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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl No. 1488 - 10 april 2013

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
De Zalm 25

Vraagprijs 
€ 138.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Súdwester: winkel in scheepsbenodigheden  Door Judith van Lavieren

Makkum – In november 2011 kwam Marjan 
Jonkman weer in Makkum wonen. Per toeval 
vernam ze dat het pand in de Kerkstraat 
waar voorheen Masije gevestigd was beschik-
baar kwam. Aanvankelijk onderzocht Marjan 
de mogelijkheden om hier een winkeltje in 
tweedehands kleding in te beginnen. Na enig 
onderzoek bleek dit niet reëel. Gelukkig kwam 
partner Hidde Koornstra met het idee om er 
een winkel in scheepsbenodigdheden van te 
maken met een maritieme sfeer. Een leuke en 
gezellige winkel voor “bootjesmensen”, toeristen 
en Makkumers, past wel in een vissersdorp aan 
het Ijsselmeer was de gedachte. Ook Marjan 
heeft affiniteit met het nautische gebeuren. 
Haar stiefvader had een boot, ze bezocht de 
zeevaartschool en heeft een paar jaar als 
matroos op de binnenvaart gewerkt.

Het aanbod bij Súdwester is zeer divers. In 
het voorste gedeelte van het pand richt men 
zich vooral op de toeristen: men vindt hier 
onder andere Bretonse streepjesmode van het 
merk “Outdoor Stripe”, variërend van baby-
kleding tot jurkjes voor dames, miniatuur-
bootjes, piratenspullen, Friese artikelen en 
schepnetten. Achter in de winkel wordt het iets 
technischer en meer gericht op “bootjeslui”, 

met zwemvesten, waadbroeken, fenders en harp-
sluitingen en speciale schoonmaakmiddelen. 
Ook worden hier werkschoenen en laarzen 
van het merk Gevavi, klompen en schippers-
truien verkocht. Súdwester richt zich ook op 
werkgevers: men kan aan hen ook grotere 
partijen werkkleding en werkschoenen leveren.

Marjan ziet de winkel als een mooie uitdaging. 
Haar organiserende en creatieve talenten en 
ervaring, ze was in het verleden onder andere 
afdelingsassistente in het ziekenhuis en knapte 
meubeltjes op voor particulieren, kan ze prima 
kwijt. Ze vindt het leuk om mee te doen met 
de andere ondernemers om Makkum op de 
kaart te zetten. Tijdens de Steegjesfair bakte 
Hidde aan de achterkant van het pand aan de 
steeg een enorme hoeveelheid tongetjes die 
gretig aftrek vonden. En onlangs heeft ze zich 
opgegeven voor Leugenbollepop, zodat Makkum 
binnenkort ook kan genieten van haar grote 
hobby zingen.

Voorlopig is de winkel geopend van donderdag 
tot en met zaterdag van 10-12 uur ’s morgens 
en van 13.30 tot 18.00 uur. In de toekomst is het 
de bedoeling dat daar de dinsdag en woensdag 
en de koopavond op vrijdag bijkomen.
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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: 
Seijnen (Workum) 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. 0515-461811 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 11 april: 
Makkum – Avondrust, Bingo, aanvang: 15.00 uur 
in het restaurant

Vrijdag 12 april:
Makkum -  in Café De Zwaan van 16.00 uur tot 
21.00 uur één grote Winkel met 12 vrouwelijke 
ondernemers
 
Zaterdag 13 april:
Pingjum - PingjumPOP (voorheen Lyts Penjumer 
merke) plaats. De band SuperSundays zorgt voor 
een "Dazzling Party"! De tent gaat open om 
21.30 uur.

Maandag 15 april: 
Makkum – Avondrust, optreden van de Hofke-
sjongers uit Sneek, aanvang:15.00 uur in het 
restaurant

Dinsdag 16 april: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, aanvang: 
14.00 uur in het restaurant

Woensdag 17 april: 
Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen, aanvang: 
15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

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

Piaam – Dienst, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Klaske Reitsma

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. G van der Woude

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

* De vogelwachtwacht op zondag 21 april met 
de jeugd het weiland intrekt om eieren te zoeken 
en de nesten gaat markeren. Ook “leuke weetjes” 
worden er verteld. Dit is in Allingawier. (Jelly.
Reitsma@planet.nl)

* Iedereen zich kan aanmelden: voor de Fjoer 
Rin wandelen en hardlopen op zondag 28 april
                                 
* de Playback-show op maandag 29 april
                                 
* de K(r)oningslunch op dinsdag 30 april
                                 
* de Rabobank wilde straatkaatspartij op 30 april 

* kijk voor verdere informatie op www.koninginne-
vereniging.nl of www.loopgroepmakkum.nl

* Het Reumafonds in de landelijke collecteweek 
van 11 tot en met 16 maart 2013 in Makkum 
totaal 1274,60 euro is opgehaald. Hiermee levert 
de regio een belangrijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland.

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum e.o. heeft haar laatste afdelings-
avond van dit seizoen op dinsdag 16 april a.s. 
om 19.45 uur in de Gekroonde Roskam te 
Witmarsum. Het seizoen wordt afgesloten met 
een muzikale avond, die verzorgd zal worden 
door Nanne en Ankie (Nanne Kalma en Ankie 
van der Meer). Al sinds 1980 treden zij samen op 
o.a. bij “Irolt”, “Kat yn ’t Seil”, “Kajto” en 
“Liereliet”. Gasten en nieuwe leden zijn van 
harte welkom.
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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

Familie Gerritsma doneert hoofdprijs aan dierenasiel

Chris Kooistra, Anna Tuinenburg, Lucas Gerritsma, Mirjam Gerritsma met de hond Ouso en Amanda 
Gerritsma

Makkum was voor de paasdagen in de ban van 
het eierenzoeken. Deze keer niet van de paashaas 
maar van de Jumbo, die maar liefst 180 eieren 
verstopte in Makkum. De hoofdprijs, 1 minuut 
gratis winkelen bij de Jumbo, werd gewonnen 
door de familie Gerritsma uit Makkum. “De hûn 
hat him fûn”, zegt Ronnie Gerritsma, die iedere 
morgen met de hond Ouso een wandeling maakt 
door het dorp. “Hy hat 4 aaien fûn en ien dêrfan 
wie de haadpriis”. De familie wou de prijs 
graag doneren aan het Sneeker dierenasiel De 
Nomadenhof. In overleg met Jumbomanager 
Chris Kooistra werd vorige week donderdag-
avond in de supermarkt een voedselpakket voor 
de dieren samengesteld. 

Mevrouw Anna Tuinenburg, bestuurslid van de 
Nomadenhof, nam de prijs dankbaar in ontvangst. 

“Het dierenasiel draait voor het grootste gedeelte 
op vrijwilligers”, vertelt mevrouw Tuinenburg, 
“We kunnen alle hulp gebruiken. De gemeente 
helpt ons daarbij en we krijgen ook donaties. 
Maar dit is wel een heel bijzondere donatie waar 
we erg blij mee zijn”. De Nomadenhof vangt 
zwerfdieren op uit de gemeenten Súdwest Fryslân, 
Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland. 
Het dierenasiel is in 1985 gebouwd aan de 
Leeuwarderweg in het Zwettebos. Jaarlijks  krijgen 
honderden dieren via deze instelling een nieuw 
thuis. Er is momenteel een overschot aan katten 
in het Nomadenhof. Maandag t/m vrijdag is het 
asiel geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Belangstellenden voor een huisdier kunnen tele-
fonisch contact opnemen 0515- 413399. Voor 
meer informatie kunt u terecht op de website 
http://www.nomadenhof.net

Stg. Drempelloos Dansen biedt dansinstructies aan 
mensen met een lichamelijke beperking. Hebben 
deze mensen daarnaast nog een auditieve, -visue-
le,- of verstandelijke beperking? Dan is dit ver-
der geen probleem bij het dansen!Dansen is voor 
vele groepen van jong tot oud van handbewogen 
tot elektrische rolstoel. Daarnaast wordt er ook 
voor de oudere doelgroep het rollator,-scootmo-
bieldansen georganiseerd!

Waarom rolstoeldansen?
Bij rolstoeldansen leer je op een ontspannen manier 
nieuwe mensen kennen. Tegelijkertijd verbeter je 
conditie, motivatie en worden je spieren soepeler. 
Een lichamelijke handicap hoeft geen belemmering 
te zijn voor deze swingende manier van bewegen. 

Verschillende vormen:
Rolstoeldansen kent de volgende dansvormen:
-Bij het duodansen vormen twee rolstoelgebruikers 
(eventueel geassisteerd door duwers) samen een 
danspaar.
-Het combidansen: een rolstoelgebruiker danst 

met een staande partner.
-Bewegen op muziek:zittend op een stoel of lig-
gend in een bed wordt bewogen op de maat van 
de muziek.

Muziek en danskeuze:
Het rolstoeldansen kent het latin en standaard-
dansen, maar er zal ook aandacht worden besteed 
aan de oude balzaaldansen, het countrydansen 
en de nieuwste dansen, zoals de Latin Fun voor 
wie het leuk vindt.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Muriel Jonkman via telefoonnummer 058-
215 3456 of 06- 54 370 428 of via e-mailadres 
drempelloosdansen@kpnmail.nl. Zie ook: www.
drempelloosdansen.nl. Wilt u een keer komen 
kijken wat het inhoudt? Dan bent u op woensdag 
27 maart om 15.00 uur van harte welkom in het 
restaurant van Wooncentrum Avondrust, waar 
wij inmiddels al maandelijks met elkaar gaan 
rolstoeldansen. We zien u graag tegemoet.

Nieuw in Friesland: rolstoel,-rollator,-scootmobieldansen
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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                  

Uitslag kleurplaat wedstrijd SpeElsgoed

Op 13 maart was het 10 jaar geleden dat SpeElsgoed 
haar deuren opende, daarom was er een kleurplaat 
wedstrijd. Er waren 50 kinderen die een mooie 
kleurplaat hadden gebracht. De jury heeft de 
volgende winnaars gekozen. Zij hebben allemaal 
een cadeaubon  ontvangen.

Winnaars tot 5 jaar
1e prijs Celine Frommann  
2e prijs Diana v.d. Gees
3e prijs Armin de Boer  

Winnaars vanaf 5 jaar
1e prijs Margriet Postma
2e prijs Isa Bennetts
3e prijs Noa Mollinga

HARTELIJK GEFELICITEERD
Alle kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd 
mogen een kleine verassing komen halen bij 
SpeElsgoed op de markt 12 in Makkum.

Het lijkt nog ver weg, maar het is zomaar zover, 
23 en 24 augustus vinden de Makkumer Visserij-
dagen weer plaats! Op zaterdag 24 augustus zijn 
er o.a. weer diverse markten, zoals een nautische 
markt, kunstmarkt en een brocantemarkt. Samen 
vormen ze één gezellige markt met volop diver-
siteit en voor ieder wat wils. 

Bij de visserijdagen horen boten, zeilen, vis, 
zwemvesten, netten en nog veel meer. Naast  
deze producten zult uw vele andere producten 
aantreffen op onze nautische markt. Kortom een 
gezellige sfeervolle markt met kramen gevuld 
met prachtige nautische waren.

De kunstenaars en hobbyisten kunnen een plekje 
reserveren op de kunstmarkt, waar ze hun werk 
kunnen tonen en verkopen aan het publiek.  Ook 
is het mogelijk om demonstraties te geven en/ of 
workshops te houden. Natuurlijk zijn we opzoek 
naar zoveel mogelijk kunstvormen, zodat we een 
origineel en uniek assortiment kunnen bieden.

Op de brocantemarkt kunt u genieten van oude 
ambachten en van alle brocante, curiosa en antieke 
snuisterijen. Deze markt staat onder andere in 
teken van wonen en leven. Proef de sfeer, soms 
zelf even terug in de tijd. Kortom te omschrijven 
als oergezellig met een gevoel van nostalgie. 

Het thema van de Makkumer Visserijdagen dit 
jaar is: Makkum Oeral yn Thus. Het streven is 
dus ook om zoveel mogelijk Makkumer onder-
nemers aan de markten te laten deelnemen, zodat 
we kunnen laten zien wat een verscheidenheid 
we in ons dorp hebben. Er zijn al aardig wat 
opgaves voor de markten binnen, maar er kan 
nog meer bij. We streven dan ook naar een zo’n 
breed mogelijk assortiment. Twee jaar geleden 
waren de markten een groot succes. Het centrum 
was meer dan gezellig druk, men kon over de 
“hoofden lopen”.

Bestuurslid Jelle Smid organiseert deze succes-
volle markten alweer voor de 6e keer. Voor deel-
name aan deze markten kunt u zich bij hem 
opgeven via het opgave formulier op onze web-
site: www.visserijdagen-makkum.nl. of stuur een 
e-mail naar: markten@visserijdagen-makkum.nl

Voor meer informatie over de markten, de vele 
andere activiteiten of een impressie van de 
Makkumer Visserijdagen kunt u ook onze web-
site bezoeken: www.visserijdagen-makkum.nl.
 Tot ziens op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus!

Opgave markten Makkumer Visserijdagen, zaterdag 24 augustus
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

LAATSTE RONDE
OP=OP

DE BINDERIJ 
BLIJVEND 

BLOEMWERK

MARKT 27 
0515-233266 
MAKKUM

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Rinia Fietsen en Hoeksema Kapper bestaan beide 120 jaar!

Rinia Fietsen en Hoeksema Kapper bestaan in de 
maand mei 120 jaar! Erg bijzonder dat beide 
bedrijven 120 jaar geleden in dezelfde maand 
zijn begonnen. Nu na al die jaren bestaan de 
bedrijven nog steeds en zijn nog altijd in handen 
van de familie. In beide bedrijven is de vierde 
generatie aan het werk. Hoe geweldig is dat!

Wij willen dit graag vieren! Samen met u/jullie 
allemaal. En hoe zien wij dat? De ondernemers 
van Makkum, Piaam en Makkum strand zetten 
woensdag 22 mei een groot object buiten wat te 
maken heeft met hun onderneming. Creatieve-
lingen (de schoolkinderen van alle scholen van 
Makkum!! en vrijwillige volwassenen) gaan deze 
dag van 10.45 tot 12.00 uur wild-wikkelen met 
gekleurd wol, touw, vilt, repen zeildoek etc. En 
maken kunst in de winkelstraten van Makkum, 
in Piaam en Makkum strand. De ondernemers 
zorgen voor een hapje en een drankje en het wordt 
een gezellige boel in het centrum van Makkum!

Wij nodigen allerhande pers uit en hopen dan 
ook dat die op woensdag 22 mei langskomen 
om, verslag te doen van deze bijzondere vorm 
van kunst. Om het 120 jarige feest in deze 
maand mei af te sluiten worden de objecten vrij-
dag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei op de 
stoep gezet voor het publiek, wij hopen hier dan 
weer een hoeveelheid nieuwsgierige mensen/
winkelend- publiek te mogen ontvangen. 

Om dit super project te kunnen realiseren doen 
we een beroep op alle mensen van Makkum e.o. 
die mee willen werken aan dit project. Hoe meer 
mensen hoe leuker het wordt! Ook vragen wij 
van u om eens even in de kasten te duiken voor 
bolletjes wol, gekleurd touw of andere materialen 
waarmee gewikkeld kan worden. Dit kunt u 
brengen naar ‘De Nynke Pleats’, ‘Funsport’, 
‘Rinia Fietsen’ of ‘Hoeksema Kapper’. Meer 
informatie: info@vannuyenmakkum.nl

De twee oudste verenigingen van Makkum, het 
Nutsdepartement en Heeren Sociëteit 'Eendragt' 
organiseren een speciale Quiz-avond, de Mr. Bright 
Quiznight! Door teams van 5 personen wordt 
gestreden om de eeuwige roem en fraaie prijzen. 
Er kunnen maximaal 20 teams mee doen, dus 
stel snel een team samen en geef u op! En wat 
voor quiz is het dan? Bright Quiznight. Dit 

bericht is inmiddels in Makkum bekend. Maar er 
bereiken ons toch wel veel vragen over de quiz. 
Vandaar nog enige uitleg.
• U speelt in een team van 5 personen.
• Er worden 8 vragenronden gespeeld. 
• Iedere ronde worden de vragen opgelezen en u 
schrijft (na enig overleg in uw team) uw ant-
woord op het antwoordenbriefje. Deze briefjes 
worden na iedere ronde weer in genomen en de 
nieuwe antwoordenbriefjes uitgedeeld.
• Er is een geluidsronde met muziekvragen.
• En de vragen gaan over van alles en nog wat: 
Showbizz, TV, Sport, Aardrijkskunde, Geschie-
denis, Algemene weetjes, kortom, teveel om op 
te noemen. 
• Na de laatste ronde worden de punten per team 
geteld en krijgen we de uitslag: welk team heeft 
de meeste punten? Welk team de minste? 

We hopen hiermee wat meer duidelijkheid te 
hebben gegeven over de Quiznight !!! De leiding 
van deze avond is in handen van onze eigen 
Makkumer Mr. Bright, Wim schoon! Woensdag 
1 mei a.s. is het zover: de Grote Makkumer 
QuizNight! We beginnen om 20.00 uur in hotel 
De Prins, opgave tot 19.00 uur op 1 mei. Maarrrrr: 
vol is vol, 20 teams is het maximum! Dus naar 
de website van Nutmakkum en geef je op!!
Tot ziens op woensdagavond 1 mei in De Prins, 
waar we 20.00 uur beginnen.

Bestuur Nutsdepartement Makkum eo.

de Grote Makkumer QuizNight! 
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

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

Volleybalprogramma

Zaterdag 13 april
Makkum 1 - TOP'63 1 15:00
Zeerobben 2 - Makkum 2 14:30
Franeker SC 5 - Makkum 3 12:45
Franeker SC A1 - Makkum A1 14:30
Makkum A2 - LSC 1890 A3 12:30
SJO JVB B1 - Makkum B1 10:30
AVC C1 - Makkum C1 9:30
CVVO C4 - Makkum C2 9:00
SDS D1 - Makkum D1 10:00
Makkum D2 - ST IJVC D3 9:00
Oudehaske E1 - Makkum E1 8:45
GAVC E4 - Makkum E2 10:00
Makkum E3 - Workum E4 9:00
Makkum E4 - SJO JVB E6 10:15
Makkum F1 - SJO JVB F3 9:15
QVC F2G - Makkum F2 10:15
Makkum VR1 - Annaparochie St. VR2 14:30
Makkum MC1 - SJO Oudega/HJSC MC1 10:30
Makkum E1 - Oudehaske E1 19.00
Makkum E3 - Arum/stormvogels E3 19.00
  
Kantinedienst zaterdag 13 april
Rutger visser/Richard Dol 9.00-12.00
Grietje Amels/Elma de Vries 12.00-15.00
Corinne Veltman/Sharon Tromp/  15.00-18.30
Rienk Veltman  15.00-18.30

vrijdag 12 april
20:15  Makkum DS 3 - A.N.O. DS 2
20:15  Makkum MC 1 - Punt Ut MC 1
20:30  Stanfries (IJ) MB 3 - Makkum XB 1
21:30  Makkum HS 1 –  DBS HS 3

Zaterdag 13 april
18:15  DSVS DS 1 - Makkum DS 1
19:00  Heerenveen DS 4 - Makkum DS 2

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type 2010 € 15745,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,70dkm 2011     verkocht

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart  2008  €  11445,-

Skoda Octavia Station 1.6Fsi,a/c 100dkm 2008  €  10740,-

VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129dkm  11-2007  €  10395,-   

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm   2010  €  10445,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi  2009  €  10440,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm     2008  €   9990,-

Citroen C4 Picasso 1.8-16v,ac,cruise..  2008  €   9945,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd  2008  €   9445,-

VW Jetta 1.6i,a/c-ecc,cruisecontr,audio 2006  €   8400,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   8345,-

Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise   2005     verkocht 

Peugeot 107 Urban Move,5drs,airco,28dkm 2010  €  6990,-

Saab 9-3  1.8T Automaat Linear,a/c-ecc  2005  €   6950,-

Mitsubishi Spacestar 1.3 GLX,nwe apk    1999  €   1495,-

Skoda Octavia Station 1.6Fsi
Ambiente, blauwmett. Climatecontr, 
radio-cd, Cruisecontr, lm velgen
Mistl voor, trekhaak
100dkm   bj 2008

 10740,-

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!  
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
  Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

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

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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Makkum maakt het!
Presentatie kansen voor toerisme in Makkum
Donderdagavond 4 april jl. een gezellige drukte 
in de kleine zaal van het MFC in Makkum. Een 
select gezelschap actieve ondernemers uit Makkum 
waren getriggerd door de eerdere aankondiging 
om te discussiëren over kansen voor het toerisme 
in Makkum. De Vereniging PR Makkum (Ver-
eniging van Bedrijven, Ondernemersvereniging 
Makkum en Plaatselijk belang (VVB Makkum, 
OVM en PB) heeft hiervoor Marjolijn van der 
Jagt als spreker vastgelegd. Van der Jagt heeft 
ruime ervaring in PR en Evenementenorganisatie 
door heel Nederland. Dat liet ze in Makkum ook 
goed zien. Enthousiast en overtuigend opende ze 
de presentatie na de introductie van de voorzitter 
van VVB Harold Maduro. 

Het gaat deze avond om Ambitie, Presentatie en 
Uitstraling. Vooraf vraagt Van der Jagt de zaal 
om actief deel te nemen aan de discussie en om 
vooral met JA te antwoorden ook al heb je daar 
je twijfels bij. Dat geeft immers altijd aanleiding 
om er samen uit te komen. Van der Jagt schetste 
als eerste haar beeld van Makkum. Een prachtig, 
beetje ingeslapen dorp aan de IJsselmeerkust. 
Op het vlak van toerisme valt het haar op dat 
Makkum bijna geen grensoverschrijdende eve-
nementen organiseert. De Slag om Makkum 
(roeien), Open NK Eiwerpen en de Visserijdagen 
zijn daaroppositieve uitzonderingen. Daarnaast, 
gaf ze een beeld van omringende evenementen. 
Een lange lijst van activiteiten uit omliggende ker-
nen als Workum, Stavoren, Sneek en Harlingen. 
Conclusie: Veel evenementen, maar weining die 
echt grootschalig bekend zijn. De komst van de 
winter zet heel Friesland in de landelijke spot-
ligths. Samen met de kansen die het Makkumer-
strand bieden kan hier veel meer bekendheid uit 
gegenereerd worden. 

Van der Jagt legt uit: ‘Zorg voor een stuk in de 
Libelle of ANWB Kampioen en laat zien dat 
Makkum maar op een uur van Amsterdam ligt, 
dat wij “het veiligste strand van Nederland” heb-
ben en dat Makkum een cultuurhistorische parel 
is met meer dan 50 monumenten. Dat genereert 
bekendheid bij een brede groep (bereik van 4 

miljoen mensen)’. Een groot nieuw evenement 
kan een prima aanleiding zijn voor een reportage 
in deze media. Voordat de vereniging PR Makkum 
zover is, dient de organisatie breed gedragen te 
worden. Van der Jagt: ‘Het zogenaamde meelif-
ten is erg populair. Inwoners en ondernemers 
maken volop gebruik van de goederen of diensten 
waar ze zelf niets aan bijdragen. De enige plaats 
waar succes vóór werken komt is in het woorden-
boek!’ 

Het oprichten van een Ondernemersfonds kan dit 
‘probleem’ verhelpen. Vul de financiering verder 
aan met een deel van de toeristische belasting en 
havengelden. Toeristen betalen immers deze 
belasting, omdat ze krijgen wat de PR Makkum 
haar deels biedt. Zorg voor een uitvoerend 
bestuur met weinig leiders en veel werkers. Kies 
een kansrijk groot evenement als een schilders-
festival, een rally van Amsterdam naar Makkum 
met BN-ers, een monumentenroute of een WK 
in wat voor discipline dan ook. Gegarandeerd 
publieke belangstelling uit heel het land. 

Na de pauze werd er kort gediscussieerd over de 
geboden moglijkheden en kansen. Meest concreet 
wordt misschien wel het schildersfestifal, waar 
op dit moment al voorbereidingen voor worden 
getroffen. De kansen om het strand met het cen-
trum te verbinden werden nogmaals besproken. 
Concreet: ‘haal dat bordje met Makkum 3 km weg, 
verander deze in 1,8 km (werkelijke afstand) en 
zorg voor een aantal informatieve borden langs 
de wandelroute’. De inzet van het treintje zou 
nieuw leven ingeblazen kunnen worden door de 
inzet van werklozen en diverse subsidiemoge-
lijkheden werden besproken. Overal blijkt samen-
werken en samen optrekken de sleutel van succes. 
De opzet tot een reguliere netwerkborrel voor de 
deelnemers aan PR Makkum is alicht een voor-
zet hiertoe. Kortom, een leuke informatieve 
avond waarbij de vereniging PR Makkum een 
duidelijke spiegel is voorgehangen en voldoende 
aanzetjes heeft gekregen om Makkum nog beter 
te laten profiteren van haar eigen toeristische 
kansen. Makkum maakt het!
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5 kantige houten schuur, zware kwaliteit  225,00 
Tel. 0515-232377

ZOLDEROPRUIMING, 13.00 - 17.00 op:
Vrijdag 12 april + Zaterdag 13 april + Zaterdag 
20 april Locatie: garage Kofstraat 39, Makkum. 
De koffie staat klaar. TK tegen leuke prijsjes: 
huisraad, (motor)kleding, schoenen, LP's enz.
Opbrengst is voor een goed doel! 

Grote Trampoline incl. net, circa 4m hoog, 
3,40m breed €120,- *Nette glazen eettafel met 
4 bijpassende stoelen €100,- tel. 0515-755724/ 
0622626237

Voor de boekenmarkt op Hemelvaartsdag (11.00u 
– 14.00u) in Cornwerd, kan de organisatie nog 
boeken gebruiken. Heeft u boeken dan kunt u 
bellen met; Vera de Groote; 0515-232261 of 
Pauline van der Saag 06-44200352

Wegens omstandigheden eigenaar, nieuw adres 
gezocht. Gesteriliseerde poes. geb.dat: 01-01-2001. 
Zwart-wit en x-pers. Mooi getekend. Genaamd 
'Philou'. Ze is lief en op grappige manier aanwezig. 
Meer info: 06-300-953-65. Graag na 18.30 uur.

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

Wie wil in de vakantie onze poezen eten geven tegen 
een vergoeding. Je kunt bellen naar 06-29578161

ik ben namelijk mijn telefoon afgelopen zaterdag 
verloren (30-03-2013) in de klipperstraat bij de 
ingang richting de tennisbaan en de school het 
iepen stee. het is een htc desire s. We hebben 
alleen het achterklepje en de batterij kunnen 
terug vinden, dus iemand heeft mijn telefoon, 
simkaart en sd kaart en ik zou dat graag terug 
willen want ik had mijn telefoon net gerepareerd 
bellen naar: 0515-231116

Omstreeks een maand geleden ben ik mijn 
groene portomonee verloren. Ik had de hoop 
hem nog te vinden, maar helaas. Heeft iemand 
hem gevonden? De vinder wil ik belonen. Tel. 
06-29578161

Wij, Marike en Froukje zijn op zoek naar een gratis 
caravan. We willen hem graag in de achtertuin 
zetten, zodat we een eigen clubhuis hebben. 
Heeft u nog een caravan en die wilt u graag 
kwijt, wilt u dan bellen naar: 0515-579011 of 
0515-579623. Groetjes Marike en Froukje.

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

ACTIE KERKENWERK

VERLOREN

GEVRAAGD

GEZOCHT

Zoekertje

Libelle 
Zomerweek 
´BRASIl´ 
in Almere

maandag 13 mei 
(i.p.v. dinsdag 14 mei!) 
en donderdag 16 mei 2013
(entree en vervoer)
Voor € 36,00 per persoon

De reis vindt plaats bij minimale 
deelname van 20 personen. 
Opstappen mogelijk in Makkum, 
Bolsward, Sneek, Workum, Koudum, 
It Finkeboskje, Balk en Lemmer.

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

Triedsje nei it ferline                                                        troch Sjirk Wijbenga

Yn it ramt fan 150 jier CBS De Ark hat de 
Makkumer basisskoalle yn gearwurking mei 
Tresoar (Frysk Histoarysk Letterkundich Museum) 
it projekt “Triedsjes nei it ferline” hân. Edukaasje 
meiwurker fan Tresoar, Binne Reitsma, hat twa 
dagen op skoalle west om de bern te fertellen oer 
eartiids. Hy die dat oan ‘e hân fan âlde foto’s fan 
Makkum, âlde en nijere lânkaarten, dinkjes út ‘e 
tiid fan pake en beppe, inkpotsjes en in fear 
wer’t eartiids mei skreaun waard en noch folle 
mear. Bern mochten sels ek spullen meinimmen 
fan hûs. Sa ûnstiet der in moai byld fan it ferline, 
fan de notiid en in bytsje yn de takomst. “Want”, 
seit Binne Reitsma, “Oeral skûlet wol in ferhaal 
efter. In âld skoech of in tromke fan pake en 
beppe kin foar immen in protte betsjutte wylst in 
oar seit; wat moat ik mei dy rommel”. 
Mar ek elts doarp of stêd hat syn eigen skiednis. 
De Makkumer fiskerij en it ierdewurkfabryk 

kamen fansels wiidweidich op it aljemint. Groep 
4 mocht sel mei te farren op in echte fiskersboat 
en yn groep 3 mocht elkenien in papieren itens-
board skilderje. Wat stiet der no yn Makkum dat 
der 100 jier ferlyn ek al stûn en wêr binne al dy 
moaie mûnen bedarre dy’t eartiids hjir wienen. It 
waard allegearre besprutsen mei de bern. 
Reitsma gong mei in grutte rûne leskiste mei in 
ferskaat oan bakjes by de groepen del. “It liket 
wol in draaimûne”, liet in learling fan groep 1 
witte. Yn elts bakje siet wat; kleurplaten, skulpen, 
in kowehoanne en noch folle mear. Ek in âlder-
wetske fiskangel waard goed troch de bern fan 
de ûnderbou bestudearre. Foar eltse groep feroare 
it lesmateriaal. Reitsma: “We prate deroer mei 
de bern en besykje by alle dingen in opdracht te 
meitsjen dy’t yn de klasse brûkber is”. En de 
bern? Dy fûnen it tige nijsgjirrich. It projekt 
eindigt 19 april, de dei fan de reuny.


