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Speelsgoed viert tienjarig jubileum          Door Judith van Lavieren

Makkum - Vandaag, woensdag 13 maart, is het tien 
jaar geleden dat Els van Zeumeren begon met haar 
speelgoedwinkel Speelsgoed op de Markt 12 in 
Makkum. En dat is reden voor een feestje! 
Vanmiddag vanaf 1 uur zijn alle kinderen welkom 
bij Speelsgoed. Ze kunnen daar kennismaken met 
de toy Topper, raden uit hoeveel blokjes een lego 
toy Topper is opgebouwd, een ritje op een pony 
maken of lekker springen op een springkussen.

In Makkum zullen sommige mensen zich nog herin-
neren dat Els bij de Friesland Bank werkte. Een 
tijdje geleden vroegen haar kinderen wat ze daar 
precies voor werk gedaan had. Els realiseerde zich 
dat veel van de werkzaamheden die ze daar zo’n 15 
jaar geleden uitvoerde niet meer bestaan. Geld 
omwisselen bijvoorbeeld en het geld uitgeven via 
het loket. Toen de Friesland Bank sloot, ging Els 
werken in het postkantoor in de winkel van Jetty 
Hiemstra, en later bij Jetty zelf. Tien jaar geleden 
stopte Jetty Hiemstra met haar winkel in huis-
houdelijke artikelen. Els werkte op dat moment al 
vijf jaar bij Jetty en had daardoor al de nodige 
ervaring met het werken in een winkel. Toen ze een 
deel van de zaak over kon nemen besloot ze een 
speelgoedwinkel te starten. Een broer van haar 
vader bedacht de naam Speelsgoed, waarin de 
naam van Els verstopt zit.

In tien jaar tijd is er natuurlijk het nodige veranderd. 
Mensen hebben steeds minder tijd. In reactie daarop 
begon Els met de verjaardagsbox. Kinderen die 
bijna jarig zijn vullen een box met cadeautjes die ze 
graag zouden willen krijgen. Een karweitje dat 
ieder kind enthousiast uitvoert! En makkelijk voor 
de moeders en andere verjaardagsgasten van het 

kind; zij zijn nauwelijks tijd kwijt aan het uitkiezen 
van een cadeautje. Verschillende modes in speel-
goed passeerden de revue, naast de blijvertjes als 
lego en playmobil. Spelletjes voor de computer en 
de Nintendo werden steeds minder verkocht, maar 
de Furby is sinds kort weer helemaal terug. Een 
recente verandering is het nieuwe interieur van 
Speelsgoed. Van hout en helemaal 2013, zoals een 
klant het uitdrukte. Ook zijn er een aantal nieuwe 
producten, zoals kaarten en Friese producten, 
gericht op de toeristen die in Makkum even gezellig 
willen winkelen. Els koopt haar speelgoed in via 
Intertoys. Dat betekent dat zij precies hetzelfde 
aanbod heeft als Intertoys op internet. Bij Els heb 
je het net zo snel, maar zónder verzendkosten en 
mét een prima service.

Het leukste van haar werk vindt Els het omgaan met 
de kinderen en volwassenen. Met veel plezier heeft 
ze haar feestje voorbereid. Organiseren is namelijk 
iets wat ze graag doet. Zo was ze betrokken bij de 
organisatie van de Steegjesfair en verzorgt ze elk 
jaar het welkom heten van Sinterklaas. Na zijn komst 
in Makkum helpt ze hem om de verlanglijstjes van 
de Makkumer kinderen door te nemen en daarna 
alle benodigde presentjes voor hem te bestellen. 
Wat stond er vroeger eigenlijk op het verlanglijstje 
van Els? Wat was haar lievelingsspeelgoed? 
”Barbies!”, zegt Els. ”Ik had een tante die in Rotterdam 
een winkeltje had waar ze barbiekleertjes verkocht. 
Wat kon ik daar genieten!” 
Makkumer kinderen veel plezier gewenst op het 
feest bij Speelsgoed. Vergeet niet de kleurplaat in te 
leveren die vorige week bij de Makkumer Belboei 
zat. Dat kan nog tot 27 maart. Je kunt er cadeau-
bonnen voor Speelsgoed mee winnen. 
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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: 
Lourens - Praktijk 0515-541345
- 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
Donderdag 14 maart: 
Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 16 maart:
Witmarsum - Rommelmerk! 
De merk is yn Mennistestjerke oan 'e Menno 
Simons-strjitte. Fan 09.30 oant 13.30 oere

Dinsdag 19 maart:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Zurich – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

op 1 mei  de roemruchte simmerjûn-kuierkes weer 
van start gaan. Het programma is: 1 mei: Witmarsum 
(kaatsplein); 5 juni: Arum (kaatsplein); 3 juli: Zurich 
(Pollemapleintje); 7 aug.: Kimswerd (brug door-
gaande weg); 4 sept.: Pingjum (ingang kaatsterrein) 
Voor actueel nieuws: www.simmerjunkuierkes.nl 
Willem de Wandelaar

Er op 30 maart een bingo word  georganiseerd in 
het M.F.C.?
*Er mooie prijzen te winnen zijn
*Er ook een verloting word gehouden in de 
pauze, met prachtige prijzen!
*U deze datum alvast kunt noteren.

* er foto`s staan op de site Makkumer Belboei 
van de presentatie van het boek “Dolen door 
Makkumer stegen”en het Amsterdamse klein-
kunst festival ??

Makkkumer Belboeilezers 
opgelet!
Een tijdje geleden stond Annie Wijngaarden van 
Wijngaarden Textiel en Mode in de Makkumer 
Belboei. Ze kreeg er veel positieve reacties op. 
Maar… naar nu blijkt is er door het artikel een 
voor mevrouw Wijngaarden vervelend misverstand 
ontstaan, namelijk dat ze alle ochtenden gesloten 
is en sommigen menen zelfs dat ze met de zaak 
gaat stoppen. Beste lezers: DIT IS NIET HET 
GEVAL. De meeste ochtenden is Annie Wijngaarden 
gewoon open. U ziet het meteen aan de vlag die 
dan uit hangt!

Openingstijden Wijngaarden Textiel en Mode
Maandag  13:30 – 17:00
Dinsdag 9:30 – 12:00 13:30 – 17:00
Woensdag 9:30 – 12:00 13:30 – 17:00
Donderdag 9:30 – 12:00 13:30 – 17:00
Vrijdag 9:30 – 12:00 13:30 – 17:00
Zaterdag 9:30 – 12:00 13:30 – 16:00

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum e.o. heeft haar volgende afdelings-
avond op dinsdag 19 maart. a.s., om 19.45 uur  
in de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Op 
deze avond komt mevr. Bastiaanse-Kuipers met 
de lezing over het onderwerp: “Adoptie duurt 
een leven lang”. Ze is zelf moeder van twee 
adoptiekinderen. Het belooft een boeiende avond 
te worden. Gasten en nieuwe leden zijn van harte 
welkom. 

Parodieën op 
het Koninghuis

Een rubriek waar u uw anekdotes en zinspelingen 
voor kunt insturen naar: belboei@makkum.nl.

Maxima: 'Ik ben niet 
op de penning'.

@
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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

Amsterdams Kleinkunstfestival voor de vijfde keer 
naar Makkum                                                                     Door Judith van Lavieren

Het duo Yentl en de Boer dat muzikaal theater maakt.

Het duo Yentl en de Boer dat muzikaal theater maakt.

Makkum - Op vrijdag 8 maart kwam het 
Amsterdams Kleinkunstfestival voor de vijfde 
maal naar Makkum. Ook deze keer was de Doops-
gezinde Kerk weer goed gevuld met toeschouwers. 
Zij kregen wederom drie halve finalisten te zien 
die meedingen naar de Wim Sonneveldprijs 2013. 
Nadat Aart de aanwezigen geïnformeerd had 
over het lustrum, de te lopen route in de pauze, 
de nazit bij de Prins en het feit dat men voor het 
roken de kerk uit moest, gaf hij het woord aan 
presentatrice Nina de la Croix. Zij maakte het 
publiek erop attent dat wij op deze Wereld-
vrouwendag een echt Wereldvrouwenfestival te 
zien zouden krijgen. Alle deelnemers en mede-
werkers waren namelijk vrouwen.

Als eerste was Nina de Kom aan de beurt om een 
half uur uit haar programma “Hokjesfeest” te 
spelen. Deze “paradijsvogel in het mussenbos” 
liet het publiek zien hoe zij als Surinaamse een 
typisch Nederlandse verjaardagsvisite ondergaat. 
De hokjesgeest werd ook aan de kaak gesteld in 
de kleine-neefje-rap met maatwerk in de geluids-
effecten. Van Kom tracht steeds de hokjesgeest 
om te buigen naar een hokjesfeest.
Daarna was het de beurt aan Yentl en de Boer, 
een duo dat muzikaal theater maakt. Zij speelden 
een deel uit hun programma ”De Mensen”. Zij 
behandelden hierin De Mens door middel van 
theatrale beschrijvingen. De muzikale gedeelten 
gingen meer over wat De Mensen van je vinden 

en hoe je daarmee om moet gaan. Veel klassieke 
kenmerken van een duo dat aan cabaret doet: 
onderbrekingen van- en kritiek op elkaar en 
fraaie tweestemmige zang.
De laatste dame was José Schuringa met Bangk. 
Haar thema’s bang en bank lieten zich prima 
combineren in haar relaas over haar ervaringen 
met de huidige economische crisis. Het meest 
humoristisch werd haar programma bij haar 
demonstratie van zelfverdedigingstechnieken. In 
de huid van haar alter-ego José Barnego kan ze 
de hele wereld aan.

Maar degene die de meeste lachers op haar hand 
kreeg en de meeste reacties uit de zaal wist los te 
maken was toch presentatrice Nina de la Croix. 
Door middel van haar beschrijving van haar tocht 
van Amsterdam naar Makkum en haar gratis 
theorielessen voor het rijbewijs legde ze schijn-
baar moeiteloos contact met het publiek en schit-
terde door haar vrolijke verschijning tot in de 
achterste hoekjes van het Kasteeltje. Van de 
deelnemers bleef achteraf de tompouce-etende 
Nina de Kom toch het meeste door mijn hoofd 
spelen door haar blik op ons “Nederlandse 
hokje”. Voor wie de kandidaten nog verder wil 
volgen: Op 14 april aanstaande is de halve finale 
in het Delamar Theater in Amsterdam (samen 
met de drie andere finalisten) en op 22 april is 
daar de finale van de Wim Sonneveldprijs 2013.
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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                  

Twee Makkumer verenigingen doen mee aan NLdoet    
Door Judith van Lavieren    

Makkum - Op 15 en 16 maart organiseert het 
Oranje Fonds voor de 9e keer NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van ons land. Waarschijnlijk hebt 
u de spotjes hierover al op televisie gezien. In 
heel Nederland steken vrijwilligers de handen 
uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties. 
Zo hebben ze zelf een leuke dag én helpen ze de 
organisatie. In 2012 werden bijna 7000 klussen 
vervuld en was in 99% van alle Nederlandse 
gemeenten iets te doen tijdens NLdoet. Zo’n 
300.000 vrijwilligers staken de handen uit de 
mouwen. Ook de Koninklijke Familie ging op 
diverse plaatsen in het land aan de slag.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze actie? 
Dat kan in eigen dorp want ook in Makkum doen 
twee verenigingen mee aan deze actie. Dit zijn 
de ijsvereniging en de tennisvereniging. Aan de 
hand van een wie-wat- waar-wanneer en hoe- 
schema kunt u lezen welke klus zij aangemeld 
hebben voor NLdoet.

Wie: Tennisvereniging Makkum
Wat: een goede betonnen oefenbaan voor de 
jeugd realiseren

Waar: Lieuwkemastraa 23 Makkum (tennisbaan)
Wanneer: zaterdag 16 maart van 8.00-17.00 uur
Hoe: verwijderen van het oude beton, nieuwe 
fundering en drainage aanleggen, beton storten 
en baan en omgeving weer in orde maken.
Meer weten? Contactpersoon is J.W. Lieverdink, 
jwlieverdink@home.nl, 0515-231949
----------------------------------------------------------
Wie: IJsvereniging Makkum
Wat: IJsbaan weer fris en schoon maken voor 
het nieuwe seizoen
Waar: Lieuwkemastraat 55 Makkum (ijsbaan)
Wanneer: zaterdag 16 maart van 8.00-16.00 uur
Hoe: schilderen van hekwerk, terras en om- en 
opbouw van de kantine, nieuw draad tussen de 
bomen aanbrengen en nieuwe speakers aansluiten
Meer weten? Contactpersoon is R.de Jong, 
iisklubmakkum@gmail.com, 0515-231423

U kunt zich bij de genoemde contactpersonen 
opgeven of via de site van NLdoet (www.
NLdoet.nl) aanmelden voor deze klussen. Kom 
in actie en help mee om Makkum weer een 
stukje mooier te maken!

Jaarvergadering EHBO Makkum e.o.

Geeske Poortstra (rechts) overhandigt bloemen aan Pietsje de Haan-Zwier

Maandag 25 februari stond de jaarvergadering 
van EHBO Makkum e.o. weer gepland. Ondanks 
de zeer geringe opkomst was het een goede ver-
gadering. Als EHBO vereniging kunnen we terug-
kijken op een geslaagd jaar, waarin we regelmatig 
bij een evenement of feest werden ingeschakeld. 
Wij willen u als vereniging ook danken voor het 
gebruik maken van ons als vereniging! We hopen 
dit ook komend jaar weer te mogen doen. Mocht 
u gebruik van ons als vereniging willen maken 
dan kunt u een verzoek indienen via ehbomak-
kum@hotmail.nl. Voor de leden was er toch wel 
een hoogtepunt bij de lessen, namelijk de oefe-
ning met de brandweer. Wij hopen dan ook dat 
we deze in de toekomst vaker kunnen organise-
ren. Er wordt getracht de cursus in één dag te 
kunnen houden. 

Dan hebben we nog afscheid moeten nemen van 
Pietje de Haan-Zwier. Zij heeft na 12 jaar besloten 
om het bestuur te verlaten. Pietje heeft jaren de 
evenementen gecoördineerd en daarnaast nog 
allerlei hand en span diensten verricht. Pietje je 
inzet was geweldig!! We zullen je missen in het 
bestuur. Pietje heeft eerder al een cadeau van het 
bestuur gekregen, maar we vonden dat bij het 
officiële afscheid nog een presentje hoorde. 
Daarom werd haar een bos bloemen namens de 
vereniging aangeboden door secretaris Geeske 
Poortstra. Tiny Koornstra heeft de plaats van 
Pietje ingenomen en Heleen Appelman zal voor 
het tweede jaar de evenementen coördineren. 
Wij kijken uit naar het komende jaar en zullen 
voortaan voorzien van nieuwe hesjes voor u 
herkenbaar zijn bij de evenementen. 
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Nieuw bedrijf ‘Vera Bride’ in Makkum!
‘Groothandel in bruidsjurken’                                                    Door Doutzen Ouderkerken

Makkum - Sinds 1 november 2012 is Vera Bride 
gevestigd aan de Bleekstraat 9 in Makkum. Na 
een grondige verbouwing van 3 maanden is het 
bedrijf in november geopend. Een groothandel 
in bruidsjurken, niet te verwarren met een detail-
handel waar je bruidjurken kunt kopen. De ver-
koop adressen van de bruidsjurken van Vera Bride 
kunt u vinden aan het slot van dit artikel.

De directeur van Vera Bride, Dan van Daele, is een 
Belg van origine. In 1992 heeft Dan Hanni Rinia 
leren kennen. Tot die tijd zat hij in de catering 
branche. Hanni Rinia is geboren en getogen in 
Makkum. Vanaf 1998 woont Dan samen met Hanni 
in Makkum. ‘Het is hier heerlijk wonen en ik wil 
hier nooit meer weg,’ vertelt Dan. ‘Het dorpse vind 
ik aantrekkelijk maar ook het familiare’. Hanni 
heeft een bruidszaak in Leeuwarden en via Hanni 
is Dan in de bruidsmode gerold. In 1992 is Dan 
gaan werken voor een Oostenrijkse firma. Dit 
heeft tot 1996 geduurd. In 2007 heeft Dan een 
bedrijf overgenomen wat, naar zijn zeggen ‘op 
sterven na dood was’. Het klantenbestand, het 
personeel en de database overgenomen van dat 
bedrijf. Dit bedrijf was tot november 2012 
gevestigd in Hengevelde in de provincie Overijssel 
en nu dus in Makkum aan de Bleekstraat.

Het bedrijf heeft twee vertegenwoordigers in 
dienst. Zo is er een vertegenwoordiger voor 

Nederland, België en een vertegenwoordiger die 
werkt in Noord- en Midden Duitsland. Ook is er 
nog een agent aan het bedrijf verbonden, die 
werkzaam is in Zuid Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. De nabestellingen komen dan via 
de vertegenwoordigers en de agent hier in Makkum 
bij de groothandel binnen. Vera Bride heeft zelf 
twee ontwerpers in dienst. De collectie wordt 
ontworpen in de zomermaanden. In september 
worden de ontwerpen gestuurd naar 6 fabrieken 
in China en Turkije. Daar worden de bruidsjurken 
uitgewerkt en gemaakt. Per jaar wordt er meestal 
een catalogus gemaakt, een zogenaamd ‘Lookbook’. 
Ook is het bedrijf regelmatig op beurzen te vinden. 
‘Mijn grootste afnemers zitten in Duitsland, 80% 
van mijn omzet komt uit Duitsland’, aldus Dan 
van Daele. In Duitsland, met name in het 
Sauerland, worden schutterijfeesten gehouden. 
Vera Bride levert voor veel zaken daar, de 
gekleurde avondjurken en cocktailjurken.

Voor wie na dit lezen nieuwsgierig is geworden 
naar de bruidsjurken van Vera Bride, volgen er 
nu een aantal verkooppunten in de directe omge-
ving. Als eerste noem ik natuurlijk de bruidszaak 
van Hanni Rinia, Bruidsmode Joan te Leeuwarden, 
in Sonnega Bruidshoeve Charlotte, in Sneek 
Bruidsboutique MariaAnne en in Bergum Bruids-
mode Fidelity. De moeite waard om eens een 
kijkje te gaan nemen.

Vanaf zaterdag 16 t/m zondag 24 maart vindt de 
78e Boekenweek plaats. Met het thema Gouden 
Tijden, Zwarte Bladzijden, draait het om de zon- en 
schaduwzijde van ons roemrijk verleden. Het 
verleden van de Lage Landen kent roemrijke 
perioden, maar evenzoveel schaduwkanten. In 
de literatuur zijn de verschillende kanten van de 
geschiedenis veelvuldig terug te vinden.

Lid worden In de Boekenweek
Wie lid wordt van de bibliotheek in de Boeken-
week ontvangt een boekenbon van € 5,- én een 
voucher voor het Boekenweekgeschenk (De ver-
rekijker van Kees van Kooten) waarmee een dag 
gratis gereisd kan worden met NS. Een driedubbel 
cadeau dus. Ook voor bestaande leden is er een 
cadeautje: de unieke verhalenbundel Gouden tijden, 
zwarte bladzijden. De verhalenbundel is gratis 

verkrijgbaar in de bibliotheek, zolang de voor-
raad strekt, exclusief voor bibliotheekleden. 

Schrijvers op bezoek
Rondom de Boekenweek komen grote schrijvers 
op bezoek! Op woensdag 13 maart om 20.15 uur 
komt Margriet de Moor naar Boekhandel Van 
der Velde, een samenwerking van St. LAS, de 
boekhandel en de bibliotheek. Op donderdag 14 
maart om 19.30 uur komt Arthur Japin op uitno-
diging van de bibliotheek en Stichting Cultureel 
Nut Workum in de Doopsgezinde kerk in 
Workum. Een week later, op 21 maart om 14.00 
uur komt schrijfster en historica Annejet van der 
Zijl op uitnodiging van de KBO en de biblio-
theek naar Bibliotheek Sneek voor een lezing. 
Meer weten? Door op de naam van de schrijver 
te klikken leest u alle informatie. 

Boekenweek 2013 in de bibliotheek
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Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

 Wist u dat...

Cafe Restaurant Beaufort vanaf vrijdag 15 maart 
weer dagelijks geopend is?

Tevens zoeken wij nog een barmedewerk(st)erbarmedewerk(st)er
minimale leeftijd 18 jaar.

Interesse?
Mail naar info@beaufort-makkum.nl

of bel naar 06 52 18 22 06

Voorjaar bij Silerswaar!

Wie houdt van sportieve kleding met een hoge 
kwaliteit, modieuze uitstraling en goede pasvorm, 
is bij ons weer aan het goede adres. De voorjaars-
collectie voor dames en heren van Gaastra biedt het 
allemaal! Voor bescherming tegen de maartse buien 
zijn er jassen in verschillende modellen: over de heup, 
een blouson, of een langere trenchcoat. De focus 
ligt op draagbaarheid. Dit vertaalt zich in lichte 
materialen die uiteraard winddicht, ademend en 
waterdicht zijn. De functionaliteit loopt door in de 
gebruikte kleuren: navy en rood zijn makkelijk te 
combineren met uw garderobe. Wie het wat opval-
lender wil, kan kiezen voor lichtblauw of aqua. De 
Saint Barth collectie van Gaastra ziet er dit jaar 
vrolijk en fris uit. Korte en lange broeken, softshells, 
bodywarmers, jassen; het pakket is zeer compleet 
Deze zijn perfect te combineren met een polo, rugby-
shirt overhemd of blouse in verschillende  kleuren.

Omdat de zon nog niet al te krachtig is, zijn er ook 
weer volop fleeces aan de collectie toegevoegd. Bij 
de kleurkeuze is wederom gelet op de mogelijkheid 
tot combineren. Voorzien van een windstoppende 
lining of zonder voering, de keuze is aan u! Maak 
de outfit helemaal af met een bodywarmer. Ideaal 
om samen met een fleece als lente/zomerjas te 
gebruiken, want ook deze zijn wind- en waterdicht.
De sportswear-collectie ademt vooral het frisse voor-
jaar met kleuren als Navy, rood kobaltblauw, roze 
en aqua. De Breton-collectie daarnaast is rustiger. 
Zowel in de belijning als in het gebruik van applicaties. 
Voor de heren worden de kleuren navy, oranje en 
zwart gecombineerd met kobalt blauw. De dames 
kunnen kiezen uit klassiekers als een polodress, of 
een Bretonse streep. Met hier en daar een eigentijdse 
twist, is het alles behalve saai! Opvallend aan de 
gehele collectie zijn de sterke basisitems met een 
goede pasvorm en eenvoudige belijning. Aan deze 
basics kan men naar eigen stijl en smaak streepjes, 
applicaties van pailletten, opdrukken en felle kleuren 
toevoegen. Met alle kledingstukken kan naar hartelust 
worden gevarieerd, wat verrassende combinaties 
oplevert.

De nieuwe collectie schoenen completeert het hele 
plaatje. Voor zowel dames, heren en kids zijn er leuke 
zomerschoenen in het navy beige en donkerbruin. 
Daarnaast zijn er ook technische bootschoenen van 
musto dubarry en adidas, waar goede grip en onder-
steuning voor de voeten voorop staat. Gaastra is 
allang niet meer een merk voor alleen de watersporter. 
Samen met de merken Musto, Helly Hansen Saint-
James en Adidas is het aanbod in onze winkel 
compleet. De collecties bieden hoogwaardige kleding 
voor een ieder die zich graag sportief kleedt, maar 
dan wel volgens de laatste trends!

Op www.silerswaar.nl vindt u de openingstijden 
van de winkel en in de webshop of op facebook kunt 
u alvast een indruk opdoen van de collectie. Tot ziens 
aan de Voorstraat 17 in Makkum! (nabij de sluis)

eigen fotoeigen foto
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Dolen door Makkumer stegen                   door Sjirk Wijbenga

* Durkje Hoeksema, de schrijver Gerben Wijnja en Thomas Groeneveld.

Makkum is weer een geschiedboek rijker. Deze 
keer niet over het rijke verleden van de Vlecke, 
de molens, het aardewerk of de statige koopmans-
huizen, maar over de onderlaag van de bevolking. 
Over de slechte huisvesting en de armoedige 
inkomens van de hardwerkende arbeiders, de 
grote kinderschare en de soms mensonwaardige 
privacy. Het boek vertelt over hun leefomstandig-
heden die nu nauwelijks denkbaar meer zijn. 
Over de smalle steegjes waar lief en leed werd 
gedeeld, de krappe bewoningen, het gezamenlijk 
delen van de regenwaterbak en de “húsketonne”. 
Over kinderen die vroegtijdig van school werden 
gehaald om te gaan werken en vrouwen die 
moesten bijverdienen met de “bôlekoer”. 

Maar ook over de saamhorigheid van de bewoners 
want iedereen was hetzelfde lot beschoren. 
Wanneer iemand een mondharmonica tevoorschijn 
haalde of een jankende “Stradivarius” genoot het 
buurtje en werd er met veel gevoel meegezongen 
om de noden van de dag te vergeten. Namen van 
de steegbewoners schieten aan je voorbij. Velen 
droegen een bijnaam die vaak ontstonden door 
werk, fysieke eigenaardigheden, kwaal, gebrek 
of uitspraken; Stammerige Hampie, Afke Patat, 
Eusie, Marten Blikje, BakkieSnor, Rinse Peukje, 
Lytse Douwe… Ook de saillante details ontbreken 
niet. In de Vermaningsteeg stond een schuilkerkje 
de Vermaning. In de winter brachten de kerk-
gangers een stoof mee en de koster zorgde voor 
het vuur in de test. Meermalen raakte iemand 
onwel. Eerst werd gedacht dat het door de 
inhoud van de preek kwam. Later kwam men tot 
de ontdekking dat de stoven voor het ontstaan 
van koolmonoxide zorgden.

Een aantal volksbuurtjes en stegen zijn er niet 
meer. Zo werd In 1972 de Zwagabuurt gesloopt 
en begin jaren 50 begon de gemeente met de 
opkoop van oude woninkjes in de legendarische 
Pothuissteeg om tot sanering over te gaan. Maar 
een groot aantal steegjes zijn er nog en ademen 
nog steeds de sfeer van vroeger. Zij zijn de stille 
getuigen uit een roemwaardig verleden.

Gerben Wijnja beschrijft het allemaal in zijn 
nieuwste uitgave “Dolen door Makkumer stegen”. 
Het boek werd vorige week gepresenteerd bij 
Makkums jongste onderneming Masije Wonen 
& Life. Het eerste exemplaar werd aangeboden 
aan Durkje Hoeksema. De “skearwinkel” van haar 
vader Jentje was 4 generaties lang  de plek waar de 
meest uiteenlopende (Makkumer) zaken werden 
besproken. Gedreven door zijn grote kennis van 
de 2e wereldoorlog verzorgde Jentje Hoeksema 
rondleidingen door Makkum voor vele groepen. 
De wandeltochten leidden door het labyrint van 
Makkumer steegjes. Durkje verzamelde de ver-
halen van haar vader en Gerben Wijnja schreef 
er een bijzonder boek over, rijk geïllustreerd met 
foto’s uit het heden en verleden. Niet uitputtend 
en niet wetenschappelijk, zegt de schrijver, maar 
wel met de gedachte dat de geschiedenis van 
Makkum niet zonder deze arbeiders tot stand had 
kunnen komen. Naast alle verhalen van Durkje 
Hoeksema verkreeg de schrijver veel informatie van 
oud Makkumer Jaap Jorritsma. Door toevoeging 
van historisch fotomateriaal van de Stichting Ald 
Makkum is er een bijzonder document ontstaan 
van de roemrijke Makkumer steegjes van weleer. 
“Dolen door Makkumer stegen” is verkrijgbaar 
bij Masije Wonen & Lifestyle.

Fanfare 
Nij Libben Witmarsum
Het voorjaarsconcert van fanfare Nij Libben in 
Witmarsum wordt gehouden op 16 maart om 
20.00 uur in de Gekroonde Roskam te Witmarsum. 
Het beloofd een feestelijk gebeuren te worden 
met aantrekkelijke muziek met het optreden van 
zowel Nij Libben ook het jeugdkorps XS. Na de 
pauze is er een spectaculair optreden van meer-
der kandidaat dirigenten die gaan strijden om de 
titel ’’Maestro Nij Libben 2013’’. Zij gaan Nij 
Libben dirigeren en hun  talenten worden beoor-
deeld door een vakkundige jury en een publieks 
jury. Wie deze kandidaat dirigenten zijn ziet u op 
16 maart, het zijn bekende Witmarsumers die 
allen affiniteit met de sport. Alle reden om te 
komen op deze muzikale avond waar ook het 
publiek een belangrijke rol gaat spelen.

Biologisch in het noorden
Hoe kunt u uw huid op een eenvoudige, 
gezonde manier zo goed mogelijk houden? 
Met zo min mogelijk rimpels?

Op maandag 18 maart komt een team van 
schoonheidsspecialisten naar het Beautycentrum 
De Mar van Annette Berends aan de Weersterweg 
6 8754 JD in MAKKUM. Van 13.15 uur tot 
17.00 uur wordt er uitleg gegeven over het 
belang van een biologisch werkende crème in 
samenhang met een verstandige levenswijze. De 
invloed van voeding met betrekking tot de huid-
conditie komt aan bod, net zoals de dagelijkse 
beweging, die ook van invloed is op de stevig-
heid van de huid. Over deze onderwerpen en nog 
meer zal het die middag gaan. Een gezonde hap 
en drankje hierbij aanwezig.

Nieuwsgierig geworden?
Meldt u aan voor een persoonlijk advies bij 
Annette Berends Email: info@beautymakkum.
nl Telefoon 06-40714120

Rosel Heim- Om onze huid mooi en gezond te 
laten zijn, dienen we met dit belangrijke orgaan 
voorzichtig om te gaan. Naarmate we meer 
inzicht krijgen in de functies van de huid, gaan we 
er al gauw behoedzamer mee om. Het familie-
bedrijf Rosel Heim, Baden Baden Duitsland, 
werkt al sinds 1970 aan huidverzorgende pro-
ducten waarvan de inhoudsstoffen niet vreemd 
zijn voor de huid . Door de goede verdraagzaam-
heid van de emulsies en de samenstelling van 
biologisch werkzame stoffen werken de crèmes 
optimaal en kunnen voortdurend gebruikt worden. 
De specialistes van Rosel Heim hebben uitvoerig 
onderricht genoten over het immuunsysteem van 
de huid en over de werking van de gebruikte 
stoffen. Natuurgeneeswijzen + moderne weten-
schap + langdurige ervaring staan garant voor de 
adviezen en de behandelingen.

 

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl



pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 13 maart 2013

MAKKUMER 
VLAG      30x45 cm

9.95

Nu verkrijgbaar bij

Mutsjes breien voor Azië

Je zult maar geboren worden in een arm land, 
veel kinderen hebben er geen toekomst. Vaak 
wordt er geen aangifte van de geboorte van een 
baby gedaan, waardoor baby’s geen toegang 
hebben tot medische zorg, onderwijs en bescher-
ming. Save the Children zorgt ervoor dat ouders 
hun pasgeborene wel registreren.Nu bestaat er 
een actie, mutsjes breien voor de pasgeboren 
baby’s. Deze mutsjes helpen de baby warm te 
blijven en zorgen dan ook letterlijk voor een 
warm welkom.

In Avondrust is de handwerkclub ook al druk 
bezig geweest met het breien van deze mutsjes 
en met resultaat! We doneren de mutsjes dus aan 
dit goede doel en daarnaast sponsort het woon-
centrum een euro per gebreid mutsje, waardoor 
we een kind weer een toekomst geven!

eigen fotoeigen foto
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Regio aanjager voor promotie Zuidwest Friesland   Door Jetze Genee

Onlangs kwamen wij in contact met een dame die 
telkens informatie over Makkum en omgeving op 
Twitter doorstuurde (retweette). Als @Regio-
aanjagerZW is zij te vinden op Twitter. Wie zou 
dit zijn? En wat is haar agenda? Tijd voor een 
kennismaking op papier. 

@RegioaanjagerZW, wie bent u?
Ik stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is 
Baukje Venema en ik ben werkzaam bij Tourist 
Info Fryslân. Dit doe ik drie dagen per week als 
regioaanjager van Zuidwest Fryslân en één dag 
per week voor provinciale projecten. Op het 
gebied van toerisme & recreatie zijn er veel ont-
wikkelingen in Fryslân. Voor de regio Zuidwest 
signaleer ik deze ontwikkelingen en breng ze in 
kaart voor ondernemers. We leggen hiermee de 
verbinding tussen alle toeristische partijen in de 
provincie, met de focus op het gastheerschap en de 
informatievoorziening. De vraag van de toerist 
staat hierbij centraal.

Wat is het doel van uw functie?
Vorig jaar heeft Tourist Info Fryslân een onder-
zoek laten uitvoeren naar het informatie zoek-
gedrag van de toerist. Een van de aanbevelingen 
vanuit het onderzoek is dat toeristen hun infor-
matie graag op regionaal niveau willen hebben. 
En dat de toeristen tijdens hun reis ook gebruik 
willen maken van de offline voorzieningen zoals 
drukwerken. Door de oprichting van de nieuwe 
Vereniging Toeristen Promotie Súdwest Fryslân is 
er budget beschikbaar voor productontwikkeling. 

Glossy toeristen magazine Zuidwest Friesland
In samenspraak met de vereniging is zo het idee 
voor het nieuwe glossy toeristen magazine voor 
Zuidwest Friesland geboren. In het magazine 
worden bijzondere verhalen gecombineerd met 
prachtige foto’s. En daar komt natuurlijk ook de 
IJsselmeerkust aan bod met haar vele evenementen 
en activiteiten. Voor de inhoud van het magazine 
wordt een verbinding gelegd met de rapportage 
Nieuwe Markten Zuidwest Friesland (o.a. 
gebieds-analyse) en de in ontwikkeling zijnde 
toeristische visie van de gemeente Súdwest 
Fryslân. Met dit magazine willen we laten zien 
dat Zuidwest Friesland een uniek gebied is met 
bijzondere landschappelijke en cultuurhistori-
sche kwaliteiten. 

Handig voor gasten
Ondernemers kunnen het magazine aanbieden 
aan hun gasten. Alle verblijf- en verhuuraccom-
modaties, jachthavens, kampeerterreinen, etc. in 
de gemeente Súdwest Fryslân krijgen een gratis 

bedrijfsvermelding. Deze bedrijfsvermeldingen 
worden geëxporteerd uit de toeristische database 
van Tourist Info Fryslân.

Wat kunnen de ondernemers 
in Makkum hiermee?
Voor het magazine zijn we nog op zoek naar 
prachtige foto’s die we rechtenvrij mogen 
gebruiken. Dus heeft u foto’s, neem dan contact 
met mij op via telefoonnummer 058 23 47 552.

Activeer gratis uw bedrijfsgegevens
in de toeristische database
Een goede informatievoorziening voor onze 
gasten begint met één toeristische database 
waarin alle informatie van Fryslân opgeslagen 
staat. Zo wordt de huidige versnippering aan 
informatie verholpen. Deze toeristische database 
is in beheer bij Tourist Info Fryslân en wordt 
gebruikt voor het toeristisch web portaal www.
touristinfofryslan.nl en vanaf 1 maart 2013 ook 
voor www.beleeffriesland.nl. 

Vindbaarheid op internet
Op dit gebied adviseer en stimuleer ik onder-
nemers voor hun vindbaarheid en zichtbaarheid 
op het web portaal van Fryslân. Nu ik dit schrijf 
zijn 13 ondernemingen uit Makkum actief. Neem 
gerust een kijkje op www.touristinfofryslan.nl 
en kijk of uw onderneming er al bij staat via de 
“zoek & vind” mogelijkheid. 
   
En voor de niet ondernemers?
Extra promotie voor uw evenement(en)?
Plaats nu zelf uw evenement in de provinciale 
evenementenkalender van Fryslân. Deze kalender 
biedt het complete overzicht van alle evenementen 
en activiteiten in Fryslân en is onderdeel van het 
toeristisch web portaal. Door het zelf aanmelden 
van uw evenementen, hebt u als organisator 
meer invloed in hoe uw evenement online wordt 
weergegeven. Via www.touristinfofryslan.nl/voor-
ondernemers kunt u uw evenement(en) aanmelden. 
Klik op de blauwe button “een evenement aan-
melden voor in ons overzicht”. 
  
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voor meer informatie over onze organisatie en wat 
ik voor u kan betekenen als regioaanjager, kunt u 
kijken op onze website www.touristinfofryslan.nl/ 
voorondernemers. 

Hebt u vragen of ideeën? 
Dan kunt u contact opnemen met mij opnemen via 
telefoonnummer 058-2347552, e-mail bvenema@
touristinfofryslan.nl of Twitter @RegioaanjagerZW.

Start roeiseizoen Zeesteeg
 
De Zeesteeg uit Makkum is na haar winterstop 
weer gestart met roeien. De afgelopen weken is 
er druk geklust om de sloep klaar te maken voor 
het nieuwe roeiseizoen. Vanaf april beginnen de 
roeiwedstrijden en kan iedereen de wedstrijd-
verslagen ook weer verwachten. De Zeesteeg is 
van het type Kromhout Whaler. De Kromhout 
Whaler is een 8-persoons roeisloep die men 
gebruikte bij de walvisvangst. De whale-boat of 
walvissloep, is een slanke sloep die van voren en 
van achteren spits toeloopt. Dankzij haar vorm-
geving is het een snelle wendbare en zeewaardige 
sloep met een groot drijfvermogen.

Met sloeproeien worden veel spieren tegelijk 
getraind: de spieren in de armen, rug, buik, benen 
en billen. Bovendien worden ook hart en longen 
getraind en wordt er veel vet verbrand met roeien. 
Het dames- en herenteam de Zeesteeg zijn op 
zoek naar nieuwe roei(st)ers. De dames trainen 
op maandag- en donderdagavond en de heren op 
woensdag- en vrijdagavond. Aanmelden voor 
het damesteam kan via zeesteegdames@live.nl 
en voor het herenteam via zeesteeg@live.nl. Het 
damesteam is ook nog op zoek naar een stuur-
man of - vrouw. De stuurman of - vrouw telt, 
moedigt de bemanning aan en communiceert 
over het verloop van de wedstrijd en geeft aan 
wanneer er harder geroeid moet worden. 

De Zeesteeg wordt gesponsord door Marina 
Makkum, Café Romano, Riemen Over en Weer 
uit Makkum, Makkum.nl, Van Malsen jacht- & 
interieurbetimmering, Silerswaar en de Vries 
Feadship. Sinds kort zijn we ook te volgen op: 
Facebook: www.facebook.com/zeesteeg en Twitter: 
www.twitter.com/@zeesteeg

PSV de Halsbânruters
Franeker 3 maart
Yvonne Philipse kwam hier aan de start met Be 
Cool men in de klasse Z1. Zij won de 1e prijs 
met 231 punten goed voor 2 winstpunten.

Bolsward 9 maart
Bobbie IJdema reed met Dimanche  Luciene in 
de klasse L2 dresssuur en behaalde twee maal de 
1e prijs met 212 en 207 punten goed voor 5 
winstpunten.

Anna Palowna 10 maart
Louise Nieuwenhuis kwam hier uit in de klasse 
Z2 met Sieuwke fan Lutke Peinjum.
Zij behaalde twee maal de 1e prijs met 219 pin-
ten goed voor 2 winstpunten.

Sneek 10 maart
Ineke de Bruin kwam met Ciana United aan de 
start in de klasse L2. In de 1e proef reed zij een 
winstpunt met 182 punten en in de 2e proef won 
zij de 1e prijs met 197 punten  samen goed voor 
3 winstpunten.

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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20 jaar Nationale Voorleeswedstrijd              door Sjirk Wijbenga

Kandidaten van de halve finale. Baukje Wijnja (CBS it Wrâldfinster, Heech), Robin Borsboom (OBS 
De Opslach, Arum), Heleen van Grieken (OBS de Totem, Warns), Silke van der Wal (PCB De Earste 
Trimen Nijland), Britt Haytema (CBS It Grovestinshof, Koudum), Rianne de Wolff (CBD It Finster, 
Workum), Richtje Hotsma (OBS ’t Hazzeleger, Balk) en Marleen Kraan (St. Bonifatiusschool, Sneek).

Makkum - Vorige week woensdag stond de 
Makkumer Bibliotheek in het teken van de 
voorrondes van het Nationale Voorleeskampioen-
schap, een jaarlijks terugkerend landelijk lees-
bevorderend project. Het doel is om kinderen via 
voorlezen enthousiast te maken voor lezen in het 
algemeen en kinder- en jeugdliteratuur in het 
bijzonder. Doordat de voorrondes al op school 
beginnen, heeft het project een groot bereik.

De Nationale Voorleeswedstrijd bestaat 20 jaar 
en 2013 is naar aanleiding hiervan uitgeroepen 
tot het Jaar van het Voorlezen. Acht kinderen, 7 
meisjes en 1 jongen, van de basisscholen uit de 
gemeente SúdWest Fryslân, Littenseradiel en 
Gaasterland hadden zich geplaatst voor de halve 
finales en lazen ieder 5 minuten voor uit hun 
favoriete boek. Drie juryleden, Janneke Straatsma, 
Marijke Bekema en Thomas Groeneveld beoor-
deelden de kandidaten op: introductie, tempo, stem-

gebruik, intonatie, mimiek, contact met publiek 
en sfeer. Geen sinecure en de jury was onder de 
indruk van het hoge niveau van de kandidaten.
De deelnemers gaven vooraf een korte introductie 
over de keuze van hun boek. Veertig minuten 
lang passeerden spannende, zielige en grappige 
verhalen en verhalen over heksen, gekke meesters, 
dansen en spreekbeurten de revue. De avond werden 
gepresenteerd door Poppa.P. die in de pauze een 
act opvoerde uit zijn nieuwste muzikale kinder-
voorstelling “Poppa.P geeft niet op”. De voor-
stelling ging afgelopen zaterdag in première. 
De jury koos uiteindelijk drie kandidaten die op 
9 april in Gorredijk mee mogen doen aan de 
provinciale finale. De winnaar daar gaat naar de 
finale op 9 mei in Utrecht waar een landelijke 
jury uiteindelijk bepaalt wie zich een jaar lang 
Nationale Voorleeskampioen mag noemen. De 
winnaars van de halve finale: 1. Marleen Kraan; 
2. Heleen van Grieken; 3. Britt Haytema.

(Voor) lezen is leuk.
Kinderen kunnen al van heel jonge leeftijd met 
hun ouders spelenderwijs genieten van boeken. 
Samen plaatjes kijken of zingen is goed voor het 
contact met de baby, en voor de taalontwikkeling 
van het kind.

BoekStartkoffertje 
In het BoekStartproject werken bibliotheek, 
gemeente en consultatiebureau samen. Wanneer 
een baby drie maanden oud is ontvangen de 
ouders een bon. Met deze waardebon kunnen ze 
in de bibliotheek een BoekStart koffertje ophalen 
en hun baby lid maken. In het koffertje treffen ze 
twee gratis babyboekjes aan en een brochure met 
voorleestips. Bij het 9 maanden gesprek op het 
consultatiebureau wordt nogmaals aandacht 

gegeven aan het plezier en het belang van lezen 
met baby’s. Ook medewerkers van het consultatie-
bureau kunnen een waardebon uitreiken.

Gratis lid van de bibliotheek
Naast het BoekStartkoffertje heeft de bibliotheek 
ouders veel meer te bieden. Tot de leeftijd van 
18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek 
gratis en kunnen allerlei materialen worden 
geleend. In de bibliotheek zijn speciale jeugd-
medewerkers die met veel plezier tips geven 
over voorlezen en geschikte boekjes.
In alle bibliotheken van Bibliotheken Sudwest 
Fryslân is een hoek voor Boekstart ingericht, 
waar speciale babyboekjes te vinden zijn en 
waar ouders rustig met hun kleintje een boekje 
kunnen bekijken en voorlezen. 

BoekStart voor baby’s in alle bibliotheken Sudwest Fryslân
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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.

Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Zaterdag 16 maart
QVC 1 - Makkum 1 14:30
Makkum 2 - Nijland 2 15:00
Makkum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 8 14:30
QVC A1 - Makkum A2 11:00
Makkum B1 - Frisia B2 12:30
Makkum C1 - SDS C1 10:45
Makkum C2 - QVC C1G 9:00
Makkum D1 - ST IJVC D1 10:45
SDS D3 - Makkum D2 10:45
Makkum E1 - Joure SC E4 9:45
Makkum E2 - SDS E3 9:15
IJVC E3 - Makkum E3 10:15
GAVC E5 - Makkum E4 11:00
Nijland F1 - Makkum F1 9:00
Makkum F2 - IJVC F3 9:00
SDS VR2 - Makkum VR1 14:30
Olde Veste'54 MC1 - Makkum MC1 10:20

Kantinedienst zaterdag 16 maart
Jouke abe Tilstra/Heleen Bootsma  9.00-12.00
L.Kooistra/Marie v/d Eems   12.00-15.00
B.Sj de Boer/Pecta/Kor Smits   15.00-18.30

Bant 1 - Makkum 1 7 - 1
Waterpoort Boys 2 - Makkum 2 2 - 1
Nijland 3 - Makkum 3 2 - 4
Frisia A2 - Makkum A1 2 - 5
Makkum A2 - SC Berlikum A1 2 - 4
Leeuwarder Zwaluwen B1 - Makkum B1 9 - 1
Makkum C2 - LSC 1890 C4 3 - 1
Leeuwarder Zwaluwen D1 - Makkum D1 7 - 0
Zeerobben D4 - Makkum D2 5 - 1
Makkum E2 - SJO JVB E4 2 - 4
Oosterlittens E3 - Makkum E4 7 - 0
Makkum F2 - LSC 1890 F8 0 - 10
Friesland VR1 - Makkum VR1 1 - 1

*  Onderhoud en reparatie van uw auto 

*  airco service; onderhoud en reparatie, 

*  Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.

*  testapparatuur voor motordiagnose.

*  Apparatuur voor APK, viergastest en roetmeting.

*  Remmentestbank voor controle van de remmen.

*  Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie

   cruisecontrol, alarm etc..

*  raam reparatie en vervanging 

*  schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.

*  Breed assortiment onderdelen en accesoires.

*  Levering winterbanden, ook complete sets incl velgen.

*  Ruim assortiment occasions,met nationale autopas en 

 vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.

*  zoekt u een specifieke auto dan kunt u een zoekopdracht 

 plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor u op.

Seat Ibiza 1.2Tdi
5drs, zwartmetallic, 
wegenbelastingvrij, airco, 
cruisecontr, lm velgen, radio-cd
70 dkm  bj 2011

 11845,-

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318

Kijk op www.garagehorjus.nl

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions
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z.g.a.n. 80 liter diepvries met laden. Wegens 
inbouwkeuken.100,00 euro Tel: 0515-231390

Kinderledikantje 60x120 € 30,- Inklapbare box 
€ 20,- Twinny Load (gewone fietsen) € 50,- 
Tel. 0515-575756

zwarte herenpantalon. Deze zou naar de stomerij 
vanwege karnemelkvlekken. Indien gevonden graag 
retour! Belt u mij. Tel. 0515-231386/0515-232623

Het podium van Ons Gebouw bestaande uit 35 
houten kubussen van 60x60x60 cm. Een half-
ronde bar op wielen ook uit Ons Gebouw. Alles 
moet snel weg i.v.m. verbouwing. tel 0515-859055

Kinderspeelgoed en voorjaar- en 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 info. over het 
inbrengen van kleding bel met Angela 0515-
232965 en Barbara 231279 

TE KOOP

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

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

Zoekertje
Gezien in Makkum

Grote werkzaamheden bij de Vigilante om het strand breder te maken. De strand liefhebbers kunnen 
deze zomer hier weer volop van genieten.

Volleybalprogramma
vrijdag 15 maart
20:15  Makkum XB 1 - Wisky MB 1
20:15  Makkum MC 1 - DBS MC 2
20:30  Makkum DS 1 - VoVeSa DS 1 
21:30  Makkum DS 3 - VC Bolsward DS 5

Ontwikkeling toerisme in Makkum, discussieer mee!

Marjolijn van der Jagt

De Vereniging PR Makkum (VVB Makkum, OVM 
en PB) organiseert op donderdag 4 april een lezing 
en discussie over de ontwikkeling van toerisme 
in Makkum en omstreken. De avond vindt plaats 
in het Multifunctioneel Centrum Makkum en begint 
om 20:00 uur. 

Hiervoor heeft de vereniging Marjolijn van der Jagt 
als spreker uitgenodigd. Marjolijn van der Jagt 
heeft een ruime ervaring in toeristische ontwik-
keling. Zo was zij hoofd informatiedienst VVV 
Den Haag-Scheveningen-Kijkduin waarbij zij 
o.a. de organisatie en leiding over de informatie-
dienst bestaande uit twee VVV-i kantoren en het 
bezoekerscentrum Binnenhof en 25 vaste en een 
aantal freelance medewerkers had. Tevens heeft 
zij in die functie VVV-i kantoren [Scheveningen 
en Babylon nabij het Centraal Station] opgezet. 
Daarna werd zijn aangesteld als Directeur Stichting 
Promotie Noordwijk waar zij verantwoordelijk 
was voor de dagelijkse werkzaamheden op het 
kantoor van de stichting met twee vaste mede-
werkers, freelance-medewerkers en een team van 

hostesses. Deze functie hield o.a. in de coördinatie 
van evenementen door middel van pers- en 
agendabureau, contacten met het totale bedrijfs-
leven, overheid en politiek. Verzorgen van publi-
citeit inzake tal van activiteiten. In dezelfde 
periode was zij voorzitter van platforms Markt-
bewerking, Algemeen Toeristische Zaken, 
Infrastructuur en Evenementen. Verantwoordelijk 
voor sponsorwerving en het organiseren van 
(internationale) beurzen en bijeenkomsten.
 
Hiernaast is Marjolijn Directeur PR-Bureau 
Marjolijn van der Jagt en vanEgmond/vanderJagt, 
Partners in Public Relations met vele opdracht-
gevers, onder andere Vrij Uit, North Sea Jazz 
Festival, Crowne Plaza, Den Haag Promenade, 
Constructiebureau D3BN, Compaq, Industriële 
Club Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, 
Leitz Service, Allure uitzendBureau, Imbema 
Groep en Hotels van Oranje. Tot mei 2012 was 
Marjolein van der Jagt Directeur Stichting 
Evenementen in Noordwijk [SEIN], de ontwerper 
en trekker van vele toeristische evenementen in 
Noordwijk. Sinds zomer 2012 treedt Marjolein, 
naast haar andere werkzaamheden weer op als 
Interim manager Noordwijk Marketing in welke 
hoedanigheid zij onder meer verantwoordelijk 
was voor de Nationale Ontvangst van astronaut 
André Kuipers.
 
Wanneer u bij deze avond aanwezig wilt zijn kunt u 
inschrijven voor deze avond via de website van de 
Vereniging van Bedrijven (www.vvb-makkum.nl). 
Het aantal plaatsen is beperkt. Wanneer u een 
plaats wordt toegewezen krijgt u hiervan per 
e-mail bericht.

eigen fotoeigen foto

Uitslagen Waardruiters
Bolsward 8 t/m 10 maart Paarden Dressuur:
Vrijdagavond startte Annet Bruinsma met 
Vardeau voor het eerst in de klasse B dressuur, 
met 180 punten de eerste winstpunt binnen.
Op zondag startte Maaike Tolsma met Ulinka in 
de klasse M2, met 180 punten een winstpunt.

Sneek 10 maart Paarden Dressuur:
Zondag startte Annet weer, maar nu in Sneek, 
voor de eerste proef 188 punten en de tweede 
proef 192 punten èn de 2e prijs.


