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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
It Gruthof

Huurprijs
€ 35,- per m²/jaar500 M² BESCHIKBAAR

Koninklijke Tichelaar stopt sieraardewerk

Makkum - Nederlands oudste onderneming 
Tichelaar sluit een tijdperk in zijn geschiedenis 
af. Tichelaar stopt met het vervaardigen van 
beschilderde borden, kannen, schalen en vazen. 
De directie zag zich genoodzaakt de stap te 
nemen omdat de belangstelling voor het 
ambachtelijke sieraardewerk al lange tijd ver-
dwenen was. Het bedrijf gaat zich richten op 
architecten. De winkel sluit en het eeuwenoude 
pand aan de Turfmarkt komt te koop. Hemel-
vaartsdag mag de hele magazijnvoorraad met 
kortingen van 50% tot 70% weg. Het banen-
verlies blijft beperkt tot 5 van de 52 medewerkers. 

Koninklijke Tichelaar Makkum is een van de 
oudste bedrijven in Nederland. In 1960 ver-
kreeg de onderneming het predicaat Koninklijk 
naar aanleiding van het 300-jarig bestaan. Uit 
later onderzoek bleek dat men al eerder actief 
was. In 1994 werd op basis van resultaten van 
historisch onderzoek het 400-jarig bestaan 
gevierd. In 2007 is documentatie gevonden 
die zou aantonen dat al in 1572 stenen werden 

gevormd, want op een Spaanse kaart uit 1572 
staat aldaar een veldoven of bricaría (Spaans 
voor een meiler of steenfabriek) getekend. 
Daarmee zou de onderneming de oudste in 
Nederland zijn.

Tichelaars die door de eeuwen heen het bedrijf 
hebben geleid, zijn:
1. Pieter Jelmers tot 1869
2. Jelmer Pieters Tichelaar 1831-1911 
 (1869-1899)
3. Jan Pieters Tichelaar 1835-1919 
 (1869-1899)
4. Pieter Jans Tichelaar 1868-1913 
 (1900-1913)
5. Jan Pieters Tichelaar 1893-1981 
 (1913-1963)
6. Pieter Jan Tichelaar 
 (1963-1985)
7. Cees van Zeumeren/Pieter Jan Tichelaar 
 (1985-1994)
8. Jan Tichelaar 
 (1994-heden)
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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 trom-
bosedienst: 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

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: 
Van Asperen – Praktijk 0515-572353
- 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, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

Info Familieberichten Agenda
Zaterdag 2 maart:
Makkum – Oud papier ophalen door  Flevosanghers 
en Hallelujah start om 9.00 uur

Makkum – Tryater spilet in MFC Maggenheim 
Stamppot Schmidt aanvang: 19.30 uur

Witmarsum – Concert van koren in de  Gekroonde 
Roskam aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis!!

Zondag 3 maart:
Makkum – Zing Mee- avond in Avondrust,  
restaurant Waerdsicht aanvang: 19.30 uur

Maandag 4 maart: 
Makkum – Avondrust, Waagdansers,   
aanvang:15.00 uur in het restaurant.

Dinsdag 5 maart: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K.Parochie,9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

u deze week het Kramers Woordenboek in deze 
Belboei goed moet lezen? Anders mist u namelijk 
het nieuws over de jaarlijkse potgrondactie van 
Hallelujah op 8 en 9 maart

Natuurliefhebbers opgelet! Henry Spruyt heeft 
zijn website www.henryspruyt.nl aangevuld met 
o.a de volgende films:
- Natuurfilm de Makkumerwaard
- Het jaar van de Waard
- Natuurfilm-Documentaire Afsluitdijk
- De natuurboer Hessel Bouma
- De Eendenkooien van Piaam
U kunt ze bekijken op www.henryspruyt.nl of op 
You Tube : Henry Spruyt

er dit jaar 150 jaar christelijk onderwijs bestaat 
in Makkum?

basisschool de Ark hiervoor een reünie organiseert?

opgave nog steeds mogelijk is tot 31 Maart en 
dat kan via de website van de school  

u zich kan opgeven via www.arkmakkum.nl

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 23 februari is overleden onze bewoonster
     

Mw. J. v.d. Weide-Hiemstra
Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers 
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Witmarsum, februari 2013

Hartelijk bedankt!
Elk jaar komt weer het verzoek aan de lezers van 
de Makkumer Belboei om een vrijwillige bijdrage 
over te maken. Dit is echt nodig voor het voort-
bestaan van onze dorpskrant. Ondanks de crisis 
heeft u toch weer op zeer gulle wijze uw financiële 
bijdrage aan de Makkumer Belboei geleverd. 
Het is fantastisch, hartelijk dank daarvoor.

Steegjesfair
Makkum - De steegjesfair was een groot succes. 
De organisatie wil graag iedereen die heeft mee-
gewerkt aan de fair ontzettend bedanken. De stegen 
stonden weer volop in de belangstelling en de 
tijd van vroeger, van het leven in de stegen, was 
weer even te proeven. Veel meer hierover leest u 
in het boek Dolen door Makkumer stegen.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

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.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Nieuws uit het Sûnhûs

Jessica Elena

Via deze weg willen we u op de hoogte houden 
van de laatste ontwikkelingen uit uw gezond-
heidscentrum. Zoals u eerder heeft kunnen lezen 
heeft het consultatiebureau haar intrek genomen 
in de nieuwe aanbouw en deze verbetering wordt 
door alle partijen zeer gewaardeerd. 

U heeft misschien gemerkt dat er een paar nieuwe 
gezichten rondlopen in het gezondheidscentrum. 
Jessica loopt al wat langer rond. Sinds maart 
vorig jaar is zij gestart als stagiaire en heeft eind 
2012 haar Doktersassistente diploma behaald. 
Nu vervangt ze deels taken van Ingrid die met 
zwangerschapsverlof is. Ingrid verwachten we in 
juni weer terug in het Sûnhûs.

Elena is nu bij ons aan het stagelopen, zij is er tot 
19 april en hoopt dit schoolseizoen haar Dokters-
assistente diploma te behalen.

Als laatste willen we u berichten dat u in de mid-
daguren van 14.00 tot 15.30 een bandje te horen 
kunt krijgen met de mededeling dat de praktijk 
alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar 
is. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat wanneer 
er minder personeel is de assistentes toch hun 
eigen spreekuur kunnen houden voor het uitspuiten 
van oren, vit B12 injecties toedienen of voor het 
maken van een hartfilmpje. Door deze werkwijze 
willen we de service kunnen blijven verlenen 
zoals u die van ons gewent bent.

Koninginnevereniging Makkum en de gezamen-
lijke buurtverenigingen zijn van plan een 
“Kroningslunch” te organiseren. Deze zal plaats-
vinden op dinsdag 30 april tussen 12.00 uur en 
14.00 uur in het Multifunctioneel Centrum. Hier 
kunt u op een groot scherm alle beelden van de 
tv zien.Wat is er leuker om samen met een hele-
boel mensen deze historische gebeurtenis te 
bekijken. Dat deden wij ook op 2 februari 2002 
met het huwelijk van toen nog prins Willem-
Alexander en prinses Máxima. Vanwege het 
tijdstip was dat toen een ontbijt. Nu zitten we 
met een lunch wat later, maar u bent van harte 

welkom om ook om 10.00 uur naar het Multi-
functioneel Centrum te komen om daar onder het 
genot van een kopje koffie de beelden te bekijken. 

Voor de organisatie van deze lunch is het mak-
kelijk als we van tevoren weten hoeveel mensen 
willen komen lunchen. U kunt zich tot en met 26 
april opgeven in de speelgoedwinkel van Els 
“Speelsgoed”. De kosten van deze lunch bedra-
gen voor volwassenen € 4,- en voor kinderen tot 
en met 12 jaar € 2,- graag contant. Wacht niet te 
lang als u verzekerd wilt zijn van een plekje 
want vol=vol.

“Kronings” – lunch op 30 april

eigen fotoeigen fotoeigen fotoeigen foto
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Slagerij Attema Makkum
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 

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

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

5 droge worst...............................€   4,00 

3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Nieuws van Surprise Wytmarsum

Popkoar Wytmarsum en sjonggroep Waadwyn uit 
Wijnaldum in de Roskam

Op zaterdagavond 9 maart voert Surprise het 
stuk "In Frjemd Stel" op. In “Frjemd Stel”, is een 
komedie in twee bedrijven, geschreven door 
Neil Simon. De Fryske vertaling is van Gurbe 
Dijkstra. De regie is in handen van Mirjam van 
Baarsen. De uitvoering is in de grote zaal van de 
Gekroonde Roskam. We beginnen om 20.00 uur.
Op woensdagmiddag 13 maart is er een extra 
uitvoering voor de ouderen in Witmarsum. We 
beginnen dan om 15.00 uur.

Rommelmerk Surprise
Op 16 maart organisearet toanielferien Surprise 
in grutte rommelmerk! De merk is yn it Menniste-
stjerke oan 'e Menno Simonsstrjitte. Fan 09.30 
oant 13.30 oere binne je wolkom foar in praatsje, 
in priiske, in “koopje”, in bakje of in broadsje.

Witwarsum - Zaterdag 2 maart vindt er in de 
Gekroonde Roskam in Witmarsum een concert 
plaats van het popkoar Wytmarsum en sjonggroep 
Waadwyn uit Wijnaldum. In de pauze zal de 
talenvolle zangeres Maaike de Groot een paar 
nummers zingen. Popkoar Wytmarsum is opge-
richt in september 2011 en vanaf het begin zijn 
er een 35 enthousiaste leden die elke woensdag-
avond de sterren van de hemel zingen. De leden 
komen niet alleen uit Witmarsum, maar ook uit 
de omliggende dorpen. Het repertoire is divers, 

van de jaren 60 tot heden, van Engels, Nederlands 
tot Fries. De leiding is in handen van Rinke Schroor 
uit Leeuwarden. Sjonggroep Waadwyn uit 
Wijnaldum is een aantal jaren geleden gefuseerd 
met het koor van Ried en heeft nu 25 leden. Zij 
zingen hoofdzakelijk Nederlandse liedjes. Simon 
Bouma heeft de leiding en speelt piano. Beide 
koren kunnen nog wel wat mannelijke leden 
gebruiken. Het wordt dus een muzikale avond, 
met voor elk wat wils en...ook niet onbelangrijk, 
de toegang is gratis!!!! Aanvang 20.00 uur. 

Ferwoudster toneelvereniging presenteert ‘It Ienakter Festival’ 

Het is bijna weer tijd voor de jaarlijkse toneel-
uitvoering van de Ferwoudster toneelvereniging 
Yn ‘e Djippe ‘rt’. Dit jaar komt het gezelschap 
met het Ienakter Festival wat plaats vindt op 1, 2 
en 3 maart. Wilt u bij dit festival zijn? Reserveer 
dan snel kaarten. Tijdens het festival worden er drie 
verschillende eenakters gespeeld: ‘Tine kin it paad 
net fine’, ‘In soer puddinkje’ en een ‘barre tocht’. 

Het stuk ‘Tine kin it paad net fine’ draait om 
Nora, die een date heeft in de sportschool met 
haar scharrel. Maar haar plannen worden ruw 
verstoord door de oudere en onnozele Tine. Nora 
ergert zich aan Tine en is opgelucht als ze einde-
lijk weggaat. Maar komt Nora haar date nog?  
‘In soer puddinkje’ gaat over het testament van 
Desmond Clairborn. De familie Clairborn is 
bijeen geroepen voor de verdeling van het testa-
ment. Alleen is er geen echte familieband en 
verschillen de familieleden erg van elkaar. Wat 
zal de verdeling van het testament zijn? 
Een ‘barre tocht’ gaat over de Elfstedentocht. De 
zusters Leida en Jenny moeten onopvallend een 

pakje naar Dokkum brengen en willen deze afle-
veren bij de drukke stempelpost tijdens de tocht. 
Hun buurjongen Flip, die stiekem verliefd is op 
Jenny, gaat het pakketje afleveren. De zusters 
wachten de hele dag in spanning af, maar als er 
op de deur wordt geklopt is het niet Flip die voor 
de deur staat. 

Wilt u weten hoe deze eenakters aflopen? Kom 
dan naar ‘it Ienakter Festival’ in Dorpshuis de 
Djippert te Ferwoude op vrijdag- en zaterdag-
avond of zondagmiddag. De avondvoorstellingen 
beginnen om 20.00 uur en de matineevoor-
stelling op zondag om 15.00. Het is verstandig 
om te reserveren, want voorgaande jaren zat de 
zaal vol. Dit kan via het e-mailadres toneel-
ferwoude@gmail.com of op maandagavond van 
17.00 uur tot 20.00 uur op het telefoonnummer 
0515-543174. Kaarten kosten 5 euro voor vol-
wassenen en voor basisschoolkinderen 2 euro. 
Reserveert u via de e-mail? Let er op dat u een 
bevestigingsmail krijgt, want alleen dan is er 
voor u gereserveerd. 

eigen fotoeigen foto
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Steegjesfair Makkum 2013                   Door Sjirk Wijbenga, Judith van Lavieren en Doutzen Ouderkerken

Goed initiatief en zeker voor herhaling vatbaar!!

Makkum - “Herleef de tijd van vroeger, toen 
arbeiders in 1-kamerwoninkjes woonden in don-
kere 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.” 
Dit zijn de eerste regels die over het evenement 
Steegjesfair op Facebook zijn geplaatst. Dit werkt 
uitnodigend en maakt de lezer nieuwsgierig. De 
social media worden op deze manier positief 
benut. In de Makkumer Belboei werd het publiek 
al wekenlang op de hoogte gehouden van dit 
evenement. Een spontane afterparty, genaamd 
Steegjesbal in café restaurant ‘De Prins’, was 
één van de laatste berichtgevingen in deze krant. 
Ook was er in het tijdschrift ‘Het Noorderland’ 
een artikel gewijd aan de Steegjesfair in Makkum. 
Het boek ’Dolen door Makkumer stegen’ is de 
inspiratie geweest voor het organiseren van deze 
‘Steegjesfair’. Het boek is geschreven door Gerben 
Wijnia. De schrijver woont in Tjerkwerd en is 
tevens de schrijver van het boek ‘De Babuuster-
molen bij Tjerkwerd’. Gerben Wijnia is de vader 
en schoonvader van Marije Wijnia en Thomas 
Oostenveld, medeorganisatoren van dit evenement. 
Al in september vorig jaar werd het idee geopperd 
voor deze fair. Bewust is gekozen voor de maand 
februari, omdat dit voor de meeste ondernemers 
in Makkum een rustige maand is.

Zaterdag 23 februari: De dag van de Steegjesfair. 
Het weer koud maar droog, het laatste is erg 
belangrijk voor zo’n buitenevenement. Het bijna 
voltallige redactieteam had afgesproken om 
elkaar om 16.00 uur te ontmoeten bij Judith van 
Lavieren om nog het één en ander door te 
nemen. ‘Net te betiid want dan is der noch net 
folle te dwaan’, tochten we. Mar ja, tocht is fer-
keard foar de mins en boppedat tochten stjonke!
Vanaf 15.00 uur was het al vrij druk in de stegen 
van Makkum. Met de super handige routeplanner 
van de organisatie hadden we al vrij snel onze 
taken verdeeld! Ook aangegeven dat we niet alle 
activiteiten in de stegen aandacht kunnen geven 
dit in verband met de vele activiteiten. De 
Vermaningsteeg was onze ‘startsteeg’ Bij Wiep 
en Klaas konden we genieten van parreltsjebrij, 

boerenjongens en trommelkoek. ‘Ik wol sa’n stik 
trommelkoek, dat ha ik yn sa’n skoft net hân’, 
was een opmerking van één van de redactieleden 
(naam bekend bij de redactie!). Ondertussen zat 
een nicht van Durkje Hoeksema te spinnen met 
een klos-pen. Nadat de trommelkoek was weg-
gewerkt ging onze tocht verder. De stand ‘Edel 
en Weiss’ van Boukje Wester wekte onze aan-
dacht. Zwitserse producten waaronder thee en 
kruiden konden gekocht worden. Het verkopen 
van Zwitserse producten is ontstaan uit heimwee. 
Boukje Wester heeft een tijdlang gewoond in 
Zwitserland. Door de verkoop van Zwitserse 
producten moet ze met enige regelmaat terug en 
houdt zij contact. Ook was er in Vermaningsteeg 
een expositie te zien van Nicolette Denekamp, 
schilderkunst en Rik Denekamp, beeldende foto-
grafie. Lekkers om te proeven, bijzondere ont-
moetingen en veel moois te zien in De 
Vermaningssteeg.

Gerestaureerde pandjes in de Stekken- en Barak-
steeg (Schoolbuurt) ademen de sfeer van vroeger. 
Schilderwerken van Deli Oostenveld en de tover-
lantaarn in de garage van Lize van der Meer 
completeren het geheel. De toverlantaarn is de 
voorloper van de diaprojector. Stripverhalen als 
Bulletje en Bonestaak en andere sprookjes en 
verhalen met de toverlantaarn werden vaak in 
huislijke kring geprojecteerd. In de bibliotheek 
zong het koor Nostalgia 
en was er veel belang-
stelling voor de vertoning 
van een oude Makkumer 
film. Het voorlees-
vrouwtje Anke las voor 
jong en oud spannende 
verhalen voor. Via de 
kookwinkel “Peper en 
Zout”, in de Kerkstraat 
liep de route door de 
Tuinstraat naar behaag-
lijke warmte van de 
Doopsgezinde Kerk. 
Naast de grote boeken-
verkoop zongen De 
Makkumer Skúmkoppen 

vol overtuiging hun zeemansliederen op de Galerij 
van het kerkje. Een nauwe steeg verbindt de 
Bleekstraat met de Singel. Via het Jorke 
Kamstrapaad 1914-1995 en het vermaarde 
“Fiskhok” waar diezelfde avond een uitreiking 
van een Fries Literaire Prijs plaats zal vinden, 
wordt bij het Bonthuissteegje aandacht gevraagd 
voor het Makkumer skûtsje. Uiteraard ontbrak 
het Friese kruidenbitter niet. Ruurd en Zus Boonstra 
gaven uitleg over de kunst en plezier van het 
amateurbeeldhouwen.

Op het moment dat ik het stokje overneem lopen 
we van de Middenstraat (Wiide Steech) naar 
de Markt door steegjes die Sjirk de uitspraak: 
”No wenje ik hjir al 25 jier mar hjir bin ik noch 
nea west” ontlokken. We komen terecht aan de 
achterkant van Gerrie’s Hobbyhúske en treffen 
daar steigerhouten meubilair aan. Via een pof-
fertjeskraam aan de Rige vervolgen wij onze 
weg en komen in de Achterstraat. Deze straat 
lijkt door haar grote rijkdom aan achterkanten 
wel speciaal ontworpen te zijn voor een steegjes-
fair. Achterom bij Siepie van Kalsbeek vertelt 
Rixt de Boer over het ontstaan van de teksten op 
de kaarten van Siepie. Tot twee keer toe proberen 
we een plaatsje te bemachtigen om de model-
treinen van Gielstra te bewonderen, maar de 
belangstelling is hier zo groot dat we dit aan 
onze neus voorbij zien gaan….. In de Achterstraat 
ook een aantal klassieke garage-sales en open-
gestelde tuinen. Karin Koornstra verkoopt cos-
metica en aan de overkant in de tuin van Lena 
Wijbenga heeft de Rinkelwinkel een aanbod dat 
prima past bij het gure weertje. Lekkere vachten 
en pantoffels om weer warme voeten te krijgen.
Sjirk blijkt op dit adres nog een wijntje en ouder-
wets lekker soepje voor ons klaar te hebben staan.

Hierna is het tijd voor het laatste deel van de 
route. Via de curiosa van Hendrik en Gaby de 
Vries en een hartelijk welkom (dobro dosy) en 
ontvangst in de manuele praktijk van Gerrie Selak 
komen we terecht op een grote publiekstrekker 
van deze middag: de schuurverkoop van Sietse 
Bouma. Het aanbod is zeer divers, van landkaart 
tot rollator. Annelies Adema geeft shiatsu-mas-
sages voor het goede doel. Zij schenkt de 
opbrengst aan Alie Postma die geld inzamelt 
voor de KWF-kankerbestrijding. Het laatste punt 
van de inmiddels donker geworden route blijkt 
verrassend genoeg een jazz-café op de hoek van 
mijn eigen Slotmakersstraat te zijn…
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Wennear:  Sneon 2 maart
Plak: MFC Maggenheim
Tiid:  19.30 oere
Plak:  MFC Maggenheim Makkum
Skoft: 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                                                             

Till. reservearje: 06-12229896 
 (Fokje Lutgendorff)

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Vw golf 4 1.4 16 v Benzine
bouwjaar 2000, Km 141524, Centrale deurvergrendeling, 

Abs, Airbaq,s, stuurbekrachtiging, volledig ingvulde 
onderhouds boekjes, Schitterende auto

Prijs € 2750,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.autobedrijfkamstra.nl 

 In- en verkoop van auto’s 
 Reparatie en onderhoud 
 Apk 
 Ruitreparatie en vervanging 
 Banden en velgen 
 Storings diagnose
 Grote- kleine beurt
 Huur/leen auto
 Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte onderdelen

Kramers woordenboek
maart: m (lente maand) 8 en 9
actie: v [aksie] (-ties ,-tiën ) 1 in actie komen; 2 
handeling, werkzaamheden om iets te bereiken;   
3 actie voeren voor inkomen;
potgrond: [potaarde] voor potplanten en tuin-
planten geschikte aarde;
verkoop: m [verkopen] voor een bepaald bedrag 
(1 zak €4,00; 2 zakken €7,50; 3 zakken €10,00)
aan een ander overdoen; te gelde maken;
harmonie: v overeenstemming; goede verstand-
houding; aangenaam muziekgezelschap met houten 
en koperen blaasinstrumenten
hallelujah:  juichkreet; loflied.

Collecte Jantje Beton
In de week van 4 tot en met 8 maart komen de 
ouders van de Makkumer peuters weer bij u langs 
voor de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton. De 
helft van de opbrengst van deze collecte is bestemd 
voor peuterspeelzaal ‘it Krobbeguod’ in Makkum. 
De andere helft is voor het nationale jeugdfonds 
‘Jantje Beton’. Jantje Beton steunt honderden 
projecten van speeltuinen, vakantiecomités, kin-
derboerderijen, jeugdorganisaties, buurthuizen 
en nog veel meer. Jantje Beton besteedt daarbij 
extra aandacht aan kinderen die het moeilijk 
hebben en komt vooral in actie voor kinderen die 
wonen daar waar de ‘speelvraag’ het grootst is 
en het ‘speelaanbod’ het kleinst. Zo zorgt Jantje 
Beton er bijvoorbeeld voor dat jaarlijks duizenden 
kinderen op vakantie kunnen, en dat veel kinderen 
in de zomervakantie kunnen deelnemen aan 
allerlei kindervakantie-activiteiten in hun eigen 
buurt. Maar ook dat er voor die kinderen veilige 
speelmogelijkheden zijn ‘op de hoek van de straat’. 
Met uw gift steunt u dus zowel de peuters van 
Makkum en diverse kinderprojecten in de rest 
van ons land. We rekenen dan ook op uw gift! 
Namens onze peuters alvast hartelijk dank! Graag 
tot ziens in de week van 4 tot en met 8 maart.

Bestuur en leidsters 
van peuterspeelzaal “it Krobbeguod”

PSV de Halsbânruters
Hippolytushoef 17 februari
Ineke de Bruin ging de afsluitdijk over om met 
Ciana United  uit te komen in de klasse L1 dressuur.
In de 1e proef  reed zij een winstpunt met 180 
punten en in de 2e proef won zij de 1e prijs met 
196 punten   goed voor 2 winstpunten. Ineke en 
Ciana hebben nu de punten bij elkaar om in de 
klasse L2 uit te mogen komen.  

Vouwenparochie 23 februari
Hier kwamen Ineke en Ciana voor het eerst uit in 
de klasse L2 dressuur. Zij wonnen de 1e prijs 
met 189 punten. De eerste winstpunt in de L2 is 
binnen.
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Verslag jaarvergadering Vogelwacht Makkum eo    Door Jetze Genee

De vinders van de eerste kievitseieren 2012 ontvingen een herinneringsbeker van de voorzitter. 
Vlnr. Dries Roorda (oudste klasse) Ruben Tjeerdema (jongste klasse) en Sijbren Mollinga (middelste klasse). 
Op de foto ontbreek Siep Postma winnaar van de dr. Bogstrabeker voor het raden van juiste vind-datum.

Ruim 30 geïnteresseerde leden kwamen woensdag 
20 februari jl. naar Hotel de Prins in Makkum om 
de jaarvergadering van de Vogelwacht Makkum bij 
te wonen. Een mooie opkomst waarbij zelfs twee 
nieuwe leden bijgeschreven konden worden. De 
Vogelwacht Makkum is een groeiende vereniging. 
Een trend die de wacht graag doorzet. Vanavond 
werd er zowel terug geblikt als vooruit gekeken. 

Terugblik 2012
Met een tevreden gevoel over het jaar 2012, waarin 
bestuurlijk en financieel groot uitgepakt is met o.a. 
de organisatie van het 50-jarig jubileumfeest. Een 
mooie feestdag in april voor jong en oud en een 
actieve samenwerking met de middenstanders uit 
Makkum in de vorm van mooie voorjaarsacties. 
Tevens is er in 2012 gekozen om statuten op te 
laten stellen en hiermee een Kamer van Koophandel-
nummer aan te vragen. ‘Officiële statuten, een 
inschrijving bij de Kvk en hiermee een erkend goed 
doel voor sponsoren en schenkingen geeft ons 
zekerheid voor de toekomst.’ Aldus scheidend 
penningmeester Reimo Tjeerdema. 

Afscheid
Naast Tjeerdema werd vanavond ook afscheid geno-
men van Oane Oostenveld, al jaren een vertrouwd 
gezicht van de wacht Makkum. ‘De jongerein hat it 
no moai draaien en it bestjoer wurd fersterke, foar 
my in goed momint om derút te gean,’ aldus 
Oostenveld. De voorzitter bedankte beide heren 
met een boeket voor thuis en mooie woorden over 
de ruim 10 jaar bestuur voor Tjeerdema en de bijna 
30 jaar (!) bestuurlijke inzet door Oostenveld. 
Harmen de Boer, vanavond niet aanwezig door 
werkverplichtingen stopt na bijna vier jaar, omdat 
een bestuursfunctie niet meer te combineren was 
met zijn werk. De nieuwe leden Fogel Strikwerda 
en Jelly Reitsma werden na een voorstelronde door 
groot applaus in het bestuur verwelkomd. 

Toekomst
Samen met de nieuwe bestuursleden wil de wacht 

de komende jaren zowel de traditionele onderwerpen 
(aaisykjen en nazorg) als de nieuwe onderwerpen 
zoals meer jeugdactiviteiten, samenwerking met 
meerdere organisaties op landschap en milieuvlak 
behandelen.

Afgelopen woensdag was dezelfde dag dat het 
nieuws over de rechtszaak over het aaisykjen én de 
sluiting van de winkel van Koninklijke Tichelaar 
bekend werd. In beide gevallen een traditioneel 
getint nieuwsbericht, waarbij altijd emotie komt 
kijken. De voorzitter liet de zaal de stelling voor of 
het aaisykjen als erg belangrijk werd ervaren. 
Conclusie was dat de leden verdeeld reageren. Voor 
sommigen gaat het niet zo zeer om het kievitsei, 
maar meer om de beleving en de emotie die het 
vinden van een eerste ei geeft. Weer anderen hekel-
den het feit dat de vrijheid in het veld wel erg 
beperkt is de afgelopen jaren. Over de daling in 
aantallen weidevogels en de noodzaak om daar wat 
aan te doen is iedereen het eens. Met dit gegeven 
wenste de voorzitter ruim voor 22.00 uur iedereen 
wel thuis en een prachtig voorjaar. Vrijdag 5 april a.s. 
kunt u als lid of vogelliefhebber weer aanwezig zijn 
bij de presentatie van de weidevogelinventarisatie 
over 2012. Daarnaast wordt tijdens de nazorg-
vergadering het nieuwe registratiesysteem getoond.

Voorjaar
Binnenkort meer nieuws over het voorjaar. De lente 
begint pas echt bij de komst van de kievit in onze 
landerijen. De vondst van het eerste kievitsei laat 
niet lang meer op zich wachten. De tweede week 
van maart wordt de vinder gepresenteerd in deze 
krant. Wilt u dit voorjaar ook meedingen met de 
vondst van het eerste ei of wilt u met een ervaren 
nazorger de vogels beschermen? Neem dan contact 
met ons op of kom 5 april a.s. naar de Prins in 
Makkum.

Contact: 
Karel Roorda, karelennynke@home.nl, String 4 te 
Makkum of Jetze Genee, jetzegenee@hotmail.com. 

“Zing Mee” in Makkum.....
Zondag 3 maart is er weer een "Zing Mee”avond 
in restaurant Waerdsicht van zorgcentrum Avondrust, 
Kerkeburen 66. Er worden bekende geestelijke 
liederen gezongen uit o.a. de Joh.de Heer-bundel. 
Orgelbegeleiding wordt verzorgd door de heer 
A. Couperus. De toegang is vrij en de aanvang is 
om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Voor info: 
A. Otter tel. 542126 of D. Tamminga tel. 231618. 

Thema Makkumer 
Visserijdagen is bekend!
Steegjesfair, NK eiwerpen, Leugenbollepop, 
braderieën, superzondag, naaldhakkenrace en sinds 
kort ook nog eens een duurzaam aantrekkelijk 
Makkum. Dit is slechts een greep uit alle crea-
tieve, inspirerende en bovenal ondernemende 
activiteiten die Makkum continue op een posi-
tieve manier in de schijnwerpers zet. Door de 
grote diversiteit van initiatieven blijkt wel weer 
dat Makkum een bruisende ”Vlecke” is en dat 
haar inwoners niet voor “1 gat” te vangen zijn. 
Kortom, Makkumers zijn overal in thuis of te 
wel Makkum is Oeral yn Thus!

Laat dit dan ook direct het thema van de 
Makkumer Visserijdagen van 2013 zijn. Op 23 
en 24 augustus gaan wij er met z’n allen weer 
een mooi evenement van maken. Een evenement 
dat, zoals u wel gewend bent, boordevol gevuld 
zal zijn met diverse gratis activiteiten. U kunt er 
mede voor zorgen dat deze activiteiten een groot 
succes gaan worden. Dit kunt u o.a. doen door 
uw kinderen te laten meelopen in de kinder-
optocht en zelf mee te doen aan de inmiddels 
fameuze pieremachocheltocht. Voor de Crea-Bea’s 
onder ons (en die zijn er genoeg) organiseren wij 
weer een kunstproject. Opgeven voor de piere-
machocheltocht en kunstproject kan via onze 
website www.visserijdagen-makkum.nl. Opgeven 
voor de kinderoptocht is niet noodzakelijk.

Het organiseren van de visserijdagen zonder 
officiële nautische vertegenwoordigers is ondenk-
baar. Daarom is het bestuur van de visserijdagen 
nog naarstig op zoek naar een Zeemeermin en 
Neptunes! Bent u van mening dat deze rol u op 
het “lijf” is geschreven, laat ons dit dan weten. 
Ook vernemen wij het graag als u iemand weet die 
een van deze rollen zou kunnen en willen ver-
vullen. U kunt u zelf of anderen opgeven via ons 
mailadres: secretariaat@visserijdagen-makkum.nl.
Ondanks dat augustus nog ver weg lijkt is het 
bestuur van de visserijdagen achter de schermen 
al weer druk bezig met de voorbereidingen. Het 
programma staat voor het grootste gedeelte al 
vast. Natuurlijk staan wij open voor creatieve 
ideeën die wij wellicht nog kunnen inpassen in 
het programma. 

Kom alvast in de sfeer van de visserijdagen door 
onze website te bezoeken. U vindt ons op www.
visserijdagen-makkum.nl. Tevens treft u hier 
alle informatie, leuke foto’s van voorgaande vis-
serijdagen en contactgegevens aan. Wij kijken 
uit naar 23 en 24 augustus,  U ook? 

Met vriendelijke groet,                                                                                        
Bestuur Visserijdagen Makkum
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Gasterij Hennie fan Richt Topper 2013   door Sjirk Wijbenga

Makkum - Topper 2013. Dat is de titel die 
Hennie fan Richt voor zijn Makkumer Gasterij 
dit jaar mag voeren van de internetsite iens.nl. 
Aanvankelijk onderschatte Hennie de kracht van 
internet, maar de laatste tijd ondervindt hij aan 
den lijve hoeveel impact het medium heeft. Op 
de onafhankelijke website iens.nl vind je alle 
restaurants van Nederland. Een groeiend aantal 
mensen reserveert online een tafel in de restaurants. 
Op iens.nl wordt daarnaast ook de mogelijkheid 
geboden om achteraf ervaringen met andere res-
taurantliefhebbers te delen. Daarbij kunnen de 
bezoekers op drie onderdelen cijfers geven: 
Eten, Service en Decor. Deze feedback geeft 
restaurants waardevolle informatie. Maar ook de 
vele bezoekers van iens.nl profiteren hiervan. 

Hennie fan Richt scoorde vorig seizoen gemiddeld 
een 8,4 en mag zich nu terecht Topper 2013 
noemen. Zijn keuken heeft een lokale inslag en 
er wordt gewerkt met streek- en seizoenproducten 
uit de omgeving. “Ik wurkje allinne mar mei 
farske produkten, zegt Hennie, ik wol perfoarst 
gjin djipfries ha. Al jierrenlang helje ik it fleis by 
Vleeshouwerij Jos Glas út Ljouwert en de fisk 
komt by Veldman Visservice út Harns wei”. Op 
deze manier zijn de gasten verzekerd van een 
mals stukje vlees, een smaakvol gebakken visje 
en uitstekende verse bijgerechten. Drie á vier keer 
per jaar wordt de menukaart aangepast. De gasten 
roemen de persoonlijke sfeer en de warme ont-
vangst. Ook de sfeervolle ambiance van de 
Gasterij is regelmatig onderwerp van gesprek. 
Zijn buitengewone belangstelling voor de oud-
heid gaat je niet ongemerkt voorbij. Je moet er 
van houden maar je waant je in een antiekzaak. 
De muren en het plafond zijn ruim voorzien van 
portretten, schilderijen, oud gereedschap en 
geweren….., om maar eens wat te noemen. Waar 

de verzamelwoede van Hennie vandaan komt is 
onbekend. “Ik ha dat no ien kear yn my en ik fyn 
it noch altiten moai. Efter elts attribút sit wol in 
ferhaaltsje en dat makket it foar my bysûnder“. 
Maar soms is het ook uitkijken geblazen. Toen 
hij een tijdje terug via Markplaats een antiek 
geweer had gekocht stapten de volgende dag 2 
Amsterdamse rechercheurs zijn zaak binnen. De 
verkoper van het geweer bleek een crimineel te 
zijn die net was opgepakt. “De beide mannen ha 
in gleske bier hân en ha hjir fierders noflik sitten”, 
vertelt Hennie, die verder geen schadelijke 
gevolgen van de koop heeft ondervonden.

Vakdiploma’s waren voor Hennie niet weggelegd. 
In zijn jeugdjaren wou hij naar de kunstaca-
demie maar de financiële situatie thuis liet dat 
niet toe. Hij werd afwashulp in de Vigilante, 
werkte in de wintermaanden bij Tichelaar en 
kwam daarna als kok terecht in de Workumer 
Bistro de Waag. De Bistro is een keiharde leer-
school voor Hennie geweest, waarbij de eige-
naar fysiek geweld niet schuwde. Hennie is 
ervan overtuigd dat hij het vak hier heeft geleerd 
maar heeft zich heilig voorgenomen dat hij later 
nooit zijn eigen personeel zo zal behandelen. 
“Dy baas hat my letter noch wolris frege om te 
helpen. Hy wie wol in goede kok hear, mar hy 
hie gjin fantasy. Dêrnei ha ik noch yn Hylpen 
wurke, De Makkumer Beachclub en de Waag. 
En no sit ik al wer 10 jier hjir op it plein”. 
Hennie de Vries maakte furore met zijn sculp-
turen. Op een beurs in Zuidlaren kwam hij voor 
de eerste keer in aanraking met een minisculp-
tuur van koeienvet en dacht meteen: “Dat kin ik 
ek wol”. Er volgden proffesionele kunstwerk 
van zand- en ijssculpturen en als ode aan Fryslân 
vervaardigde Hennie in 1997 het grootste vet-
beeld ter wereld.

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Een windscherm van wilgentenen              Door Judith van Lavieren

Makkum -  Vorige week was het voorjaarsvakantie: 
de gelegenheid om eens even lekker uit te slapen 
en uit te rusten. Maar er werd niet alleen maar 
geluierd….Op donderdag 21 februari kwamen 
maar liefst 27 kinderen naar onze Makkumer 
dorpstuin achter Avondrust. Vorige week hadden 
ze zich op school opgegeven voor de klus die hier 
geklaard moest worden, namelijk het vlechten 
van een windscherm van wilgentenen.

Na een korte uitleg en warming-up van Evelien 
Barbiers van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam 
gingen de kinderen in groepen aan het werk onder 
leiding van een tiental aanwezige volwassenen. 
Die volwassen hadden al een middag en een 
ochtend voorwerk gedaan. De door de gemeente 
gesnoeide en aangeleverde wilgen werden door hen 
op maat gezaagd. De plaats waar het halfronde 
windscherm moest komen was door hen uitgezet 
met rechtopstaande takken van ongeveer twee 
meter hoog. De taak van de kinderen bestond eruit 

om hier doorheen horizontaal takken te vlechten. 
Guy Cotemans deed een paar takken voor en in 
een mum van tijd sleepten alle kinderen met 
takken en waren druk aan het werk. Om drie uur 
kregen al die hardwerkende kinderen drinken en 
wat lekkers in Avondrust. 

Het resultaat van deze middag is een fraai wind-
scherm. In het voorjaar zitten de kinderen van 
groep zes die hier onder leiding van Makkum 
Aantrekkelijk Duurzaam voor het eerst gaan 
zaaien in de schooltuingedeeltes van de dorps-
tuin niet op de wind, maar lekker beschut achter 
deze windkering. Net als bij het opbrengen van 
de compost op de dorpstuin was er een grote 
opkomst. Onder degenen die de handen uit de 
mouwen staken waren veel nieuwe gezichten. 

Wie het ook leuk vind om mee te werken in en 
aan de dorpstuin kan informatie inwinnen bij 
madmakkum@hotmail.nl   

Peutergroep de Pôlepykjes in Ferwoude vraagt per 1 april a.s.: 
Vrijwillige pedagogisch medewerker 2,5 uur in de week

Je werkt zeer kleinschalig met jonge kinderen 
tussen de 2 en 4 jaar. Zij kunnen zich tijdens hun 
verblijf bij de Pôlepykjes voorbereiden op 
schoolse activiteiten. De groep heeft zich gesitu-
eerd in de basisschool van Ferwoude, er is dus 
direct contact met de leerkracht van de kleuter-
klas. Je biedt de kinderen de kans om op te 
groeien in hun eigen kleine gemeenschap. 

Wat houdt het in?
• Jij bent een gediplomeerd pedagogisch mede-
werker in het bezit van minimaal (Sociaal) 
Pedagogisch Werker niveau 3, Onderwijsassistent 
of Sociaal- cultureel Werker. Een HBO oplei-
ding zoals Social Work of PABO voldoet ook.
• Als pedagogisch medewerker begeleid jij 
iedere maandagochtend (m.u.v. de schoolvakan-
ties) een groep met gemiddeld 6 peuters. Er staat 
altijd een tweede vrijwillige kracht naast je op de 
groep.

• Je stimuleert de peuters op al hun ontwikke-
lingsgebieden, maar de nadruk ligt op de sociale 
–en taalontwikkeling.
• Je hebt contact met ouders en werkt met hen 
samen. Je staat open voor hun vragen betreffen-
de de opvoeding van hun kind.

Wij bieden je een paar uurtjes in de week een 
leuke werkervaring met enthousiaste kinderen 
en ouders. De activiteiten die je onderneemt met 
de kinderen en je omgang met hen zal je creati-
viteit blijven uitdagen. Daarnaast krijg je per 
ochtend € 7,50  vergoeding.

Graag ontvangen we vóór 14 maart van je CV en 
brief met korte motivatie, deze kun je mailen 
naar polepykjes@ferwoude.eu. Voor meer infor-
matie kun je op 28 februari, 1, 11 en 12 maart 
bellen met Willie Douma op telefoonnummer: 
06-30531625.

NUT Makkum presenteert: 
Zaterdag 16 maart Cursus Zingen in Koor.

In Nederland wordt ontzettend veel gezongen in 
koren. Je kunt met een koor allerlei muziekstijlen 
zingen: Klassiek, kerkmuziek, maar ook pop en 
jazz, wereldmuziek, Nederlandse liedjes. Wat je 
ook zingt, het gaat er altijd om, om met elkaar de 
beste samenklank te bereiken. Daarvoor moet je 
eerst zelf een goede klank produceren en vervol-
gens deze invoegen bij de klanken van de anderen.

In deze cursus besteden we eerst aandacht aan de 
techniek van adem en stem, zodat iedereen een 
optimaal stemgebruik heeft. Daarna gaan we een 
aantal eenvoudige liedjes samen zingen, in 
canon of  meerstemmig. Zo oefenen we het 
samen-zingen en alles wat daarbij komt kijken. 
De cursus is bedoeld voor koor-zangers en mensen 
die misschien wel in een koor willen gaan zin-
gen. Ook vragen over  je eigen stem worden 
deze middag zo veel mogelijk beantwoord. 
Margo Konings (1957) is logopediste, zangpe-
dagoge en koordirigente. voor meer informatie: 
www.margokonings.nl.

Praktische informatie:
Datum: Zaterdag 16 maart 2013 
Locatie: Doopsgezinde kerk Makkum
Tijd: 14.00-16.30 uur
Kosten: € 12,50 NUT-leden, € 14,- niet-leden
Opgave: via www.nutmakkum.nl  (kopje cursussen)

 

Vrijwilligers Stipepunten
Zorggroep Tellens, Huylckenstein, zoekt vrijwil-
ligers voor helpen bij spelmiddag op maandag 
en vrijwilligers die willen helpen bij een optreden 
(koffie/thee) schenken, dingen klaarzetten en 
bewoners helpen bij plekje wijzen. Dit op donder-
dagmiddag 1 à 2 keer per maand.

Zorggroep Tellens, Huylckenstein, zoekt vrijwil-
ligers die willen voorlezen of wandelen met 
ouderen.

ANBO Wûnseradiel is op zoek naar bestuursleden. 
De werkzaamheden bestaan uit vergaderen en 
organiseren van activiteiten.

Veilig  Verkeer Nederland zoekt verkeersouder-
contactpersonen als eerste aanspreekpunt en 
ondersteuner van verkeersouders. Opzetten 
lokaal verkeersoudernetwerk en onderhouden en 
bevorderen contacten tussen verkeersouders 
onderling, de gemeente, politie en de VVN afde-
ling en verdere ondersteuning van overige werk-
zaamheden.

De Vereniging Lokaal Platform WMO 
Wûnseradiel zoekt bestuursleden. Er wordt zes 
keer per jaar vergaderd over onder andere man-
telzorg, vrouwenopvang, dak- en thuislozen, 
geestelijke gezondheidszorg.

De Zonnebloem, afdeling Bolsward, is op zoek 
naar een bestuurslid voor ongeveer een dagdeel 
per twee weken. Enthousiasme en kunnen 
samenwerken in een team. Zo mogelijk enige 
ervaring.  Meer kunt u vinden op de website: 
www.stipepunt.nl
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Vrijdag 1 maart
Makkum 45 + 19.30

Zaterdag 2 maart
Makkum 1 - SVM 1 15:00
Balk 2 - Makkum 2 12:00
Makkum 3 - S.C. Stiens 4 14:30
Makkum A1 - Rood Geel A1 12:30
Makkum A2 - IJVC A1 10:45
Makkum B1 - Jubbega B1 12:30
Franeker SC C2 - Makkum C1 10:30
SWZ C3 - Makkum C2 12:45
Makkum D1 - Heerenveen D3 10:45
Makkum D2 - SWZ D6 9:00
QVC E1 - Makkum E1 9:00
Joure SC E7 - Makkum E2 11:25
SDS E5 - Makkum E3 10:00
Makkum E4 - Joure SC E9 9:00
Makkum F1 - SJO RVC F3 10:15
Hielpen F1 - Makkum F2 10:00
Makkum VR1 - Hielpen VR1 16:30
Makkum MC1 - Scharnegoutum'70 MC1 9:00

Vrijdag 1 maart
19:00  Staveren XB 1 - Makkum XB 1
20:15  Makkum DS 3 - N.O.K. DS 2
20:15  Makkum MC 1 - VLO MC 1
21:30  Makkum HS 1 - N.O.K. HS 1
21:30  Makkum DS 4 - Autobedrijven v/d  
                                   Heide-DBS DS 5

Zaterdag 2 maart
17:00  Stanfries (IJ) DS 2 - Makkum DS 2
19:30  vc Bolsward DS 3 - Makkum DS 1

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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, 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.

Spannend regiotoernooi badminton

Bewustwording stokers

Senah van der Wal, zilver op Noord Nederlands 
judokampioenschap

Voor het jaarlijkse toernooi van de badminton-
vereniging Makkum hadden zich afgelopen 
vrijdagavond maar liefst 40 deelnemers van ver-
enigingen uit Bolsward, Franker, Blauwhuis en 
Makkum aangemeld. En met de markt gaande in 
het MFC was het er gezellig druk. De deelnemers 
waren opgedeeld in gemengde A- en B-poules 
van 20 spelers elk. Er werden twee sets van zeven 
minuten gespeeld waarbij van speelhelft werd 
gewisseld. Zoals altijd met badminton werd er 
op het scherpst van de snede gespeeld. Aan-
vallende smashes en verdedigende clears knalden 
letterlijk door het MFC. 

Nadat er in 2 uur maar liefst 20 wedstrijden 
waren gespeeld kon secretaris Harmen de punten 
gaan optellen. Wil Borggreve had als vanouds 

voor de winnaars weer prachtige geschenken 
samengesteld waar de spelers zich enorm voor in 
het zweet hadden gewerkt. In de B-poule werd 
Gerrit Herrema uit Franeker met 6 punten en 144 
wedstrijdpunten derde. Rene van der Land uit 
Makkum pakte knap het zilver. Met 8 punten en 
148 wedstrijdpunten moest hij Jan Geelen uit 
Bolsward voor laten gaan. Met 149 wedstrijd-
punten ging hij met de grootste prijs naar huis. 

In de A-poule legde Ruben Ouderkerken uit 
Bolsward beslag op de derde plek met 4 gewon-
nen wedstrijden en 139 wedstrijdpunten. Sjoerd 
Heinsma uit Exmorra had exact dezelfde score 
(8,139) maar had 97 tegen en Ruben 110. Sjoerd 
werd daardoor 2e. Leendert Kooistra pakte het 
goud met 8 punten en 143 wedstrijdpunten.

Sinds iedereen wil verduurzamen zijn er behoor-
lijk wat houtkachels bijgekomen. Nu lijkt dit een 
mooie milieuaanwinst, maar schijn bedriegt. 
Ondanks dat een houtkachel klimaatneutraal is 
zou kolen dit ook zijn, tijd is hier een factor in. 
Vooral de opname van CO2 van hout vs steen-
kool maakt het verschil. Waarbij een boom rela-
tief in een korte tijd CO2 opneemt en hierna 
weer verrot en CO2 afgeeft.  Nu heb ik zelf ook 
een houtkachel en ben ik hier tedege van bewust, 
gelukkig voldoet mijn kachel aan de nieuwste 
eisen op CO2 gebied, maar schoon is ie nog niet. 
Mijn kachel zou minder als 45 gCO2/kg hout 
kunnen uitstoten en een iets oudere kachel al 
snel 100 g CO2/kg hout! Tevens stoot een hout-
kachel nog eens minimaal 0,8 g/kg hout aan 
fijnstof uit, dit 4% van de totale fijnstof emissie 
in Nederland. Een open haard vs een nieuw 
houtkachel maakt hierin al een groot verschil, 
zo'n factor 50 in fijnstof. Tevens zit er in dit 
fijnstof bestandsdelen Cadmium, koper, zink en 
lood. Nog maar niet te spreken over de uitstoot 
van dioxines en PAK's. Fijnstof, dioxines en 
PAK's zijn directe oorzaken van kanker en een 
veranderende hormoonhuishouding. 

Nu schrijf ik dit om hierin bewust te worden dat 
hout, met name vervuild hout of anders, verbran-

den gezondheidsrisicos met zich mee brengt. 
Maar nu zijn er dus ook mensen in ons dorp die 
niet alleen schoon hout verbranden, maar ook 
geverfd, gebeitst, gelijmd of geimpregneerd 
hout. Tevens is vochtig hout ook al een taboe 
ivm de onvolledige verbanding. In verf/impreg-
neer zitten allemaal chloorverbindingen (meer 
dioxines!) en  verf nog eens een pallet aan 
metaalverbindingen. Al deze rommel gaat 
hoofdzakelijk naar de buurman toe, maar de 
stoker zelf heeft op de lange termijn ook zijn 
longen vervuild. Om het te verduidelijken, vuil-
verbranding vs houtkachel (schoon hout): 60 g 
CO/kg hout  vs  0,15 g CO/kg afval, 5 ng dioxi-
nes/kg hout vs 0,35 ng dioxines/kg afval, 2 g 
Nox/ kg hout vs 0,3 g Nox/kg afval.  `Gelukkig` 
hebben we dichtbij een vuilverbranding die de 
aangezogen lucht voor de verbranding zuivert 
van bovengenoemde schadelijke stoffen, behal-
ve de CO2. Hoop hiermee een ieder die dit leest 
zich hiervan bewust te zijn en eventueel ophou-
den met vervuild hout te verbranden. Tevens kan 
iedereen iemand hierop aanspreken, want het is 
notabene een milieudelict (milieucrimineel) en 
verzorgd in onze gemeenschap ziektes die we 
alle niet willen.

Kj Veslinga

Afgelopen zaterdag was er in Scheemda het Noord 
Nederlands Judokampioenschap voor judoka's 
geboren 1999, 2000 en 2001. Senah van der Wal 
uit Witmarsum (geb. 2001) nam deel in de klasse 
-36 kg. en wel met goed succes. De eerste partij 
was een goede aanvallende partij van beide 
judoka's. Helaas kwam Senah niet tot scoren, de 
tegenstanders behaalde echter een kleine score 
en haalde zo de partij winst naar zich toe. De 
tweede partij werd al heel snel in volle winst om 
gezet door de tegenstandster met een mooie bin-
nenwaartse beentechniek te werpen en hiermee 
een technisch ippon te scoren. Zo nam Senah een 
tweede prijs mee naar huis tezamen met een 
ticket voor de Nederlandse kampioenschappen 
die over twee weken in Eindhoven zullen wor-
den gehouden.

Rens van der Kooij uit Makkum (2000, -60 kg) 
zat in een grote en pittige poule. De eerste partij 
werd snel gewonnen. Tijdens de tweede partij 
verslikte Rens zich enorm waardoor hij de partij 
verloor en zo in de herkansings ronde terecht 
kwam. Hier wist hij wederom een partij met 
goed aanvallend judo in volle winst (10 punten) 
om te zetten. De tweede partij in de herkansings-
ronde ging tegen zijn trainingspartner Lammert 
Dijkstra. Rens nam al vlot de leiding in de partij 
door een yuko (5 punten) te scoren met een 
beentechniek. Aan het einde van de wedstrijdtijd 
wist de tegenstander echter een 7 punter te sco-
ren en zo de partij te winnen. Hierdoor kon Rens 
niet doorgaan voor de strijd om het brons. Toch 
een goed resultaat voor deze hard wekende 
talentvolle judoka.
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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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Ook in Makkum schenkt men aandacht aan het aftreden van Koningin Beatrix.

een warme motorjas zo goed als nieuw. Met bin-
nen jas. Wind en water dicht. Merk: DiFi, Kleur: 
Zwart/Grijs Maat : 4 XL, Vraagprijs 125 euro
Tel: 0515-230671 of 06 54700252

t.k.a. ktv 51 cm met a.b., merk Philips, goed 
werkend. prijs: € 35,- tel: 06-12407556

Weidegang/stalling gezocht voor een c pony in 
Makkum. Tel.06 37193030

Z.g.a.n. Judopak maat 160 met witte band. € 25,- 
Tel. 0515-232986 na 18.00 uur.

Als nieuwe polsstok met een lengte van 4.30 
meter. Deze polsstok is nieuw gekocht bij 
Scherjon Klompenmaker in NoordBurgum. Ik 
heb deze polsstok al een aantal jaren maar helaas 
eigenlijk nooit gebruikt. Vandaar dat hij in zeer 
goede staat verkeerd. Altijd binnen opgeslagen.
Prijs € 50,00  tel.0655883434

Kinderspeelgoed en voorjaar-/zomerkleding tot 
en met maat 176 gevraagd. Voor de kleding-
verkoop van de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod, 
op vrijdag 22 maart 19.00-20.30 uur en zaterdag 
23 maart van 11.00-13.00 uur in het MFC. 
Kleding inbrengen kan overdag op de peuter-
speelzaal tot 22 maart.Meer informatie over het 
inbrengen van kleding bel met Angela 232965 
en Barbara 231279 

Wie heeft er een zwarte leren handschoen gevonden 
met de naam Liesbeth, wilt U dan bellen met tel. 
0515-232787.

TE KOOP

GEVRAAGD

Oud papier
Makkum - Zaterdag 2 maart wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur 
gestart. Het verzoek is om het papier goed 
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u 
alvast het papier brengen, de ophaalcontainers 
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte 
van de tennisbaan en het kaatsveld.”

Het Amsterdams Kleinkunst Festival
voor het vijfde jaar in Makkum
Op vrijdag 8 maart komt Het Amsterdams 
Kleinkunst Festival met talentvolle cabaretiers 
op uitnodiging van het NUT naar Makkum. Vijf 
jaar geleden kwam het Concours om de Wim 
Sonneveld Prijs (zoals het officieel heet)  hier 
voor het eerst en gelijk was duidelijk dat in de 
bomvolle Doopsgezinde kerk in de Bleekstraat 
en traditie was geboren. In de jaren daarna ble-
ven de kleinkunstenaars verrassend, bleef de 
sfeer in de Doopsgezinde kerk geweldig en was 
de zaal binnen mum van tijd uitverkocht.

Het Festival is één van de drie grote cabaret-
wedstrijden in Nederland. De zes kandidaten die 
de eerste drie intensieve selectieronden van het 
Amsterdams Kleinkunst Festival weten door te 
komen, krijgen een professioneel coaching traject 
en een landelijke try-out-tournee langs diverse 
theaters in Nederland. Op deze manier krijgen zij 
de kans om aan hun zelfgeschreven programma 
te werken en zichzelf te presenteren aan een 
breed publiek. Zo worden zij optimaal klaar-
gestoomd voor de Halve Finale en de Finale in 
april in het De La Mar theater in Amsterdam 
waar zij strijden om de Wim Sonneveldprijs. 
Eerdere winnaars waren onder andere: NUHR, 
Maarten van Roozendaal, Klaas van der Eerden, 
De Vliegende Panters, Thomas Acda en in 2012 
Peter van Rooijen. Dit jaar komen: José Schuringa, 
Nina de Kom en Yentl & de Boer. 

Over het programma van José Schuringa: 
“Bangk”
Die vrouw op het toneel is een rare. Sympathiek, 
maar wel vreemd. Ze heeft meerdere gezichten, 
zonder dat ze schizofreen is. Ze vliegt alle kanten 
op, springt van de hak op de tak, verliest zich-
zelf, en vertelt heel veel. Maar of ze uiteindelijk 
dat durft te zeggen wat ze eigenlijk wil? Hopen 
maar van wel. Hadden gaat over crisis, haar crisis, 
maar ook over geweld en relativering. En liefde.

Over het programma van Nina de Kom: 
“Hokjesfeest”
Nina de Kom past niet in dit hokje. Kom kijken, 
leer haar kennen en oordeel zelf. Kunt u Nina 
vatten in een paar regels? Schrijf dan gerust zelf 
haar begintekst hieronder.
.........................................

Over het programma van Yentl & De Boer: 
“de Mensen”
Op een muzikale en humoristische manier bren-
gen deze twee vrouwen de Mens terug tot zijn 
essentie: een angstig dier op zoek naar een 
beetje liefde. Een voorstelling over oerdriften, 
ongemak en dat ene stukje.... Yentl Schieman en 
Christine de Boer leerden elkaar kennen op de 
Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunst 
Akademie. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en 
maken ze samen muzikaal theater.

Datum en Plaats: 8 Maart in de Doopsgezinde 
Kerk, Aanvang: 20.30 uur, Entree: Nut-leden € 
11,-, Niet leden € 13,50, Voorverkoop vanaf  25 
februari bij kantoorboekhandel Coufreur

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl


