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Doarpskrite Makkum soarget foar in âlderwetsk 
jûntsje út!   Troch Doutzen Ouderkerken

Makkum - De ôfrûne twa wykeinen spile 
Doarpskrite Makkum it jubileumstik ’In gekken-
hûs yn it sikenhûs’ yn it MFC te Makkum. In 
komeedzje yn trije bedriuwen, skreaun troch 
Wilma Renes-Leertrouwer en ferfryke troch 
Gurbe Dijkstra. Marijke Geertsma, bekend 
fan Tryater, hat de regy fan it stik dien. Wol 
spesjaal dit jier, fanwege it 70 jierich jubileum 
fan Doarpskrite Makkum. Yn gedachten gean 
ik werom nei it jier 1944, oarlochstiid. Op 1 
jannewaris yn dat jier waard de komeedzje 
‘Hoe âlder hoe gekker’ opfiert. De seal yn de 
Swan siet grotfol. Tink dan, hoe ha dy minsken 
dêr sitten, mei eangst fertriet? En by it útgean 
fan de seal ha sy miskien wol tsjinoar sein: 
’Dit wie wer in âlderwetsk jûntsje út, dêr hienen 
wy ferlet fan!’En no 70 jier letter sitte we mei-
inoar yn it MFC yn frijheid. De seal wer grotfol 
en miskien sizze guon by it útgean fan de 
seal wol tsjininoar: ‘Ja wier, dit wie wer in 
âlderwetsk jûntsje út!’

Mar no earst oer it stik wat dit jier opfiert is,’In 
gekkenhûs yn it sikenhûs’. De foto yn de 
Makkumer Belboei fan in oantal wiken lyn sei 
my al genoch. Dit wurdt in útfiering omris 
hearlik foar sitten te gean. In stik om jin fer-
meitsje te litten. ‘In hylaryske komeedzje’, 
stie skreaun yn de foarôfkûndiging. No, dat 
kloppe wol aardich. Foarich jier waard it stik 
‘Iensum yn Ierlân’ opfiert. In stik wat net te 
fergelykjen is mei it stik fan dit jier. Alle jieren 
wurd ik troch dy ferskeidenheid wer ferrast 
troch Doarpskrite Makkum. Dit seit fansels 
ek wat oer it nivo fan Doarpskrite Makkum. 
Alles spile him ôf yn in sûtterige sikenhûs-
keamer. Dan no de spilers út dizze komee-
dzje . Alderearst de twa skjinmaksters, letter 
yn it stik susters, Trijntje Tilstra as suster 
Ilona en Tineke Attema as suster Janny. As 
skriuwster fan de Makkumer Belboei ha ik it 

foarrjocht om ek by de generale repetysje te 
sjen. Dizze twa froulju ha harren rol geande 
wei de opfieringen krachtiger delset. Moai 
om te sjen. Lisa Hooman as haadsuster Riny, 
in drege rol like my, mar goed dien. En dan 
Minne Zwaagstra, as broeder Ernst-Paul. Ja, 
dy hoecht allinich mar op te kommen en 
sûnder dat der wat sein hat soarget dat al 
foar hylariteit. Dat seit genoch oer syn rol yn 
dit stik. En dan Gertrud Tuinier as suster 
Bep. Hearke noch oan ta, wat in rol. Fysiyk 
ek noch in drege rol. No de trije pasjinten. Ik 
begjijn mei Ewout van der Kamp, as menear 
Cohen. De helte fan de tiid hast mei de eagen 
ticht hoe krijst dat foar elkoar. Atsje Roorda 
as frou Visser, troch ien fan de oare pasjinten 
dôve hekse neamd. Hielendal yn har rol. En 
no dan de tredde pasjint Paul Doedel as 
Eduard Kuperus, dy’t geande wei it stik in 
oare rol krieg yn it gehiel. Goed dien. As lêste 
de rol fan de dokter Bouwer, spile troch 
Johannes Terpstra. Syn rol ek prachtich delset. 
Minsken, ik ha my sa fermakke de beide 
kearen dat ik dizze klucht besjoen ha. Hulde 
foar de spilersploech en foar regisseur Marijke 
Geertsma. En ja, dêr kaam ek wer sa’n moai 
Fryk wurd foarby,dat eins nea mear brûkt 
wurdt yn ús omgangstaal. Ik doel op it wurd 
termen, hjoedtedei sizze we meastal darmen. 
In wurd om te ûnthâlden en om te brûken.

Sa kom ik oan it ein fan dit artikel. Foar my it 
lêste artikel dat ik skriuw as skriuwster fan it 
redaksjeteam fan de Makkumer Belboei. Ik ha 
it skriuwen foar dizze krante mei nocht dien. 
It wol net sizze dat jim nea wer wat fan my 
lêze sille, mar dan net as skriuwster fan it 
redaksjeteam. Fanôf dit plak, minsken tige tank 
foar jim positive reaksjes. In spesjaal tankwurd 
foar it redaksjeteam. Mei in soad nocht ha ik 
mei jim op arbeide. It wie bêst genoch!
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Familieberichten

Agenda
Vrijdag 7 februari: 
Makkum – Avondrust, Sjoelen 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zondag 9 februari:
Makkum – Bibliotheek Familievoorstelling   
‘HELDENMOED VAN EEN SPEKKIES-MEESTER’ 
door meespeeltheater Ithaka-Baukje Fennema
van 15.00 – 16.00 uur

Dinsdag 11 februari: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 12 februari: 
Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen    
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 8 februari:
Makkum - Minniste Mienskip Makkum e.o., 
17.00 uur SNERTPREEK
Voorganger: Oudste Br. L Durksz

Zondag 9 Februari:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

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

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J Foppen

Wons – Protestante kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.N. Ariesen- Holwerda

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

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G Rol

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.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: 
Tandartspraktijk De Witte Heren 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. 
tel. 0515-231718

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: redactie@makkumerbelboei.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

De Emotiebus 
van de theatersport
Stel: je stapt in de bus lijn 98 op de Ds. L. 
Touwenlaan. Je bent vrolijk en je merkt dat 
iedereen die in de bus zit ook vrolijk doet. 
Bij de volgende halte, stapt een persoon in 
die erg verdrietig is. Alle reizigers inclusief de 
buschauffeur worden ook verdrietig. Aan-
gekomen bij het busstation, stapt er een erg 
boze mevrouw in… Oh jee! Nu gaat de hele 
bus uit hun pannetje! 

Zou dit in het echt ook kunnen gebeuren? 
Hoogst waarschijnlijk niet. Maar bij theatersport 
kan het wel! Je kunt je voorstellen dat zo’n 
scene tot hilarische momenten kan leiden. 
Theatersport is een vorm van theater waarbij, 
in plaats van voorstellingen, improvisatie-
edstrijden voor publiek worden gegeven. Het 
komt dan ook voort uit het improvisatietheater. 
Dit is bij het grote publiek bekend geworden 
door het BNN programma de Lama’s en het 
RTL4 programma De Grote improvisatieshow. 
Bij een theatersportwedstrijd strijden doorgaans 
twee teams van vier personen tegen elkaar. Zij 
doen hun best om onder andere een zo leuk, 
grappig, spannend en/of romantisch mogelijke 
scène te spelen, veelal aan de hand van door 
het publiek gegeven suggesties. De scènes 
worden volledig ter plekke verzonnen door de 
spelers. Het sportelement in theatersport komt 
naar voren in de beoordeling van scènes. Dit 
wordt gedaan door 'rechters', die meestal ook 
een theatersportachtergrond hebben. Hun op-
zettelijk botte opmerkingen zorgen voor wat 
komisch tegenwicht en moeten meestal met 
een korreltje zout genomen worden. 

In veel plaatsen is er tegenwoordig een theater-
sportvereniging. Ons dorp staat bekend om 
de vele creatieve en expressieve persoonlijk-
heden die hier wonen. Logisch gevolg is dan 
ook dat er hier ook een theatersportvereniging 
komt. Na een workshop (georganiseerd door 
het NUT) zijn er al acht mensen die gaan starten. 
Dit zal plaatsvinden onder leiding van de ervaren 
theatersporter Wim de Boer. Maar er kunnen 
nog meer bij! Het is voor jong en oud. Als 
creativiteit, samenwerken, en gezelligheid bij 
jou past, dan is dit zeker iets voor jou. Je hoeft 
geen theaterervaring te hebben. We gaan in 
februari starten met één keer in de twee 
weken een les op de woensdagavond van 
20.00 tot 22.00. Naast medespelers zijn we 
ook op zoek naar een locatie waar deze lessen 
kunnen worden gegeven. Is er een locatie die 
ons 1 keer in de twee weken wil ontvangen? 
Vragen of opgeven (voor 7 februari) kan via 
wimdboer@gmail.com.

ACTIE DAMESTRUIEN
1 trui  20,00 korting

2 truien  50,00 korting
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Zaterdag 8 februari
Om 17.00 uur

SNERTPREEK
In de Doopsgezinde Kerk

Hoek Bleekstraat/Tuinstraat
Makkum

Koninklijk predicaat voor Groothandel Bergsma  door Sjirk Wijbenga

Ronald Hager, Henk Jan Minnema, Commissaris John Jorritsma, Burgemeester  Fred Veenstra, 
Joep Bergsma, Hans Hutten en Pim Bergsma

Franeker/Makkum - FOOX Groothandel Bergsma 
(Franeker) mag de komende tijd het predicaat 
Koninklijk voeren. Directeur Henk Jan Minnema 
ontving afgelopen zaterdag deze loffelijke bij-
voeging aan zijn bedrijf uit handen van de Friese 
commissaris van de Koning, John Jorritsma. 
Het bedrijf voldeed aan alle gestelde voor-
waarden. Het maakte in de afgelopen jaren 
een enorme groei mee, het heeft nationale 
bekendheid, een stabiele en goed financiële 
reputatie en vierde vorig jaar het 100 jarig 
bestaan. Commissaris Jorritsma prees de 
Friese degelijkheid van het bedrijf. Hij compli-
menteerde de directie en de medewerkers die 
het beste uit zichzelf halen en werken met een 
no-nonsense mentaliteit. “En”, stelde Jorritsma, 
“Het predicaat is ook nog eens uniek omdat 
het door onze nieuwe koning is verstrekt”.

De burgemeester van Franeker Fred Veenstra 
was onder de indruk van de bedrijfsvoering 
van FOOX Bergsma. In zijn toespraak wees hij 
op het intensieve onderzoek voorafgaand aan 
de toekenning van het predicaat. Iedereen 
herkent de bedrijfsauto’s. Er is oog voor werk 
maar er is zeker ook oog voor het personeel. 

Het bedrijf toont grote betrokkenheid bij de 
ondernemers in de stad. Franeker is er trots 
op dat, naast de Koninklijke PC en het 
Koninklijke Planetarium, Bergsma Groothandel 
de derde op rij is die het predicaat in de 
naamsvoering mag dragen. De burgemeester 
wilde de KNKB (Koninklijke Nederlandse 
Kaatsbond) ook graag daartoe meerekenen al 
is het maar voor een halve.

In 2011 verplaatste de Bergsma haar activiteiten 
naar Franeker. Het bedrijf houdt de hechte relatie 
met Makkum in stand. Veel werknemers wonen 
in Makkum en voor bijzondere gelegenheden 
als deze worden de oud directeuren Pim en 
Joep Bergsma uitgenodigd. Pim Bergsma gaf 
in vogelvlucht een overzicht van de geschiede-
nis van het bedrijf dat in 1912 in Makkum werd 
opgericht. Na een moeizame start in de Wide 
Steeg (Middenstraat) kwam er in de jaren 30, 
mede dankzij de bouw van de Afsluitdijk, ver-
betering in de situatie. In bootjes voer Bergsma 
langs de dijk en voorzag het werkvolk van 
levensmiddelen, rookwaren en dranken. In 2002 
werd het familiebedrijf overgenomen door 
Henk Jan Minnema en Ronald Hager.

Een traditie: die Snertpreek op een zaterdag-
middag in de Vermaning te Makkum. Een viering 
die net even iets anders is dan anders. En die 
Snertpreek wordt besloten door samen snert 
te eten. Dit jaar is de naam van de viering 
‘Snert-Tijd’. We kennen goede tijden en slechte 
tijden en soms hebben we het over een Snert-
Tijd. Met verbazing willen we ons mee laten 
nemen door het begrip tijd met muziek en 
stukjes. Het geheel zal onder leiding staan van 
br. Lieuwe Durksz, die in passend Snert-kleed 
samen met de aanwezigen een reis door de tijd 
maakt. De hele Minniste Mienskip van Makkum 

en Omkriten zal zijn beste beentje voor zetten 
om er een prachttijd van te maken. We zingen, 
er klinken teksten over tijd en samen eten, 
en….. we gaan genieten van prachtige muziek 
van het jeugdkorps ‘De Notenkrakers’. 

Kortom, het belooft weer een prachtige Snertpreek 
te worden. U bent van harte welkom! Doops-
gezinde Kerk Makkum Hoek Bleekstraat/Tuin-
straat Zaterdag 8 februari 2014 om 17.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 
zr. Lieuwe Durksz, 06-10165904, of via de mail:  
ldurksz@mail.com.

Snertpreek 2014 in de Vermaning te Makkum
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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                  

Makkum - Willemijn Jansen, Silke Bruinsma en 
Manon Rinia stapten op 9 december 2013 op 
het vliegtuig naar Tenerife. Daar monsterden 
ze aan op de Wylde Swan uit Makkum. Vorig 
jaar maakte Ydwer Oostenveld een reis van een 
half jaar met de Wylde Swan met de organisatie 
School At Sea. Nu biedt Hinke de Vries op de 
Wylde Swan het zes weken durende onder-
wijsprogramma Masterskip aan. Op 18 januari 
vlogen de meiden vanaf Sint Maarten weer 
naar huis. De meiden hadden op facebook 
over Masterskip gelezen en bezochten daarna 
ook de informatie-avond van de Wylde Swan. 
Toen Hinke de Vries daarna belde of ze 
belangstelling hadden ging het balletje rollen. 
Dat de reis zes weken duurde in plaats van 
een half jaar vonden de meiden aantrekkelijk. 
Je bent niet zo lang van huis en het is beter te 
combineren met school. Ze zitten alle drie in 4 
VWO van het Marne College in Bolsward.

Van te voren had alleen Willemijn ervaring met 
zeilen. ”Ik had wel eens in een Optimist gezeild 
maar verder ook niet”, zegt Manon. Maar het 
zeilen was echt superleuk stellen ze unaniem 
vast. ”Van tevoren denk je wel: twee weken op 
zee zonder dat we land zien! Maar die twee 
weken waren zomaar voorbij”, vertelt Silke. De 
walvissen en dolfijnen die ze gezien hebben 
en het boven in de mast klimmen waren echt 
“supervet”. Van zeeziekte hebben Silke en 
Willemijn alleen de eerste dagen last gehad. 
Manon had de pech dat ze langer zeeziek 
bleef. Gelukkig troffen ze tijdens hun reis mooi 
en rustig weer. Wat mis je als je twee weken 
op zee bent? ”Internet en je mobiel de eerste 
paar dagen”, zeggen de meiden. ”Maar op het 
laatst dacht je daar niet meer bij na. En het 
eten aan boord was erg lekker maar toen we 
weer aan land kwamen stormde iedereen 
naar de winkel om chocola te halen!” 

Er waren naast Silke, Willemijn en Manon nog 
7 andere leerlingen aan boord. “We hadden 

goede leraren, de lessen waren goed te doen, 
soms liepen we zelfs een beetje voor. Op zee 
hadden we van 13.00 tot 15.00 uur les en tijdens 
de wachten kwam daar nog 2 uur zelfstudie bij. 
Die zelfstudie ging eigenlijk makkelijker dan 
thuis, want er is geen afleiding van internet”, 
aldus Willemijn. Op zondag waren er geen 
lessen, dan was het Sailor’s Sunday. “Wanneer 
het schip voor anker lag hadden we les van 
7.00 tot 9.00 uur, zelfstudie van 9.00 tot 11.00 
uur en ’s middags vrij”, vult Manon aan. 
Op zee werden elke dag proefjes gedaan om 
de verzuring van het zeewater te onder-
zoeken. Op Dominica bezochten ze het 
Boiling Lake. Zo heet dat je er een ei in kan 
koken! En de modder was een heel gezond 
gezichtsmasker. 

De meiden hebben hun Masterskip afgesloten 
met een certificaat (voor het schoolgedeelte 
en voor het zeilen) én nieuwe vrienden. “Met 
carnaval gaan we naar Brabant”, vertellen ze 
met een big smile. De nieuwe Brabantse 
vrienden hebben beloofd dat ze hen zullen 
leren hoe je carnaval viert. En ze hebben veel 
zin in de reünie. Die wordt in mei gehouden 
wanneer de Wylde Swan in Amsterdam ligt.

Gevraagd naar de mooiste herinnering zegt 
Manon: ”Dat was toch de oversteek, maar ook 
dat het zo’n hechte groep was aan boord.” 
Silke zal nooit vergeten dat ze voor het eerst 
walvissen zag. ”Vanuit de mast werd geroepen: 
Whale on starboard! Iedereen kwam overal 
vandaan en rende naar stuurboord.” “Voor mij 
is het de lol die we hebben gehad”, zegt 
Willemijn.” Ik heb nog nooit zoveel gelachen 
als in deze zes weken”. “En wanneer we voor 
anker lagen was het zo mooi om ’s avonds 
aan dek te liggen op de zitzakken en naar de 
sterren te kijken. En we hebben er ook nog 
veel over geleerd want er was een sterren-
kundige aan boord die van alles uitlegde.” 
Je ziet ze nagenieten…

Drie Makkumer meisjes nemen deel aan “Masterskip” 
op de Wylde Swan   Door Judith van Lavieren

v.l.n.r: Willemijn Jansen, Manon Rinia en Silke Bruinsma
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Prijsuitreiking decemberactie

Sinterklaas heeft in de maand december acht 
ondernemers gebeld om ze te vertellen dat de 
eerstvolgende betalende klant een Makkumer 
Waardecheque in ontvangst kon nemen. Twee 
vliegen in een klap, de ondernemer blij, omdat 
die even voor Sinterklaas kon spelen en de 
klant, omdat het winkelen in Makkum hem of 
haar iets opleverde. De  50,- die de cheque 
waard was, kon namelijk direct besteed worden 
bij een ondernemer die lid is van de OVM 
(Ondernemers Vereniging Makkum)

Donderdagavond 23 januari waren de prijs-
winnaars en ondernemers die de prijzen 
mochten uitreiken uitgenodigd voor een kopje 
koffie met gebak bij de Zwaan. Iedereen had 
zijn Makkumer Waardecheque al ontvangen 
en deze waren ook al met veel plezier besteed. 
Op deze avond bleek wel dat de actie in goede 
smaak was gevallen en dit jaar gaan we dit dus 
zeker weer doen. Op deze manier wil de OVM 
de economie in Makkum op een ludieke manier 
stimuleren. Winkelen in eigen dorp is namelijk 
heel leuk met zoveel verschillende winkels.

De cheque is overigens voor iedereen te koop, 
wellicht een leuk cadeau-idee. De cheque is te 

verkrijgen bij Rinia fietsen, voor elk gewenst 
bedrag. De leden van de OVM zijn te herkennen 
aan de raamsticker. De cheque heeft evenals 
de raamsticker een mooi ontwerp gekregen 
uit eigen dorp met de afbeelding van de 
haven erop.

Op de foto staan de volgende personen: 
1. Mevr. Aukje van der Meer 
 door Aaltje Hendriksma van Blomynien 
2. Dhr. Jaap Kerpel 
 door Hoek's vis 
3. Mevr. Berlinda Poepjes van Meerten 
 door Els van Zeumeren van Speelsgoed
4. Feadship 
 door Hennie de Vries 
 van Gasterij Hennie fan Richt 
5. Dhr. S. Canrinus 
 door Feddie de Boer 
 van de Boer Mode en Wonen 
6. Mevr. Luda van Gerwen 
 door Alie van der Feer van Ziezo fashion 
7. Mevr. D. Lootsma van Malsen 
 door Mevr. van Wijngaarden 
8. Fam. J. Jagtenberg uit Renswoude 
 door Erik Lombaard 
 van Kunst en antiekhandel Lombaard

Op maandag 3 maart 2014 start er een cursus 
vaarbewijs in Makkum. De cursus bestaat uit 7 
avonden theorie en 1 avond examentraining 
en wordt gegeven door Ronald van Enkhuizen. 

Er wordt steeds vaker op het water gecontro-
leerd op het bezit van een vaarbewijs. Een 
vaarbewijs is verplicht als een zeil- of motor-
boot langer is dan 15 meter, maar ook voor 
een waterscooter, jetski, rubberboot of motor-
boot met een lengte van minder dan 15 meter 
die harder kan varen dan 20 km per uur is een 
vaarbewijs verplicht. Er wordt niet naar het 
aantal pk’s gekeken, maar wel of de combinatie 
boot/motor eventueel harder kan dan 20 km 
per uur. Een opblaasbare boot met meer dan 
5 pk kan dat al gauw.

Soorten Klein Vaarbewijs (VB1 en VB2):
* Klein Vaarbewijs I (VBI) 
Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, 
met uitzondering van de Westerschelde, de 

Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Marker-
meer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en 
de Dollard. Er mag wel gevaren worden op de 
Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer tot en 
met Ketelmeer/Zwarte Meer).

* Klein Vaarbewijs II (VB2) 
Voor het varen op alle binnenwateren, dus 
inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, 
het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), 
de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

De cursusdata zijn: 3-10-17-24-31 maart en 
7-14-28 april 2014. Locatie: Jachtbouw en 
Scheepstechnische Dienst Gebr. van Enkhuizen,  
Strânwei 11 te Makkum. 

Voor opgave en/of meer informatie over deze 
cursus kunt u contact opnemen met Ronald 
van Enkhuizen, tel. overdag 0515-232665 
(na 18.00 uur 0515-232301), of via e-mail: 
info@gebrvanenkhuizen.nl 

Cursus vaarbewijs start in maart 2014



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 5 februari 2014

Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Vrijdag 7 februari  
Start vrijdagavondvoetbal 45+ 19.30 uur 

Zaterdag 8 februari 
Oefenwedstrijden
Makkum A1 - Wolvega A1                 9.45 uur  
Makkum 2 - Oeverzwaluwen 2    12.30 uur
Makkum 1 - Black –boys 1            15.00 uur
Frisia B2 - Makkum B1 10.45 uur

Kantine;  
12.00-15.00; H de Vries; S Jansen; 
15.00-19.00; Eva Jansen; Sarah Speerstra; 

Vrijdag 7 februari
19:15  Makkum DS 2 - Punt Ut DS 1 
20:15  Makkum DS 3 - CoVoS DS 4
20:15  Makkum XC 1 - Punt MC 1
20:30  Makkum DS 1 - V.V.H. DS 1 
21:00  DBS HS 3 - Makkum HS 1
21:30  Makkum DS 4 - Swette Switters DS 3

KV Makkum doet mee 
met de Poeisz actie!!
De opbrengst is voor de jeugd. Voorafgaande 
was deze actie met munten, dit is nu een pasje. 
Bij het pasje staat hoe het werkt. Wij hebben 
nog pasjes over weet U iemand die ook een 
pas wil, schroom niet en kom de pas halen bij, 
Leo Nauta, De Geep 7, Gooitzen Bosma, Klipper-
straat 14, Jeltsje Folkertsma, Salverdastraat 2 
Wons. Wij houden U op de hoogte via www.
kv-makkum.nl, Facebook en de Belboei.
De actie loopt van 3 februari t/m 30 maart. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun
Jeugdbestuur KV Makkum

mail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 

Makkumer Belboei
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Gezond & Vitaal
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

Fysiotherapie, Fitness&Sport,
Health en Animatie (kinder)Fysiotherapie, Oncologische 
fitness, sportmogelijkheden en animatie (met name 
tijdens vakantieweken) mogelijk bij: Beach Resort 
Lifestyle, Langezand 2c, 8754 HR Makkum.
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972      

Ouderenadviseur
een afspraak maken voor huisbezoek.
Tel. (0515) 576507 Mail. ouderenwerk25@zonnet.nl

Woonzorgcentrum Avondrust 
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd 
voorziening 7 dagen per week

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl - info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Makkum - In oktober hield Nynke Boonstra een 
actie met flyers. Klanten die de flyer inleverden 
kregen korting op het knippen of kleuren van 
hun haar. Bovendien werden uit alle ingeleverde 
flyers zes prijswinnaars getrokken. De winnaars 
ontvingen vorige week hun prijs: een producten-
pakket van Indola, ter waarde van 71 euro.

Een ander nieuwtje uit de Beautysalon van 
Nynke is dat nagelstyliste Ellen van der Vecht 
terug is van weggeweest. Een keer in de vier 
weken is ze in de salon om acrylnagels te ver-
zorgen, desgewenst met mooie versieringen, 

de zogenaamde nail-art. Zowel korte als lange 
nagels zijn mogelijk met acryl. Ook wie nagels 
bijt kan bij Ellen terecht. Na een behandeling 
zien de handen er weer representatief uit en 
bijten is een stuk lastiger geworden. Na vier 
weken zijn de acrylnagels aan vervanging toe. 

Een eerste behandeling kost 50 euro, een 
vervolgbehandeling tussen de 36 en de 40 
euro. Ellen van der Vecht is op een vrijdag of 
zaterdag aanwezig en werkt op afspraak. Uw 
afspraak kunt u gewoon bij de beautysalon 
van Nynke Boonstra maken.

Prijswinnaars bij Kapsalon Nynke Beauty Door Judith van Lavieren

De prijswinnaars met hun pakket: v.l.n.r.: Josien Oosterhaven, Anke Zonderland, Nynke Boonstra, 
Esther van Gorssel, Hanny Haanstra en Lamny van der Wiel. Op de foto ontbreekt winnares 
Belinda Poepjes.

PSV de Halsbânruters
Arum 31 januari
Ryanne Tigchelaar kwam hier uit met Viënna in 
de klasse L2 dressuur. In de 1e proef won zij 
de 2e prijs met 185 punten en in de 2e proef 
de 3e prijs met 186 punten. Samen goed voor 
2 winstpunten.

Assen 1 februari
Bobbie IJdema kwam in de laatste KFPS com-
petitie uit in de klasse M1 dressuur met Wytse 
462. Bobbie nam de 2e prijs mee naar huis 
met 194 punten 1 winstpunt. In de klasse Z1 
kwam Bobbie uit met Up to date’s Ulkje. Ook 
hier nam zij de 2e prijs mee naar huis met 211 
punten ook 1 winstpunt.

Anna Siemensma Kampioene en 

reserve Kampioene van Friesland
 

Sneek - Anna Siemensma uit Pingjum is 
zaterdag 1 februari met haar pony Irma Fries 
Kampioen geworden in de M2 dressuur. Met 
een score van maar liefst 65,33% haalde zij de 
Friese titel binnen. Met haar pony Balthasar 
reed zij ook een keurige proef in de L2 dres-
suur met een score van 65,17% werd ze met 
Balthasar reserve Kampioen van Friesland. Door 
deze topprestatie mag de Pingjumer amazone 
met haar pony Irma meedoen aan de Neder-
landse kampioenschappen op 15 maart te Ermelo.

Jeugd Gaast-Ferwoude zamelt 
in voor Voedselbank Bolsward
Gaast-Ferwoude - Nog maar net  opgericht of 
de Voedselbank Bolsward kon vorige week al 
een grote hoeveelheid producten en goederen 
van de jeugdclub en leiding van de PKN 
gemeente Gaast/Ferwoude in ontvangst nemen. 
Huis-aan-huis gingen de leden en leiding van 
de jeugdclub van de PKN gemeente Gaast/
Ferwoude langs met folders om aandacht te 
vragen voor de Voedselbank Bolsward. In de 
folder stonden de produkten genoemd, die de 
Voedselbank nodig had. Het resultaat in beide 
dorpen was geweldig. Jeugd en leiding bracht 
de ingezamalde goederen naar het depot van 
de Voedselbank Bolsward aan het Suvel-
leantsje, waar het dankbaar in ontvangst werd 
genomen door vrijwilligers van de Voedselbank 
Bolsward. In de Fûke in Gaast vertelde dominee 
C. G. Glashouwer later over zijn werk voor de 
voedselbank.
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Leren bankstel (bruin) bestaande uit driezitsbank 
en twee fauteuils, in prima staat en overcompleet 
 125,00 Plieger keukenboiler 10 liter Hotfill, in 
prima staat en overcompleet 75,00 Rollator 
met mand  15,00 Tel: 0517 235949

Peugeot dames fiets met 3 versnellingen. 
Altijd in schuur gestaan en niet veel op 
gefietst. Goed onderhouden. Dubbele fietstas. 
75 euro. tel. 06 42 108 164

Makkum, Kleiweg, 28 januari:
Schildpadpoes met witte snoet, wangen en 
bef. Witte voor- en onderkant inclusief de 
poten. Al oudere poes. Info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

Sleutel met sleutelhanger ¨van winterbanden¨ 
op parkeerplaats oude Rabo tel. 06 22308496

ALGEMEEN

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

GEVONDEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

De Markt en het Plein na de herinrichting.

BEDANKJE
Wij willen een ieder bedanken voor de vrije gift, die wij van velen van jullie mochten ontvangen, 
daardoor laten jullie zien dat het goed en op tijd bezorgen van de Belboei op prijs gesteld wordt. 
Wij zullen ook in 2014 weer ons uiterste best doen om de Belboei op tijd en goed te bezorgen.

Namens de Bezorgers Makkumer Belboei

Als het aan het college van B&W ligt, hoeven 
vergunninghouders in Súdwest-Fryslân hun 
parkeervergunningen vanaf 1 april niet meer 
te verlengen en worden parkeervergunningen 
op kenteken voortaan vignetvrij verleend. 
Het college stelt de gemeenteraad voor de 
parkeerverordening hier op aan te passen. 
Op deze manier vermindert de regeldruk 
voor inwoners met een parkeervergunning.

Huidige situatie
Op dit moment worden de parkeervergunnin-
gen jaarlijks- of tweejaarlijks verlengd. Ook 
moet iedere vergunninghouder zichtbaar 
een parkeerkaart in de auto hebben. 

Wat verandert er?
Als het aan het college ligt, vragen mensen 
eenmalig een vergunning aan en blijft deze 
vergunning geldig zolang men niet verhuist, 
men geen andere auto aanschaft en de ver-
gunning niet zelf opzegt. Bij een vignetvrije 
parkeervergunning, hoeft er geen parkeer-
vergunning meer achter de voorruit te liggen. 
De toezichthouders scannen het kenteken en 
kunnen zo zien of de eigenaar een vergunning 
heeft en wat de voorwaarden zijn. Dit is 
mogelijk sinds de toezichthouders digitaal 
controleren. Als de parkeerverordening wordt 
aangepast, moeten de kraskaarten en de 
bezoekerskaarten nog wel achter de voorruit 
van de auto blijven liggen. Bij deze parkeer-
vergunningen is namelijk geen kenteken 
bekend. De gemeente onderzoekt of dit 
anders kan.

Wat betekent het voor de dorpen en steden?  
In het centrum van Sneek en Bolsward moet 

worden betaald voor parkeren. Hier betalen 
ook de vergunninghouders jaarlijks parkeer-
belasting. Als de vergunningen niet meer 
worden verlengd, moet de parkeerbelasting 
nog wel jaarlijks worden betaald. 

In de ge-bieden waar het parkeren gratis is, 
betalen vergunninghouders alleen nog admini-
stratiekosten (leges) voor de aanvraag van 
een parkeervergunning en voor het door-
geven van een kentekenwijziging. Bewoners 
en bedrijven hoeven  niet meer te betalen 
voor het verlengen van de parkeervergun-
ningen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Hinde-
loopen, Stavoren Workum, Makkum, IJlst en 
Woudsend, maar ook voor de parkeerzones 
voor vergun-ninghouders in Sneek. De 
gemeente onderzoekt of de hoogte van de 
leges voor aanvraag en kentekenwijziging 
aangepast moet worden.

Parkeerplannen 
voor de toeristische plaatsen
In het komende jaar stelt de gemeente par-
keer-plannen op voor diverse kernen in de 
gemeente, waaronder Hindeloopen, Stavoren, 
Workum, Makkum, Woudsend en Bolsward. 
Het doel is om het parkeren voor bewoners 
en bedrijven goed te regelen. In de historische 
kernen is de parkeergelegenheid schaars. 
Het uitgangspunt van de parkeerplannen is 
dat bezoekers zoveel mogelijk parkeren op 
de gratis parkeergelegenheid rond de ker-
nen. En dat de parkeergelegenheid in de 
kernen met parkeervergunningen wordt 
gereserveerd voor bewoners en bedrijven. 
De parkeerplannen worden samen met de 
bewoners en bedrijven opgesteld. 

Parkeervergunningen eenvoudiger

Vrijwilligers 
Stipe punt Bolsward 
Humanitas Zuidwest Friesland zoekt een 
fietsmaatje voor een vrouw van 51 jaar die 1 
keer per week of 2 weken in het weekend met 
haar wil fietsen. Mevrouw heeft MS en fietst op 
een driewieler. De plaats is Workum/Bolsward. 

Humanitas Zuidwest Friesland zoekt een 
maatje voor een vrouw van 37 jaar met een 
licht verstandelijke beperking om 1 keer per 
week of 2 weken activiteiten mee te onder-
nemen. Ze houdt van wandelen en fietsen 
maar zou ook beter willen  leren computeren. 
De plaats is Folsgare.

Stichting Buurtzorg Jong is op zoek naar 
een lieve opa en/of oma of tante-figuur voor 
een Nederlands sprekend gezin  met vier kin-
deren. De voorkeur gaat uit naar een lieve opa 
en oma samen. Moeder heeft nog niet veel 
contacten hier en wil graag wat volwassenen 
om zich heen. Er zijn  twee meisjes van 12 en 
10 en twee jongens van 8 en 4 jaar oud.

Philadelphia Sneek zoekt vrijwilligers die 
activiteiten met cliënten willen doen zoals vissen, 
sporten en andere activiteiten om de vrije tijd 
in te vullen. Het gaat om mensen met een licht 
verstandelijke beperking met redelijk hoog niveau.

Voor meer info www.stipepunt.nl


