de Tweede
Wereldoorlog is een groot deel van de Súdwaard
ingepolderd en in cultuur gebracht. Maar de
zuidpunt is een belangrijk natuurgebied met rietvelden, kruidenrijke ruigtes en bosschages.

Gezocht: vrijwilligers voor de Aldfaers Erf Route
De Aldfaers Erf Route is een, in de hele wereld,
unieke museumroute van ca. 20 kilometer lang
met musea in de dorpen Allingawier en Exmorra.
Wij zoeken mensen die het leuk vinden om 1 of
meerdere dagen in de week op vrijwillige basis
mee te helpen in een van deze musea. Het werk
kan variëren van het schenken van koffie en thee,
drabbelkoeken bakken, vertellen voor groepen,
verzorgen van een lunch, kassawerkzaamheden,
etc. in de periode van 1 april tot 31 oktober.
Museumdorp Allingawier vormt het centrum van
de route. Hier kan men o.a. museumboerderij
“de Izeren Ko”, drabbelkoekenbakkerij “de Soete

“Saldery! Salderij!”
Hoera! It is sa fier! De KommisjeTa Fersterking
Fan Fersprieding Fan Ferskes Fan Annie M.G.
Schmidt (Yn It Frysk) is ree fûn om de minsken

elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50

Inval”, smederij, speel- en doe boerderij en de
expositiekerk bezoeken. Net buiten Allingawier
ligt de Allingastate, het voormalige woonhuis
van de oprichter van de route de heer Y. Schakel,
en ook dit is te bezichtigen. Exmorra heeft een
dorpsschool annex grutterswinkel en schoenmakerswerkplaats. Voor al deze locaties zoeken
wij enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden
om ons te komen helpen.

2 kg shoarma............................... € 10,50

Denkt u: “Dat is iets voor mij”, neem dan, liefst
zo spoedig mogelijk contact op met mevrouw
Reijns van Stichting Aldfaers Erf 0515-231631
of reserveringen@aldfaerserf.nl

5 hamburgers ..............................€ 4,00

Famyljefoarstelling Stampot Schmidt yn Makkum
Tryater spile de hylaryske foarstelling Stamppot
Schmidt twa jier lyn mei in protte sukses. In
ferfolch wie net te kearen. Op sneon 2 maart o.s.
wurdt de foarstelling yn it MFC Maggenheim
nochris spile. Stamppot Schmidt is foar bern (6+),
mar benammen ek foar folwoeksenen! Augurken,
feeën en stofsûgers sille noait mear itselde wêze
nei it sjen fan dizze foarstelling. De ûnferjitlike
lietteksten (gedichten fan Annie M.G. Schmidt)
binne nei ôfrin nei te lêzen yn it programmaboekje. Mei Stamppot Schmidt regissearre Bram
de Goeij syn earste foarstelling by Tryater.
Tomke siket om ‘e kluts en It geheim fan ‘e
Kânselier folgen al gau. It hannelsmerk fan
Bram bestiet út de kombinaasje fan ienfâld,
absurde, oansteklike humor en dûbele lagen. It
resultaat is dat syn foarstellingen nijsgjirrich
binne foar bern én folwoeksenen.

Slagerij Attema Makkum

te learen hoe’t se stamppot meitsje moatte.
Kommisjeleden Koos en Klaas (en Kees) stampe
herten, fluittsjetteltsjes en in grut tal muoikes en
Royalty ta ien Grutte Panne Mei Poëzy. (Lit dat
mar oan har oer). Mei har sizze wy: Hoerakatee!
En Skep Nochris Op! Want hoefolle wurden
kensto eins yn it Frysk? Stamppot Schmidt is in
nochal absurde foarstelling (yn it Frysk) foar
elkenien dy’t jong (fan geast) is.

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

Wennear:
Plak:
Tiid:
Plak:
Skoft:

Sneon 2 maart
MFC Maggenheim
19.30 oere
MFC Maggenheim Makkum
Nee. Foarstelling duorret
likernôch 60 minuten.
Tagong:
€ 7,50 bern fan 6 o/m 18 jr.
€ 10,00 normaal
Foarferkeap: Kantoorboekhandel T. Coufreur
Tsjerkestrjitte 17 Makkum
fanôf 15 febrewaris.
Till. reservearje: 06-12229896 (Fokje Lutgendorff)

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
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Bijzondere steegjesfair in Makkum
Deze steegjesfair is geïnspireerd op de historie
van Makkum, toen arbeiders in 1-kamerwoninkjes
woonden in donkere stegen en gloppen. In Makkum
zijn nog veel van deze steegjes te vinden, en
geeft een wandeling erdoor een geheel andere
blik op de Vlecke met zijn grachten en rijke
koopmanshuizen. Wij organiseren deze steegjesfair om inwoners en gasten eens met een andere
bril naar Makkum te laten kijken.
Alleen al door het enthousiasme van de vele
deelnemers is de Steegjesfair nu al een groot
succes. Vele inwoners van het Makkumer
centrum hun garage`s, tuinen en woningen
open voor een grote diversiteit aan activiteiten.
De organisatie licht alvast een tipje van de

sluiter op. Sietse Bouma stelt voor het eerst de
schuren open van wijlen Ferdi Bouma voor een
grootse schuurverkoop. Simon Gielstra toont zijn
treinenverzameling op zolder aan het grote publiek
en bij de toverlantaarn van Lize van der Meer
kan men genieten van ouderwetse sprookjes. De
gehele route wordt sfeervol aangekleed met
kaarsjes.
Er is tevens een spontane ‘Afterparty’ ontstaan,
onder het genot van muziek van The Streak
Easer Machine kan men hier nagenieten van de
Steegjesfair. De fair is op Zaterdag 23 februari
van 15.00 tot 20.00 uur in het centrum van
Makkum. Bij alle deelnemers en in de winkels is
de routekaart verkrijgbaar.

Doopsgezinde kerk geopend tijdens Steegjesfair
Het gebeurt niet zo vaak dat een markt in
Makkum vlak langs ons kerkgebouw gaat, dus
we zijn ontzettend blij met de Steegjesfair en de
deuren gaan los. We bieden u tijdens de fair een
beetje warmte en een plekje om even te zitten.
Ook kunt u wat drinken.
Maar er is nog een tweede doel. Vorig jaar is ons
orgel gerestaureerd. Het orgel is in mei helemaal
gedemonteerd en naar Leeuwarden gebracht. In
november hing het weer op z’n plek. Tijdens de
restauratie is er veel gebeurd. De blaasbalg is
voorzien van een nieuwe afdichting van dun
schapenleer, al het hout is gedemonteerd en
opnieuw verlijmd en alle pijpen zijn hersteld en

gereinigd, opnieuw geïntoneerd en gestemd. Het
was een enorme klus. U begrijpt dat de kosten
ook enorm waren. Een groot deel van de kosten
worden betaald door subsidies omdat het orgel
een monument is. En ook veel fondsen hebben
een bijdrage geleverd. Voor het deel dat de
gemeente zelf moet betalen houden we nu een
boekverkoop in ons gebouw.
Wilt u voor de vakantie een lading lekkere literatuur of zoekt u nog wat oude boeken, kom dan
kijken en help ons mee de orgelrestauratie te
bekostigen. U kunt het orgel zelf bewonderen
(van een afstandje), maar ook horen. Onze organist zal een paar keer spelen en wat moois ten
gehore brengen.

Makkumer skutsje verkoopt vis tijdens de steegjes fair
Zoals jullie weten is er 23 februari een steegjes
fair in Makkum. Vroeger kwamen er vele skûtsjes
in Makkum om dakpannen en aardewerk te laden.
En een gebakken of gerookt fiskje van de Makkumer
fiskers ging er altijd wel in bij de skûtsje families.
De bemanning van het Makkumer Skûtsje vond
het daarom wel een leuk idee om vis te roken

tijdens deze steegjes fair. De gerookte poontjes
zijn vanaf 15.00 uur te koop bij de kraam van ut
Makkumer skûtsje.De kraam van het Makkumer
skûtsje kunt u vinden achter de Bleekstraat bij it
Singeltsje in een van de garage boxen. Het vis
bak team van ut Makkumer Skûtsje.

Steun mij en hiermee de
kankerbestrijding tijdens
Steegjesfair!
Tijdens de Steegjesfair gaat Shiatsu Praktijk
Annelies mijn actie (hardlopend de Alpe D’Huez
beklimmen) ondersteunen door middel van
onderstaande actie. Een speciale korte rug- en of
nekbehandeling van 15 minuten!! De behandeling
is een kort maar krachtige massage die doeltreffend is. De rug, nek, schouders, armen en hoofd
worden van alle spanningen ontdaan. De kosten
van de behandeling (en) zijn €10,00 en dit
bedrag komt volledig ten goede aan de KWFKankerbestrijding.
Je kunt Annelies zaterdag 23 februari a.s. van
15.00 uur tot 20.00 uur vinden in het kantoor van
de Wylde Swan (Achterdijkje 8)
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Wist u dat...
- Vogelwacht Makkum vanavond jaarvergadering
organiseert in de Prins,
- Tijdens deze vergadering gestemd wordt over
bestuurswissel en contributieverhoging,
- De statuten van de wacht vastgesteld worden,
- De aaisykerskaarten uitgedeeld worden,
- Drie bestuursleden uitgezwaaid worden,
- Twee bestuursleden welkom geheten worden,
- De herinneringsprijzen uitgereikt worden,
- Een verloting met prachtige prijzen zorgt voor
een win – win situatie!
- dat het fijn is om te weten dat er nog eerlijke
mensen op deze aarde rondlopen!! bij deze wil
ik de 2 mannen die op donderdag 14 februari,
onafhankelijk van elkaar, mijn verloren/gestolen
portemonnee en mijn pasjes hebben gevonden,
heel erg bedanken. Beiden hebben de moeite
genomen om te achterhalen waar ik woonde
en alles teruggebracht. wat was ik opgelucht.....
fantastisch!!! Paulien Stollmeyer
- op zondag 28 april de 2e editie van de Fjoer Rin
plaats zal vinden.
- dit georganiseerd wordt door Loopgroep Makkum
in samenwerking met Koninginnevereniging
Makkum.
- er weer 3 hardloopafstanden zijn; te weten
5 km, 10 km en 21,1 km
- er ook weer een kidsrun zal zijn van 1 km
- tevens kan er een nieuwe wandelroute gelopen
worden van 25 km
- de inschrijving reeds geopend is.
- inschrijven op www.loopgroepmakkum.nl
- we ook nog vrijwilligers nodig hebben.
- als je wilt helpen je ook via de site kunt opgeven.
- we er een mooi evenement van gaan maken!

Concert “it Woldinghekoar”
in kerk Wons
Het koor zingt o.a. een potpourri uit de musical
My Fair Lady. Zij ondergaan daarbij een ware
gedaanteverwisseling. De rol van het eenvoudige
bloemenmeisje Eliza Doolittle wordt gespeeld
door Nienke Leijenaar. Ook zij ondergaat een
metamorfose, zowel letterlijk als figuurlijk.
Medewerking wordt verleend door Willem
Politiek, piano en Margrietha Sikma zang. Zat.
23 februari a.s. In de kerk te Wons, aanvang
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 20 februari 2013

Cursus vaarbewijs in Makkum
Op maandag 11 maart 2013 start er een cursus
vaarbewijs in Makkum. De cursus bestaat uit 7
avonden theorie en 1 avond examentraining en
wordt gegeven door Ronald van Enkhuizen. Er
wordt steeds vaker op het water gecontroleerd
op het bezit van een vaarbewijs. Een vaarbewijs
is verplicht als een zeil- of motorboot langer is
dan 15 meter, maar ook voor een waterscooter,
jetski, rubberboot of motorboot met een lengte
van minder dan 15 meter die harder kan varen
dan 20 km per uur is een vaarbewijs verplicht.
Er wordt niet naar het aantal pk’s gekeken, maar
wel of de combinatie boot/motor eventueel
harder kan dan 20 km per uur. Een opblaasbare
boot met meer dan 5 pk kan dat al gauw.
Soorten Klein Vaarbewijs (VB1 en VB2):
* Klein Vaarbewijs I (VBI)
Voor het varen op rivieren, kanalen en meren,
met uitzondering van de Westerschelde, de Ooster-

schelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer
en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de
Dollard. Er mag wel gevaren worden op de
Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer tot en
met Ketelmeer/Zwarte Meer).
* Klein Vaarbewijs II (VB2)
Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief
de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de
Waddenzee, de Eems en de Dollard.
De cursusdata zijn: 11-18-25 maart, 8-15-22
april en 6-13 mei 2013. Locatie: Jachtbouw en
Scheepstechnische Dienst Gebr. van Enkhuizen,
Strânwei 11 te Makkum. Voor opgave en/of
meer informatie over deze cursus kunt u contact
opnemen met Ronald van Enkhuizen, tel. overdag 0515-232665 (na 18.00 uur 0515-232301),
of via e-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl

Pleegzorg is nodig
De aanleiding is nooit leuk. Maar het is wel echt
nodig. Wie zorgt er anders voor een kind als
ouders dat zelf niet kunnen?

Opruiming
Polo’s en Truien
van het rek 50% korting
Speciale zaterdagaanbieding
Op alle confectie 10% korting

De Binderij gaat naar de beurs
Huis&Tuin 28 februari t/m 3 maart.
Ook gaan wij naar de beurs
Vrouw 8 t/m 10 maart
in het W.T.C Expo in Leeuwarden.
In verband met dit beursbezoek
is onze winkel gesloten
van 26 februari t/m 9 maart.
Vanaf dinsdag 12 maart beginnen wij
met onze laatste SUPER OPRUIMING!!!
Tot ziens op de beurs of in de winkel.

De
Binderij
bloemen & zo
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Pleegzorg is belangrijk
Het zal je maar gebeuren, je ouders kunnen niet
voor je zorgen. In Nederland zijn ruim 15.000
kinderen met dat probleem. Daarom is er pleegzorg. Op dit moment vinden in Friesland via
Jeugdhulp Friesland 568 kinderen hun weg naar
een pleeggezin. Dat hoeft niet altijd zeven dagen
per week, 24 uur per dag te zijn. Kortdurende
zorg kan ook. In weekenden en vakanties of juist
vanwege een crisis. Het belang van het kind staat
altijd centraal: Wat heeft een kind nodig om
goed op te groeien en wie kan dat bieden?
Veel mensen zijn geschikt
Veel mensen zijn geschikt om pleegouder te zijn.
Alleen, ze weten dat niet altijd. Alleenstaanden,
gehuwden, samenwonenden met of zonder eigen
kinderen, allemaal kunnen ze pleegouder worden
als ze in ieder geval minimaal 21 jaar zijn en hun
leefsituatie stabiel. Daarnaast hebben kinderen
structuur, warmte en veiligheid nodig. Tijd en
ruimte zijn belangrijk. Daarom screent Jeugdhulp
Friesland mensen voordat ze zich ‘pleegouder’
mogen noemen. Jeugdhulp Friesland heeft
steeds behoefte aan nieuwe pleegouders om aan
alle pleegkinderen onderdak te kunnen bieden.
Gelukkig zijn er nog steeds mensen die het een
verrijking vinden om kinderen te helpen.

Verdergaan met je leven
Jelle: “Ik woon hier nu al weer zeven jaar. Ondertussen ben ik natuurlijk helemaal gewend. Eigenlijk
zijn we een heel normaal gezin geworden.
Gelukkig zie ik mijn vader nog regelmatig, maar
ik vind het ook fijn om bij mijn pleegouders Jan
en Greta te zijn” Kinderen in een pleeggezin
houden bijna altijd contact met hun biologische
ouders. Gewoon, omdat ouders belangrijk zijn
en blijven voor een kind. Bij de opvoeding in
een pleeggezin zijn de biologische ouders dan
ook betrokken. Net als de pleegzorgbegeleider
en eventueel de voogd. Pleegzorg kan zwaar of
beladen klinken, maar dat is het juist niet. Het is
fijn voor kinderen om in een gewoon gezin op
te groeien. Verder gaan met je leven en je
problemen een plek kunnen geven. Dat gaat
voor veel kinderen beter in een pleeggezin dan
in een tehuis.
‘Pleegzorgparty’
We willen mensen die meer interesse hebben
gekregen in pleegzorg de mogelijkheid bieden
om in Makkum kennis te maken met een pleeggezin. Er is dan ook iemand aanwezig van de
afdeling voorbereiding, werving en selectie van
Jeugdhulp Friesland, afdeling pleegzorg. Heeft u
interesse, dan kunt u zich aanmelden via activiteitenpleegzorg@jeugdhulpfriesland.nl onder vermelding van ‘pleegzorgparty’ Makkum. Kijk voor
meer informatie op www.pleegzorg.nl. Ook in
uw omgeving zijn pleegouders nodig!

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 20 februari 2013
Algemene kennisgeving
Woensdag 20 februari 2013 aanvang: 20.00 uur

Jaarvergadering Vogelwacht Makkum eo.
Genodigd: leden en geïnteresseerden

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

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Plaats uw advertentie
in de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

Agenda:
Opening
Notulen 2012
Oprichting vereniging / goedkeuring statuten
Contributieverhoging
Jaarverslag
Bestuursverkiezing: aftredend niet herkiesbaar:
aftredend niet herkiesbaar:
aftredend niet herkiesbaar:
Kandidaat-bestuursleden:

Oane Oostenveld
Reimo Tjeerdema
Harmen de Boer
Jelly Reitsma
Fogel Bergsma - Strikwerda

Verloting
Uitreiking herinneringsprijzen en nazorgpassen
Rondvraag
Later dit jaar: 5 april nazorgvergadering, Prins Makkum, 20.00 uur.
Aaisykjen tussen 1 maart en 1 april of bij quotering

- Wist U dat bijna al onze vleeswaren en worstsoorten uit
eigen worstmakerij komen en geproduceerd worden zonder
smaakversterkers en conserveringsmiddelen.
- Wist U dat de Friesche Ambachtelijke Slager al vijf generaties lang
zelf zijn koeien en varkens slacht.
- Wist U dat de koeien uit eigen weiderij en (boerderij) komen.
- Wist U dat de varkens van een beter leven boerderij komen.
- Wist U dat de Friesche Ambachtelijke Slager al diverse malen
kampioen van Nederland is geweest.
- Wist U dat bijna alle vleeswaren en worstsoorten
uit eigen worstmakerij komen

PROEF HET VERSCHIL!

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 20 februari 2013

Voetbalprogramma
Zaterdag 23 februari
Bolswardia 1 - Makkum 1
Makkum 2 - Olympia'28 2
Makkum 3 - Zeerobben 3

14:45
15:00
12:30

PSV de Halsbânruters
Arum 15 februari
Bobbie IJdema kwam met Caramba aan de start
in de klasse M2. In de 1e proef behaal;de zij de
2e prijs met 197 punten en in de 2e proef nam zij
de 1e prijs mee naar huis met 207 punten. Bij
elkaar goed voor 4 winstpunten. Caramba heeft
nu de winstpunten bij elkaar om in Z1 te mogen
uitkomen.

Stoeterij Beijemastate Arum
Sneek 9 Februari
M 2 Dressuur - Fries Kampioen Bobbie IJdema
met Up to Date,s Ulkje. Z1 Dressuur - Fries
Kampioen Marsja Dijkman met Sake 449
Arum 8 Februari
L1 Dressuur - Geertje de witte met Dazzler 186
punten en 189 punten. L2 Dressuur - Anja
Oudendag met Zwarte Willem fan e Beijemastate
180 punten 2de prijs
Arum 15 Februari
M1 Dressuur - Iris Holman met Samos 186 punten
2de prijs en 190 punten 1ste prijs. Feikje Algra
met Frotie fan t Reidfjild 181 punten. M2
Dressuur - Bobbie IJdema met Caramba 197
punten 2de prijs en 207 punten 1ste prijs

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: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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

De Sinnestriel
kindertherapie - tekentherapie - creatieve ontwikkeling

Door Judith van Lavieren

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

Vier velgen, past onder golf type 1 en 2,banden die
erom heen zitten zijn nog niet versleten. € 100,00.
tel.:06-10625167.
nintendo DS Lite in de kleur lime groen met rose
assecoires (zonder spellen) 45 euro tel.0515-857680
4 Aluminium velgen voor een BMW 3 serie type
e36 Inclusief winterbanden. Vraagprijs 200 euro.
Een warmte overal ideaal om in te vissen Merk:
Albatros Kleur: Groen, Maat: L, Prijs 35 euro
Tel 0515-230671 of 06 54700252
GEVRAAGD

wie heeft een kleine oven, magnetron of/en snelkoker voor weinig of niets. (voor in mijn clubhuis).
tel:0621171728 e-mail: hester-horse@hotmail.nl
Jeugdsoos Ozone is op zoek naar een goed
werkende stofzuiger en een metalen of zinken
emmer. Gebruikt u dit niet meer en wilt u dit
schenken aan de jeugdsoos, neem dan contact op
met Elske 0642718467
ACTIE KERKENWERK

Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Dan graag
een tel. naar Titia van der Heide, Tel. 0515-232834.
VERMIST

twee kippen een witte en een bruine in de buurt
van de Touwenlaan te Makkum. Weet iemand
waar ze zijn graag contact opnemen met Daniel
0515-859001. (Graag bellen na 17.00 uur)

Gerrit Breteler in Cornwerd
Op zaterdag 2 maart zal Gerrit Breteler optreden in
de Bonifatiuskerk in Cornwerd. De Friese kunstenaar Gerrit Breteler, (Nes, gem. Dongeradiel), is
een veelzijdig kunstenaar: tekstschrijver, schilder
en niet in de laatste plaats zanger. Hij schreef
o.a. het "Opus exit" , een Fries requiem over de
tijd en het platteland, een hommage aan het verloren gegane. Ook zijn cd's "Kararsis" en "Lit ús
dêrom drinke" vinden gretig aftrek. In Cornwerd
verzorgt Gerrit een solo-optreden, met pianobegeleiding van Clara Rullmann. Het belooft een
prachtige avond te worden. Zijn warme stem zal
zeker in de kerk van Cornwerd met zijn mooie
akoestiek goed tot zijn recht komen. Aanvang
20.00 uur, kerk open om 19.30 uur, toegang €10.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

eigen foto

Makkum - Sinds 2009 heeft Froukje DijkstraCnossen een praktijk aan huis als kindertekentherapeut. Naast de therapeutische hulp geeft ze
ook cursussen en workshops. De therapeutische
hulp is de laatste jaren een steeds groter deel van
haar werk geworden. Om kindertekentherapeut te
worden heeft Froukje de vierjarige HBO-opleiding
Genezend Tekenen in Zutphen gevolgd, ze
combineerde dit met een tweejarige opleiding voor
Pedagogische Kinderhulp. Een opleiding gericht op
opvoeden met hart en ziel. Ze is met “De Sinnestriel”
aangesloten bij Vereniging Tekentaal, een beroepsvereniging van tekentherapeuten.
Wanneer er tekentherapie gegeven wordt gaat het
niet enkel om de creatieve ontwikkeling. Er is
dan sprake van een hulpvraag. Froukje geeft een
voorbeeld. ”Het kan zijn dat een gevoelig kind
zich in de groep op school terugtrekt, omdat het
niet goed voor zichzelf op kan komen, terwijl het
zich thuis enorm afreageert op broertjes of
zusjes. In zo’n geval maakt een tekentherapeut
bijvoorbeeld gebruik van dissociatie. Ze laat het
kind zichzelf op het plein tekenen, dit schept
voor het kind mogelijkheden om zichzelf van
een afstandje te bekijken, over zichzelf te praten
en zelf oplossingen te benoemen”. Een extra
kwaliteit van Froukje is dat ze goed om kan gaan
met hoogsensitieve kinderen. Naast dissociatie
worden ook nog andere technieken en methodes
toegepast. Zo kunnen lichaamsexpressie, ont-

spanningsoefeningen, visualisatie of het vertellen
van een sprookje ook deel uitmaken van de therapie. Alles gebeurt op een bij kinderen passende,
dus speelse manier. “Op de opleiding voor
tekentherapeut kregen we eens allemaal dezelfde
eenvoudige tekenopdracht”, vertelt Froukje.
”Na afloop liepen we rond de tafels om ieders
tekening te bekijken, dan pas zie je: wat een
enorm verschil. Dikke, dunne, bibberige lijnen.
Donkere en lichte kleuren. Zware harde lijnen en
zachte vloeiende lijnen. Het hele papier in
beslag nemen of een klein deel van het blad.
Dezelfde opdracht en iedereen tekent zo anders.
Sceptisch als ik was, ervoer ik dat het echt waar
is dat wat je tekent iets zegt over jezelf. Wanneer
je tekent breng je in beeld wat er innerlijk bij je
leeft”. Deze ervaring gaf de doorslag om haar
hart te volgen en kindertekentherapeut te worden.
Naast de therapie is er een gevarieerd aanbod van
cursussen gericht op creatieve ontwikkeling die
zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. Het
gaat daarbij steeds om de beleving van het tekenen.
Samen tekenen kan ook. Er zijn workshops op
maat voor kinderen met hun ouders/verzorgers of
opa’s en oma’s, maar Froukje biedt ook workshops
voor het hele gezin aan. De tekencursussen worden
vanaf september tot juli tijdens een schooljaar
gegeven. Op dit moment zijn er nog enkele
plaatsen vrij. Via de website www.desinnestriel.
nl kunt u informeren naar de mogelijkheden.

