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In dit nummer o.a. No. 1530 - 12 februari 2014

Makkum.nl, een site boordevol mogelijkheden voor Makkum   
 door Judith van Lavieren

Makkum - Hoewel er iedere week reclame 
voor wordt gemaakt op de voorpagina van de 
Makkumer Belboei is de site www.Makkum.nl 
bij de meeste Makkumers nog niet zo bekend. 
Hoog tijd om daar verandering in te brengen 
want voor zowel bedrijven en verenigingen 
als voor particulieren is het een bron van 
informatie en mogelijkheden. We gaan op 
bezoek bij de man die Makkum.nl beheert, 
Klaas Elzinga.

Makkum.nl kent de volgende rubrieken:
Home - hier vindt u een korte beschrijving 
van de historie van onze vlecke. 
Nieuws - met nieuwsberichten die over Makkum 
gaan. 
Agenda - een overzicht van alle activiteiten 
die in Makkum gaan plaatsvinden 
Belboei - de laatste tien edities kunt u hier 
online lezen
Column - onder het pseudoniem Spliertjes 
schrijft een Makkumse over Makkum.

Met name voor de agenda zou Klaas Elzinga 
graag meer input willen van Makkumer ver-
enigingen, stichtingen en anderen die iets in 
Makkum organiseren. Iedereen kan door middel 
van een berichtje naar agenda@makkum.nl 
zijn evenement op de agenda laten zetten. 
Een mooie manier om bekend te maken wat 
je gaat organiseren en als alle verenigingen 
de agenda zouden gebruiken ook een handig 
hulpmiddel om te bekijken of een bepaalde 
datum nog vrij is. Er wordt tegenwoordig in 
Makkum weer veel gesproken over het feit 

dat de verenigingen in Makkum veel meer de 
samenwerking moeten zoeken, zoals bij-
voorbeeld onlangs in het “Lijmpot”-idee 
geopperd door de Koninginnevereniging. De 
agenda zou een mooie start kunnen zijn om 
in ieder geval van elkaar op de hoogte te zijn 
waar men mee bezig is.

Over de column Spliertjes doet Klaas een 
beetje geheimzinnig. Naast de column is 
een cartoon afgedrukt met de vraag: Say, 
who the hell’s been writing this stuff?” Maar 
op die vraag krijgen we geen antwoord. 
Klaas wil alleen kwijt dat het een Makkumse 
is die vanaf juli 2013 deze columns schrijft. 
De columns gaan over wat deze dame opvalt 
in Makkum. De onderwerpen lopen uiteen 
van granny squares tot een kwestie als de 
“echte Makkumer”. Na het foto’s kijken op 
“ikbininmakkumer” een leuke afwisseling 
voor de liefhebber van Makkumer nieuws en 
misschien komt u er al lezend achter wie 
deze column schrijft…..

Sinds kort heeft de advertentie in de 
Makkumer Belboei elke week een actueel 
onderschrift, onlangs bijvoorbeeld met een 
verwijzing naar het Pareltje, prijswinnares 
van de “Ondernemer van het Jaar”-wedstrijd.
Voor bedrijven kent de site vele mogelijkheden 
om tegen aantrekkelijke tarieven online te 
adverteren. Een ondernemer die adverteert 
op Makkum.nl krijgt gratis een Makkum.nl 
email-adres. Stichtingen en verenigingen 
kunnen gratis een vermelding krijgen.

deelnemers op pagina 6
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Familieberichten Agenda
Donderdag 13 februari: 
Makkum – Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 15 februari: 
Makkum – Avondrust, 
Senioren Dansteam Vergonet 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Terra Nova Gezinsbingo in Het Anker 
aanvang: 19.45 uur ook niet leden zijn welkom

Dinsdag 18 februari: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Mw. Y Riemersma-Beintema
Organist: Dhr. Kalkman

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

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

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

Wons – Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. A.W. Riepma

Zurich – Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

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

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. Y Slik

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: 
Tandartsenpraktijk Wommels 0515-332418
- 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.

Wij genieten nog na van ons 
55-jarig huwelijksfeest d.d. 21 Januari.

Hartelijk dank voor al uw reacties, die hebben 
bijgedragen tot een geweldig gebeuren.

Gonnie en Henk Zondervan

Inbraak Makkum
Dinsdagavond 4 februari jl. is tijdens een inbraak 
in een woning aan de Geep in Makkum een 
laptop gestolen. De inbreker/insluiper is waar-
schijnlijk via een niet afgesloten achterdeur de 
woning binnengedrongen. De bewoners hebben 
aangifte gedaan van diefstal bij de Politie.

Gestolen in Wons
In de namiddag/avond van 9 februari zijn er 
tussen 16.00 en 23.00 uur hardhouten balken 
gestolen die opgestapeld lagen op het eigen 
terrein van de Wildinghelaan 2 in Wons. Er is 
ongeveer een kuub hout verdwenen. Het is 
triest dat het blijkbaar niet meer mogelijk is 
om iets op je eigen erf te kunnen laten liggen. 
Wie heeft er op die middag/avond iets gezien? 
Graag reactie naar 06-20117852.

Administratie Belboei 
in andere handen
Als veel gebruikt advertentieblad voor bedrij-
ven en particulieren hebben veel lezers van de 
Makkumer Belboei ook al eens een rekening 
op de deurmat gevonden van een door hun 
geplaatste advertentie. De administratie is dertig 
jaar in handen geweest van Corrie Koornstra, 
maar is per 1 januari overgenomen door Thomas 
Groeneveld. 
Met deze overname is ook een nieuw admini-
stratiesysteem in gebruik genomen, omdat 
het oude systeem echt aan vervanging toe was. 
De facturen zien er nu anders uit, en zijn over-
zichtelijk voorzien van de door u afgenomen 
advertenties en de bijbehorende tarieven. Alle 
adverteerders hebben in het nieuwe systeem 
ook een nieuw debiteurnummer gekregen. In 
het verleden maakte de Makkumer Belboei met 
name voor zakelijke adverteerders ook gebruik 
van automatische incasso`s. In verband met 
het nieuwe SEPA betalingssysteem en de 
daaraan verbonden voorwaarden is er voor 
gekozen de automatische incasso`s te laten 
vervallen, en zal een ieder de factuur dus 
voortaan handmatig moeten overmaken aan 
de Makkumer Belboei.

Lezing Hylke Speerstra 
in Wooncentrum Avondrust
Wie kent hem niet, de bekende Friese schrijver 
Hylke Speerstra, schrijver van onder andere 
het bekende boek het “Wrede Paradysk“, maar 
ook “de Kâlde Krústocht“ en “Op redens oer“. 
Zijn boeken worden veel gelezen. Op donder-
dag 27 februari komt Hylke Speerstra een 
lezing geven in Wooncentrum Avondrust. U 
bent hiervoor om 19.30 uur van harte welkom 
in restaurant “Waerdsicht“ op de eerste ver-
dieping. De toegang is gratis.

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum  komt weer bijeen op dinsdag-
avond 18 februari. a.s., om 19,45 uur in de 
Gekroonde Roskam te Witmarsum . Na afloop 
van de jaarvergadering, komt Willem de Haan 
van Kimswerd, bekend als de Wandelaar.
Hij organiseert in de zomer elke maand een 
wandeling en onder zijn enthousiaste leiding 
brengt hij de deelnemers op plaatsen waar ze 
normaliter nooit komen.
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Presentatie maatregelen Masterplan Makkum  door Jetze Genee

Afgelopen woensdagavond is in de Prins te 
Makkum het resultaat gepresenteerd van de 
maatregelen die voortvloeien uit Masterplan 
Makkum. ‘De plannen zijn van onderop na een 
lange route van sessies, workshops, comités 
tot stand gekomen’. Dit heeft geresulteerd in 
deze presentatie van vier concrete plannen die 
voor 2016 uitgevoerd gaan worden’. Age Joustra 
van de gemeente Súdwest-Fryslân vertelt met 
trots de volle zaal (ruim 100 aanwezigen) over 
de herinrichting van vier locaties in Makkum. 
Voor de plannen is een ruim budget beschik-
baar van  2.1 miljoen.

Na een korte terugblik op het voortraject wat 
in 2010 startte is in juli 2012 een visieplan tot 
stand gekomen. De ideeën uit de eerdere 
sessies van de inwoners en ondernemers van 
Makkum zijn hierin meegenomen. Uit het 
visieplan zijn vier maatregelen uitgewerkt door 
vier werkgroepen. Vanavond werden deze 
plannen gepresenteerd door Eric Schrauwen 
van het bureau Interra uit Joure wat de maat-
regelen heeft uitgewerkt. De ambitie van het 
Fries Merenproject (provinciaal initiatief) is 
gericht op het aantrekkelijker maken van tien 
watersportkernen en zeven ‘toegangspoorten’. 
Voor Makkum, een van de toegangspoorten, 
is samen met de gemeente een masterplan 
opgesteld. De doelstelling in Makkum is 
gericht op het toerisme en vooral op het uit-
geven van meer geld in de Friese dorpen en 
steden. De nadruk in Makkum ligt op de ver-
blijfsfunctie. Deze doelstelling is deels door 
overheid en deels door de samenleving te 
realiseren. De Holle Poarte, de verbinding tussen 
dorp en strand, het centrum Plein en Markt en 
imago en marketing zijn de vier speerpunten 
uit het masterplan Makkum. Op de website 
van de gemeente is dit plan in te lezen.

Allereerst werd de Holle Poarte uitgelicht. Interra 
en de werkgroep bestaande uit bewoners en 
ondernemers kwam met een planschets waar-
bij de voetganger een belangrijkere rol krijgt. 
De ontvangstrotonde wordt geïntegreerd in het 
plein tussen de Vigilante en de Zuiderzeestate. 
De gevel van de Zuiderzeestate en het midden-
deel van het plein worden zo ingericht dat de 
bezoekers een prettiger verblijf wordt geboden. 
Daarnaast is gekozen voor een eenduidige 
inrichting en een grotere strandbeleving. 

Het centrum, Plein en Markt, wordt de komende 
jaren stevig aangepakt. Het leeuwendeel van 
de aanwezigen sprak dit het meest aan. 
Grootste aanpassing is het autoluw maken 
van het centrum en de herinrichting van de 
Markt. Het Plein wordt autovrij en op de Markt 
is gekozen voor eenrichtingsverkeer met een 
parkachtige bomenlaan in het midden van de 
Markt. Vanaf de Sultan naar de Waag en vanaf 
de hoek Bleekstraat terug naar de Kerkstraat. 
Dit gaf de meeste vragen. Zo kwam direct 
naar voren hoe het komt met het parkeren? 
Interra gaf aan dat in de zomermaanden de 
middenstrook autovrij bedoeld is en dat in het 
najaar hier langsparkeren mogelijk is. Verder 
komt de gemeente Súdwest-Fryslân met een 
parkeervisie (voor de zomer van 2014) aldus 
Age Joustra. Een droge opmerking van een 
wat oudere aanwezige was: ‘Witte jo wol dat it 
60 jier wêrom ek sa wie?’ De geschiedenis 
herhaalt zich inderdaad want na de demping 
van de Markt zag het er bijna net zo uit als op 
de planschets. (foto)

De verbinding tussen het centrum met de 
winkels en de horeca en het strand met de 
gasten in het seizoen is al jaren een speer-
punt. Zo had het plan ‘Navelstreng’ 29 jaar 
geleden dezelfde intentie: maak de afstand 
tussen strand en dorp kleiner. Het Masterplan 
Makkum hoopt dit doel te bereiken door de 
weg en fiets-voetpad tussen de rotonde op de 
haven en de rotonde bij het villapark Makkum 
her in te richten. Hier is natuurlijke begroeiing 
en een duinachtige inrichting gepland. De 
oversteek tussen de middenwaard en de zuid-
waard wordt een kenmerkend punt met een 
loopvlonder over het water en een uitkijktoren. 

Tenslotte werd de zaal meegedeeld dat nog 
voor dit vaarseizoen enkele aanlegvoor-
zieningen worden gerealiseerd. De plannen 
over de inrichting van een historische werf aan 
de Krommesloot en het dinopark op de 
voormalige vuilstort zijn particuliere initia-
tieven die geen plaats hebben in het Master-
plan. De planning voor de uitvoering van de 
werkzaamheden is; na de zomer aanbesteden, 
oplevering in ieder geval voor 2016. De werk-
zaamheden worden zoveel mogelijk buiten 
het zomerseizoen uitgevoerd. 

foto: archief Albert Kamstrafoto: archief Albert Kamstra
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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                  

Ruim 125 jaar geleden, op 21 februari 1888, 
kwam Willem Banning in Makkum ter wereld 
als zoon in een vissersgezin. Ze woonden in 
een klein arbeidershuisje, in een zijsteeg van 
een steeg, aldus Banning zelf in een van zijn 
boeken. In het laatste nummer van Ald Nijs, 
het donateursblad van Ald Makkum, heeft Otto 
Gielstra een artikel gewijd aan de herkomst 
van Willem Banning. Vader Banning werkte op 
de haringvisserij in Maassluis. Hij was vanaf het 
voorjaar tot sinterklaas van huis, en het zou 
een logische stap zijn geweest voor Willem 
om ook de visserij in te gaan.

Hij voelde zich echter getrokken door stof wat 
hij tot zich nam uit boeken die hij leende in de 
Nutsbibliotheek, en het was dan ook als een 
lot uit de loterij toen op een dag twee onder-
wijzers langskwamen om met moeder Banning 
te praten. 'Er zit meer in die jongen, hij kan wel 
onderwijzer worden, wij zouden hem graag naar 
de kweekschool willen sturen.' Willem Banning 
volgde de kweekschool, studeerde theologie 
en werd daarna dominee, onder andere in Sneek 
en later in Leiden. Ook de politiek interesseerde 
hem, en dan met name de toekomst van ons 
land. Dit onderwerp werd helemaal actueel in 
de tweede wereldoorlog. Banning slaagde erin 
om een verbinding te leggen tussen zijn soci-

alistische achtergrond vanuit het arbeiders-
gezin, en zijn geloof aan de andere kant. Hij ver-
woorde dit in enkele belangrijke zinnen en legde 
daarmee, samen met anderen, 68 jaar geleden 
de grondslag voor de Partij van de Arbeid. 

Leeuwarder Courant journalist Wio Joustra 
schreef rond Bannings 125ste geboortedag 
een artikel over het werk van Banning, en 
stelde toen eveneens publiekelijk de vraag of 
het niet eens tijd zou worden Banning te eren 
in zijn geboorteplaats Makkum. Afgelopen 
zaterdag liep om die reden de gelagkamer 
van de Prins vol met belangstellenden, waar-
onder twee kleinkinderen van Willem Banning, 
Marleen Barth, lid van de Eerste Kamer en 
Herman Noordegraaf, bestuurslid van de 
Banning Vereniging. Omstreeks elf uur trot-
seerde het gezelschap wind en regen om aan 
de voet van de Waag de plaquette ter ere van 
Willem Banning te onthullen. Vanwege de weers-
omstandigheden werden enkele toespraken 
rondom deze onthulling binnen, in de Prins, 
gehouden. Op de plaquette staat de tekst: 
Willem Banning, Geboren te Makkum op 
21-02-1888. Medeoprichter PvdA in 1946. Ons 
verbindt de wil tot sociale gerechtigheid en 
vrijheid. Ons verbindt het vaste voornemen 
om samen een nieuw begin te maken.

Willem Banning geëerd met plaquette door Thomas Groeneveld

eigen fotoeigen foto
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Jaarvergadering 
Vogelwacht Makkum 
Woensdagavond 19 februari (volgende week) 
organiseert Vogelwacht Makkum haar jaar-
vergadering. De vergadering wordt georgani-
seerd in de bovenzaal van de Prins te Makkum. 
Leden en geïnteresseerden zijn van harte 
welkom deze avond. 

Waar niet iedere vereniging kan steunen op 
een brede vrijwillige ondersteuning lukt dit bij 
de Vogelwacht nog steeds redelijk. Net als 
vorig jaar hebben twee bestuursleden aange-
geven dat zij stoppen met de bestuurlijke inzet 
voor de Vogelwacht. Na een pittige zoektocht 
is het gelukt om voor hen twee drie aspirant 
bestuursleden te vinden. De tweede wissel in 
twee jaar. Net als vorig jaar vertrouwd het 
bestuur erop dat ook dit jaar de aspirant 
bestuursleden door de vergadering worden 
beëdigd. Een mooi voorbeeld van een breed 
draagvlak binnen een vereniging. 

Traditie getrouw wordt tijdens de vergadering 
teruggekeken op het vorige jaar. 2013 was 
een bijzonder jaar voor de vogelwacht omdat 
het voor het eerst sinds 2001 (MKZ crisis) 
geen eerste kievitsei gevonden is. Zoals u 
allicht weet was het tot eind maart nog winters 
met veel sneeuw en zelfs een nachtvorst van 
–13 C op 13 maart. Gelukkig konden we 
daarna nog ruim 1.300 nesten noteren van 
weidevogels, stadsvogels en zwaluwen. Al met 
al een prima seizoen door het verlate maai-
seizoen van de boeren. Daarnaast hebben we 
weer een erg actief jaar achter de rug voor 
onze jeugdactiviteiten. 

Hoe anders is het nu. De futen nestelen al en 
uw elzen en hazelaars staan in bloei. Maar de 
kievit is nog niet terug, ofwel de Ljip is nog net 
in it lân, de simmer komt der nog net oan! 
Onze leden die actief betrokken zijn bij de 
weidevogels weten wanneer het pas echt 
voorjaar wordt. Om mee te dingen voor de 
vondst van het eerste ei is een aaisykerskaart 
verplicht. De kaarten liggen voor de aange-
melde aaisykers / nazorgers klaar. U kunt 
deze in de pauze afhalen bij het bestuur tegen 
betaling van  5,00. 

Wat ook traditie is, is de verloting. Een groot 
aantal prijzen staat al klaar om van eigenaar te 
veranderen. Tenslotte kunnen we samen de 
mooiste tijd van het jaar, het voorjaar, bespreken 
onder het genot van een drankje na afloop. 
Komt u ook gerust langs als u geen lid bent. 
Wie weet voelt u zich thuis tussen onze leden 
en wilt u straks ook genieten van de baltsende 
vogels en de bescherming van nesten vanaf 1 
april. Tot ziens op woensdagavond 19 februari
20.00 uur Hotel de Prins te Makkum. 
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WOONOFFENSIEF FRYSLÂN
woonmarkt & open huizendag

zaterdag 15 februari van 10.00 - 15.00 uur

Vraagprijs € 132.000,- k.k.

Drachten, Noordkade 7 

Vraagprijs € 190.000,- k.k.

Hemelum, Yde B. Yntemastrjitte 20

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Longerhouw, Buren 20 

Prijs vanaf € 99.000,- k.k.

Makkum, Buren 23 

Vraagprijs € 138.500,- k.k

Makkum, Slotmakersstraat 4    

Vraagprijs € 168.500,- k.k.

Makkum, Menziessingel 3    

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Makkum, Turfmarkt 69 

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Makkum, De Schar 35

Prijs vanaf € 150.000,- k.k.

Makkum, Botterstraat 67

Ook ons kantoor 
is tijdens 

Woonoffensief 
Fryslân geopend

Makkum - Lemmer

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Makkum, Turfmarkt 71

Vraagprijs €199.000,- k.k.

Makkum, Plein 7

Woonoffensief Fryslân

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Makkum, De Kamp 18 

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Makkum, Buren 4

Prijs vanaf € 485.000,- k.k.

Makkum, Houtmolen 14 

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

Witmarsum, Arumerweg 61  

Vraagprijs € 98.500,- k.k.

Zurich, Kerkstraat 4 

Makkum Lemmer
Voorstraat 1 Kortestreek 21
T. 0515 - 233 664 T. 0514 - 563 637

www.kingmawal inga.n l



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 12 februari 2014

Iedereen die twijfelt over het kopen van een 
huis, kan op zaterdag 15 februari van 10.00 – 
15.00 uur terecht bij het Woonoffensief in héél 
Fryslân. 

Open Huizen Route
Tijdens de Open Huizen Route, waarbij de 
Friese makelaars aspirant-kopers graag op 
weg helpen naar hun droomhuis, staan de 
deuren van duizenden Friese woningen in de 
prijsklasse tot  200.000,- wagenwijd open. 
Zie voor alle deelnemende woningen aan dit 
Open Huis op: www.funda.nl. U kunt zoeken 
op regio of plaats en vervolgens “open huis” 
aangeven bij de zoekcriteria.

Woonmarkt
Daarnaast zijn in alle Friese gemeenten woon-
markten met veel informatie over welke woningen 
te koop zijn, mogelijkheden voor energiebe-
sparing, financiering en extra voordelen. Men 
krijgt op die dag van 10-15 uur op één plek 
informatie en advies over allerlei provinciale 
en gemeentelijke subsidies en regelingen.

Woonmarkt in Sudwest Fryslan
Deze wordt gehouden op 15 februari van 10.00 
– 15.00 uur in het Atrium, Oude Kerkhof 11 te 
Sneek. Op deze woonmarkt staan specialisten 
op het gebied van woningen, financieringen, 
koopaktes, styling, subsidies, energiebesparing 
en nog veel meer. Laat u deze dag geheel vrij-
blijvend informeren over kopen en wonen.

Voordelen
Wie op deze dag of in de daarop volgende 
vier weken een woning tot  200.000,- koopt, 
krijgt een pakket aan voordelen, aangeboden 
door de provincie Fryslân en alle deelnemers. 
Dit pakket bestaat per woning uit:

•  2400,- duurzaamheidslening
•  20.000,- renovatieregeling 
 (woningen tot  150.000,-)
• Actietarief aankoopmakelaar  995,-
• Andere lokale acties en kortingen 
 (zie woonmarkt Atrium - Sneek 
 of www.woonoffensief.nl) 

Looptijd woonoffensief
Er is tot 15 maart 2014 de tijd om gebruik te 
maken van de kortingen en regelingen die 
het woonoffensief biedt. Meer informatie is te 
vinden op www.woonoffensief.nl. Woonoffensief 
Fryslân maakt onderdeel uit van Wurkje foar 
Fryslân en is een initiatief van de provincie 
Fryslân, de Friese gemeenten en alle makelaars-
organisaties. 

Waarom een Woonoffensief?
De woningmarkt verdient een duwtje! Niet langer 
alleen maar negatieve berichten, maar juist een 
positief geluid. Ook de makelaardij, financiële 
instellingen, notariaat, woningcorporaties en 
de bouw- en duurzaamheidssector in Fryslân 
gaan voor het Woonoffensief! Allemaal met 
dezelfde gedachte: wat kan elke partij doen 
om de woningmarkt en de werkgelegenheid 
in deze voor Fryslân zo belangrijke sector op 
gang te helpen? Waar kunnen maatregelen of 
programma’s versneld worden? Zo blijft het 
wonen in Fryslân toegankelijk.

Meer info
Wilt u meer weten over de voordelen, het kopen 
van een huis of wilt u op een andere dag een 
kijkje nemen in een woning. Uiteraard is ons 
kantoor op zaterdag 15 februari ook geopend 
en staan wij u graag te woord. U bent van 
harte welkom op de Voorstraat 1 – Makkum, T 
0515-223664 of kijk op www.kingmawalinga.nl 

Zaterdag 15 februari: Woonoffensief
Kingma & Walinga makelaars doen mee aan Woonoffensief Fryslân

25 jaar IVN Súdwesthoeke
Groencursus

IVN Súdwesthoeke organiseert een korte Groen-
cursus over het landschap van Gaasterland. 
De cursus bestaat uit twee theorieavonden in 
Balk op dinsdag 11 maart en dinsdag 25 
maart. Aansluitend zijn er twee excursies op 
zaterdag 15 maart en zaterdag 29 maart. 
Kosten:  10 voor  IVN-leden;  20 voor niet-
leden. Informatie en/of opgave: Elly Barnhoorn, 
tel. 0514-603331 of 06-15231977, mail elly.
barnhoorn@tele2.nl .

Gaasterland is een bijzonder stukje van 
Friesland, met gaasten, meren en het klif. Hoe 
is dit ontstaan en door menselijke invloed 
geworden zoals het nu is? Hierover hoort u 
tijdens de korte Groencursus van IVN Súdwest-
hoeke. U maakt de eerste avond kennis met 
het ontstaan van Gaasterland en de bijzonder-
heden van het afwisselende landschap. Op de 
zaterdag erna is er een excursie op de fiets. 
De tweede avond gaat over de verschillende 
soorten planten en dieren, typerend voor deze 
omgeving. Daarna is er op zaterdag weer een 
excursie, dit keer in het bos. Voorkennis is niet 
nodig. De cursus wordt gegeven door ervaren 
IVN-gidsen. IVN staat voor Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid.

eigen fotoeigen foto

Roelof Korporaal, een 
laatste Kornwerderzand 
Veteraan overleden
Op zondag 26 januari overleed in Kollum, op 
95-jarige leeftijd de heer Roelof Korporaal. In de 
meidagen van 1940 maakte de heer Korporaal, 
als dienstplichtig soldaat, deel uit van het 1ste 
Regiment Infanterie en werd gelegerd in de 
Stelling Kornwerderzand. Daar maakte hij tijdens 
de Duitse inval, de belegering mee van de 
kazematten op de Kop van de Afsluitdijk. Dit 
bleek de enige plek, waar de Duitse inval tot 
staan werd gebracht. Veteraan Korporaal was 
drager van het Mobilisatiekruis en het Oorlogs-
kruis en ontving in mei 2013, uit handen 
van burgemeester Bearn Bilker, alsnog het 
Veteraneninsigne.

Toen in april 2013 het boek “Kazematten op 
de Afsluitdijk” in het Kazemattenmuseum ten 
doop werd gehouden, ontving hij van schrijver 
John Verbeek een van de eerste exemplaren van 
dit boek als een eerbetoon aan deze Veteraan. 
Regelmatig nog bracht hij nog een bezoek aan 
het Kazemattenmuseum, de plek waaraan hij 
zoveel bijzondere herinneringen had.

Er lijkt geen einde te komen aan de crisis. 
Maar wanneer staan de nieuwe leiders op? 
Het muzikale cabaretduo De Gebroeders 
Fretz besluit het zelf te gaan doen. Weliswaar 
pas in 2025, maar de campagne is begonnen. 
Met hun wervelende cabaretshow ‘Revolte!’ 
reizen ze door heel Nederland om de revolutie 
af te trappen. Johan Fretz als kandidaat voor 
het premierschap, Marcel Harteveld als zijn 
spindoctor en Edoardo Righini op de elektri-
sche gitaar om wat soul en rock ’n roll naar 
het Torentje te brengen. 

Opgegroeid in de nostalgische jaren ’90, 
besluiten de twintigers dat dit het moment is om 
van zich te laten horen. Alleen hoe? Idealen 
genoeg, maar wat zijn die waard zonder 
goede ideeën? Met ijzersterke humor, muzika-

liteit en een flinke dosis zelfspot dendert het 
duo in anderhalf uur als een wervelwind aan u 
voorbij. Dat maakt deze voorstelling ook een 
absolute aanrader voor iedereen bij wie het 
hart niet meteen sneller gaat kloppen van poli-
tiek. Of u aan het einde van de avond op Fretz 
stemt is aan u, maar deze Revolte! wilt u hoe 
dan ook niet missen. 
Meer informatie: www.degebroedersfretz.nl

Locatie: Doopsgezinde kerk – Makkum
Aanvang: 20.00 uur
Entree: NUT-leden  10,-  Niet-leden  12,-
Voorverkoop: Vanaf 10 februari 
bij Kantoorboekhandel Coufreur – Makkum
Passepartout: De Gebroeders Fretz + 
Amsterdamskleinkunst Festival (vrijdag 7 maart)
NUT leden  17,50 / Niet leden  22,50

NUT Makkum presenteert:Cabaret: De Gebroeders Fretz – Revolte

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Horror viswedstrijd

Harry Olde Olthof, winnaar van de wedstrijd.

Franeker - Op zaterdagmorgen 8 februari is 
de vierde winterwedstrijd op gewicht gevist 
van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber 
en HSV Ons Genoegen aan de Professor 
Loréstraat te Franeker. Tot 12.30 uur heeft flink 
doorgeregend en stond er een harde wind, 
dwars op het water. De visplaatsen waren op 
de aanlegsteiger, die spekglad was vanwege 
de vele regenval. Ook is er een stukje water 
tussen de steiger en de vaste wal, waardoor 
het lastig was om op de steiger te komen. 
Verder is het opzetten van een paraplu op een 
steiger met harde wind bijna niet te doen.

Eén visser liet zich diskwalificeren en zocht 
verderop een visplaats op op de graswal, een 
andere visser ging onderuit op de steiger en 
bezeerde zich flink, waarop hij naar huis ging. 
Om 13.00 uur, het einde van de wedstrijd, was 
de helft van de vissers al vertrokken. De uit-
slag was als volgt:

1. H. Olde Olthof 2721 gram
2. P. Roedema 2229 gram
3. A.D. van Assen 2025 gram
4. J.R. de Boer 1696 gram
5. F. van Duinen 1669 gram
6. R. de Jong 1164 gram
7. S. Menger 1037 gram
8. K. Bakker 851 gram
9. F. Temme 829 gram
10. B. Dorenbos 644 gram
11. P. Topma 551 gram
12. J.R. den Boer 1130 gram (ged.)

De andere vissers hadden geen vis of de vis 
niet aangeboden ter weging. De volgende 
winter witviswedstrijd is op zaterdag 8 maart 
aan de Leppedyk te Akkrum (Kromme Knillis). 
U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de 
loting. Er wordt gevist van 9.00 - 13.00 uur. De 
volgende roofvistocht is op zondag 16 februari, 
om 8.30 uur bij Roptazijl. 

eigen fotoeigen foto
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4 ondernemers uit Makkum 
samen op Boot Düsseldorf
De in Makkum gevestigde Kitesurfschool 
'NorthWest-Kiteboarding’ exposeerde - net als 
in 2013 - van 18–26 januari j.l. op Europa's 
grootste en internationale Watersportbeurs: 
'Boot Düsseldorf’. De Kiteschool heeft al geruime 
tijd de internationale erkenning van de VDWS, 
een kwaliteitskeurmerk voor Kitescholen, wat 
het mogelijk maakt op Boot Düsseldorf aan-
wezig te zijn. In totaal bestaat Boot Düsseldorf 
uit 17 hallen, elk met een eigen thema waarvan 
hal 1 de ‘Beach World’ een hal is waar je water-
sport echt kunt gaan beleven met een grote 
wakeboard-baan en NorthWest Kiteboarding 
een eigen stand heeft midden tussen collega 
Kite- en Windsurfscholen uit de gehele wereld. 
Naast het aanprijzen van alle mogelijkheden 
van Kitesurfcursussen werden ook dit jaar weer 
de 'kitesurflocaties' Makkum en Kornwerderzand 
op de kaart gezet en onder de aandacht 
gebracht bij het Duitse publiek. De 10 dagen 
durende beurs werd dan ook heel druk bezocht. 

Ook het Beach Hotel de Vigilante, het Beach 
Resort Makkum en Camping Sotterum werden 
als partner vertegenwoordigd door de kiteschool 
om duidelijk te maken dat je voor een leuke 
tijd gecombineerd met watersport in Makkum 
moet zijn. Verder toont deze goede en jaren-
lange samenwerking aan dat bedrijven elkaar 
perfect kunnen versterken. De veelal Duitse 
cursisten hebben de mogelijkheid om de kite-
surflessen te combineren met een (korte) 
vakantie op het Makkumer Strand gelegen 
aan de mooie Friese IJsselmeerkust. Of je nu 
met een tent of met een camper komt, in een 
van de luxe Duinvilla's van het Beach Resort of 
in een van de suites van het Beach Hotel de 
Vigilante wilt overnachten... je kunt kiezen uit 
talrijke accommodaties… Omgekeerd is het 
voor de 3 toeristische ondernemers mogelijk 
om hun gasten sportieve activiteiten aan te 
bieden waaronder dus Kitesurfen of kitesurf-
lessen te nemen bij NorthWest Kiteboarding. 
'Samenwerken werkt' is het motto van deze 
groep enthousiaste Makkumer ondernemers!

Kitesurfen wordt steeds populairder en heeft 
zich in de loop van de jaren ontwikkeld van 
extreme-sport tot volkssport en iedereen kan 
het leren mits dat gebeurd in een erkende 
Kitesurfschool. NorthWest-Kiteboarding is 
naast de VDWS-international licentie ook door 
het Watersportverbond erkend en heeft meer 
dan 10 jaar ervaring in Kitesurfing en de daar-
bij behorende leer-concepten. Bij temp. boven 
10 graden worden het gehele jaar door kite-
surflessen aan particulieren en bedrijven 
gegeven waarbij persoonlijke begeleiding, fun 
en veiligheid voorop staan. Tevens zijn zij test- en 
verhuurcenter voor het merk North-Kite-
boarding, kun je SUP (Stand Up Paddle) Boards 
huren en kun je bij de school terecht voor 
vakbekwame reparatie's van Kites en Boards. 
Voor meer info over kitesurflessen, advies, 
begeleiding of accomodaties kijk op www.
northwestkiteboarding.com of via Facebook 
op www.facebook.com/NorthWKiteboarding

Makkum - Voorafgaand aan de snertpreek op 
zaterdag 8 februari in de Vermaning van Makkum 
hadden de meeste mensen genoten van de 
mooie rondetijden van Sven Kramer. Oudste 
Lieuwe Durksz vertelde in zijn openingswoord 
dat hij blij was dat Sven zich zo fantastisch 
naar de eindstreep gehaast had, maar dat het 
deze middag juist over onthaasten zou gaan. 
Het thema van de snertpreek was dit jaar tijd. 
Zoals gebruikelijk tijdens een snertpreek werd 
het thema op vrolijke wijze door de oudste, 
leden en jeugd van de Doopsgezinde Kerk 
gepresenteerd, met hier en daar een kritisch 
of diepzinnig moment. De vrolijke (muzikale) 
noot werd weer verzorgd door jeugdkorps de 
Notenkrakers, onder leiding van Nynke Jaarsma.

Hillie las het gedicht Tijd van Rutger Kopland 
voor dat begint met de regel: Tijd - het is vreemd, 
het is vreemd mooi ook nooit te zullen weten 
wat het is. We zijn veel bezig met tijd: we hebben 
het druk, we hebben tijd tekort of vinden de 
tijd juist te langzaam gaan. Hoezeer de tijd de 
mensen bezighoudt blijkt wel uit de lange rij 
spreekwoorden en gezegdes die over tijd 
gaan. Pietsje kon het schoolbord met wat hulp 
van de aanwezigen in een mum van tijd vol-
schrijven. Hidzer en Wietske kwamen uitgere-
kend in deze snertpreek over tijd te laat! Het 
verhaal hoe het mislukt was om gauw even 
patat te halen werd door Hidzer zo levensecht 
verteld dat iedereen het helemaal voor zich 
zag: Hidzer en Wietske die houwen en keren 
hadden met de volle tas met patat in de draai-
molen van Buwalda, een regen van patat op 
het Plein en de klodders mayonaise bij Bolink 
en De Boer op de ramen……

Durkje vertelde een verhaaltje van exact twee 
minuten en de Bouwers lazen een tekst van 
Kinderen voor Kinderen: Tijd Tekort. Eddy 
Oppedijk las een van zijn eigen gedichten. 
Het lied “Opzij, Opzij, Opzij” was deze middag 
het succesnummer van de Notenkrakers. Het 
collecteren bleek op deze melodie ook lekker 
snel te gaan!

Lieuwe Durksz las voor uit de toespraak van 
een opperhoofd uit de Zuidzee. Het opper-
hoofd beschrijft hierin de westerse mens, hij 
noemt ze de Papalagi. Hij verbaast zich enorm 
over de manier hoe de Papalagi met tijd 
omgaan: ze vinden dat ze er niet genoeg van 
hebben en maken zich er enorm druk over, 
dat bevreemdt het opperhoofd want de tijd 
tussen zonsopgang en zonsondergang kan 
de mens toch niet beïnvloeden. Hij probeert 
aan zijn volk uit te leggen hoe de Papalagi de 
tijd onder de duim proberen te krijgen met 
een ingewikkeld stelsel van uren, minuten en 
seconden dat ze bijhouden op ronde metalen 
voorwerpen. Hij besluit de toespraak met het 
voornemen dat hij bij een volgend bezoek de 
Papalagi er op zal wijzen dat er tussen zons-
opgang en zonsondergang een zee van tijd 
ligt en dat er altijd weer een nieuwe dag komt.

Met het vorderen van de snertpreek begon het 
in het Makkumer Kasteeltje steeds lekkerder te 
ruiken. Het is traditie dat de snertpreek eindigt 
met het gezamenlijk eten van snert, rogge-
brood en broodjes knakworst. Wijke Sietzema 
werd met een bos bloemen hartelijk bedankt 
voor het koken en iedereen nam ruim de tijd 
om van haar heerlijke snert te genieten.

Tijd voor snert     door Judith van Lavieren

Het Fries openluchtmuseum Aldfaers Erf vangt 
de geschiedenis in authentieke gebouwen, 
voorwerpen en ware verhalen. Voor jong en 
oud is een bezoek aan ons museum en onze 
route indrukwekkend en onvergetelijk. Zintuigen 
worden geprikkeld. Geluiden, geuren, smaken 
en beelden nemen u mee naar vroeger. Levende 
historie raakt, welke leeftijd u ook heeft. Beleef 
momenten van herkenning en verbazing. Stap 
letterlijk terug in de sfeer van toen en maak 
kennis met de Friezen en hun geschiedenis. 
Wil je als vrijwilliger werken in een culturele en 
dynamische omgeving? Informeer dan naar 
de mogelijkheden bij ons Fries Openlucht-
museum Aldfaers Erf. Door de frisse wind die 
over onze route waait zijn wij op zoek naar 
naar nieuwe, bruisende en enthousiaste vrij-

willigers /medewerkers voor in de Smederij, 
bakkerij, grutterswinkel/school, gastheren en 
-vrouwen op diverse locaties. Ook zoeken wij 
enthousiaste en handige vrijwilligers voor onder-
houd van onze accomodaties en de tuinen. 

Voor meer informatie en aanmelding, kijk ook 
op www.aldfaerserf.nl, of info@aldfaerserf.nl, of 
tel 0515-231631. Voor sommige functies zullen 
wij een verklaring van goed gedrag vragen. 
• Je werkt in een plezierige en bijzondere 
 omgeving: historisch maar ook bij de tijd. 
Onze missie is: ervaring delen.
• Je werkt nooit alleen maar in een team 
 van betrokken mensen.
• “leuk en afwisselend werk, er is altijd wat 
 anders”, aldus Sjoukje.

Wordt ook vrijwilliger bij Fries openluchtmuseum Aldfaers Erf

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Turnsters DES Makkum 
succesvol tijdens wedstrijden
Makkum - Zaterdag 1 februari heeft Berber 
Koornstra haar eerste wedstrijd van dit seizoen 
gehad. Voor deze wedstrijd moesten we naar 
2e Exloërmond in Drenthe afreizen. Hier kwamen 
turnsters uit de 3 noordelijke provincies elkaar 
tegen op de wedstrijdvloer. Berber heeft een 
goede wedstrijd geturnd maar maakte enkele 
schoonheidsfoutjes. Ze werd hier keurig 5e en 
heeft zich onder voorbehoud geplaatst voor 
de Nederlandse halve finales. 

Zaterdag 8 februari moesten de meiden van 
de keuze oefenstof aan de bak in IJlst. Berber 
van de Zee, Rianne de Wolff, Anja Oostenveld, 
Fenna Hofstra en Lysbeth van de Zee kwamen 
hiervoor in actie. Berber had een prachtige 
oefening op de balk en sprong, maar kwam 
op de brug nog net iets tekort. Rianne turnde 
een prima wedstrijd en haalde een 6e plaats. 
Nog even de puntjes op de i voor de tweede 
wedstrijd. Lysbeth had een super wedstrijd 
maar vergat jammer genoeg een onderdeel op 
de balk waardoor ze op een 7e plaats belande. 
Anja viel één keer van de balk maar dit kon ze 
goed maken door verder geen fouten te maken 
en dit werd beloond met de 3e prijs. Fenna 
was onze topper van deze dag door foutloos 
haar wedstrijd te turnen en de eerste prijs mee 
te nemen naar Makkum. We hebben allemaal 
weer veel geleerd en een wedstrijd ervaring rijker. 
Een goede opmaat voor de tweede wedstrijd op 
zaterdag 15 maart in de sporthal van Makkum. 
Een thuis wedstrijd dus! Komt u ook de 
Makkumer turnsters aanmoedigen 15e maart a.s. 
Toegang is gratis. Like ook onze gymnastiek-
vereniging DES Makkum Facebook, en blijf op 
de hoogte.

Pannatoernooi SV Mulier

Op zaterdag 1 februari organiseerde SV Mulier 
het pannakooi toernooi voor de jeugdvoet-
ballers van Mulier in de gymzaal in Witmarsum. 
Door de vele aanmeldingen stonden er dit jaar 
niet 1 maar 2 pannakooien klaar. “Jats”sport- en 
spelverhuur te Lollum was sponsor van één 
van de pannakooien. We startten de ochtend 
met de mini-pupillen en de F-pupillen, gevolgd 
door de E-pupillen.  In de middag kwamen de 
D-pupillen aan bod en als laatste de meisjes-D 
en de C-junioren. De jeugdvoetballers streden 
om mooie prijzen. Deze prijzen werden dit jaar 
gesponsord door Hoveniersbedrijf Pier Reitsma 
te Witmarsum. SV-Mulier bedankt Pier Reitsma 
en “Jats”sport- en spelverhuur voor hun bijdrage 
aan deze geslaagde dag! Hieronder volgende 
de prijswinnaars van het pannatoernooi. De 
jeugdvoetballers die net buiten de prijzen vielen 
kregen een herinneringsmedaille uitgereikt.

eigen fotoeigen foto
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Vrijdag 14 februari
45 + voetbal   19.30 uur

Zaterdag 15 februari
Makkum 1 - Ouwe Syl 1 15.00 uur 
Makkum2 - Knickerbockers 5 12.30 uur
Leovardia A1 - Makkum A1 12.00 uur
Leeuwarder/Zwal B1 - Makkum B1 9.50 uur

Kantine; 
11.30-15.00: 
Yvonne Grobbink, Alexander v t Zand 
15.00-19.00: 
Nynke Boonstra, Johan Kooistra, Angela Vroman

Vrijdag 14 februari
19:00  Wisky DS 2 - Makkum DS 2
20:15  Makkum XC 1 - S.V.W. MC 2
20:15  Makkum DS 4 - Staveren DS 3
20:30  Makkum DS 1 - DBS DS 2
20:30  S.V.W. MA 1 - Makkum XA 1
21:30  Makkum DS 3 - VC/Zeus2K DS 3

Zaterdag 15 februari
16:30  BOB Team HS 1 - Makkum HS 1

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, sport-
mogelijkheden en animatie 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

Dinsdag 14 januari zijn we gestart met 35 
biljarters. 20 in de A klasse, 15 in de B klasse.
Iedereen speelde 2 keer en de beste 5 uit de 
poules gingen door naar de finale. Na 2  span-
nende finales op zondag 19 januari konden  
rond 19.30 Uur de prijzen worden uitgereikt. 
Tevens wil ik de sponsors: Rick Hack (De Zwaan), 
Sietse Bouma (De Prins), Piet Tiersma (De 
Belboei) en Bloembinderij Bij Elma bedanken.   

Finale Driebanden A Klasse
 Naam Punten Gemiddelde
1e Germ v/d Meer 6 0.433
2e Pier Elgersma 6 0.429
3e Piet Lasschuit 6 0.379
4e Jan Huisman 3 0.480
5e Piet Genee 3 0.308

Finale Driebanden B Klasse
 Naam Punten Gemiddelde
1e Koert Jansen 6 0.297

2e Hielke Cuperus 0 0.200
3e Gerrie Krikke 0 0.147
4e Sjoerdtjede Jong 0 0.133
5e Theo van Malsen 0 0.098

Hoogste serie voorrondes A Klasse:    
Harm Jan Cuperus 6
Kortste partij voorrondes  B Klasse:  
5 beurten, Koert Jansen
Kortste partij  voorrondes  A Klasse:  
8 beurten, Harm J Cuperus
Hoogste serie finale B Klasse:    
2 beurten, Sjoerdtje De Jong
Kortste partij finale B   
19 beurten, Koert Jansen
Hoogste serie finale A:
7 beurten, Jan Huisman

Iedereen bedankt en tot 2015! 
Ruda Bergsma

Driebanden toernooi Makkum

eigen fotoeigen foto

De Waddenruiters 
Sneek - Zaterdag 1 februari was het Fries 
Kampioenschap Indoor Dressuur rijden pony`s 
te Sneek. In de klasse L2 A/B pony`s kwam 
Quincy Bierstedt samen met haar pony Mowgli 
uit . Zij reed een uitstekende proef met 184 en 
188 punten wat een percentage is  van  62%, 
Hiermee werd zij knap reservekampioen. Dus 
na het succes van afgelopen zomer toen ze 
Fries Kampioen outdoor werden nu weer een 
top prestatie. Quincy en Mowgli, Gefeliciteerd 

mail naar: belboei@makkum.nlmail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 
Adverteer in de 

Makkumer Belboei
Makkumer Belboei
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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  

Twee leren banken te koop! De banken zijn in 
goede staat. Het gaat om een tweezits bank 
en een driezitsbank. Afmetingen: Tweezits-
bank: 160x87 cm, Driezitsbank: 200x87 cm, 
prijs  200,- Geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met Eva Jansen of bel 0630730211

Blauwe wc verkleiner, wit potje, Buggy, camping-
bedje Koelstra, witte tafelstoel, hekje voor trap 
(wit metaal) één prijs  57,50 kan ook per stuk 
worden gekocht tel. 06-14974599  

I.v.m. een hyperactieve mol in onze tuin (Arum) 
zijn wij op zoek naar een mollenvanger. Graag 
contact opnemen met Petra Oudejans
(0517851224)

 
(op het fietspad tussen Exmorra en Makkum) 
2 Silca huissleutels, waarvan 1 met groen hoesje, 
aan een sleutelhanger met een apenkop van 
het merk Paul Frank. Wie deze sleutels mist 
kan bellen naar tel. 06-40931332

Arum, Baarderbuorren: Blauwgrijze kater, witte 
snoet, bef, borst. Wit aan de voeten. Exmorra, 
Ds W. à Brakelstraat: Wit met cypersrode 
kater. Sinds half september 2013. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 
088-0064692.

‘’Actie kerkenwerk’’ Rommelmarkt 17 mei a.s, 
heeft u hier spullen voor dan tel. naar T. v.d. 
Heide 0515-232834.

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

GEVRAAGD

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

Wijke Sietzema zorgt al vele jaren voor de snert die na de snert preek gepresenteerd werd.

Hanna helpt in Hisor    door Judith van Lavieren

Afgelopen zomer tijdens de Merke vertrok 
Hanna Bakker met een volle koffer richting 
Schiphol. Niet voor een strandvakantie maar 
om te helpen bij het opknappen van een 
kindertehuis in Hisor in Tadzjikistan. Haar eigen 
handbagage was zo bescheiden mogelijk, de 
grote koffer gevuld met 30 kilo kinderkleding. 
“Na aankomst bij het kindertehuis wordt deze 
kleding gesorteerd en uitgedeeld. De meeste 
kinderen hebben slechts 1 stelletje ondergoed 
en 1 setje kleding dat zowel in de zomer als 
in de winter gedragen moet worden”.

Hanna ging naar Tadzjikistan met de Friese 
stichting Stichting Stype (een samentrekking 
van stipe (hulp) en de naam van oprichter 
Ype). Toen ze dertien was hoorde ze voor het 
eerst over het kindertehuis in Hisor. Iemand 
die er zelf was geweest, vertelde erover tijdens 
een voorlichting op het Marnecollege. Hanna 
was diep geraakt door de foto’s en filmpjes 
die hij liet zien. Ze was op dat moment nog 
te jong om zich aan te melden, maar het 
bleef door haar hoofd spelen. En zo kwam 
het dat de 17-jarige MBO-student Onderwijs-
assistent afgelopen zomer twee weken aan 
het werk ging in Hisor. De stichting heeft tot 
doel om de 320 kinderen die in het kinder-
tehuis wonen een betere toekomst te geven. 
Veel van de kinderen zijn gehandicapt. Daar-
naast wonen er weeskinderen en kinderen 
die achtergelaten zijn. Elke zomer gaat Stype 
naar het tehuis en probeert dan zoveel 
mogelijk op te knappen. De groep van Hanna, 
die in leeftijd varieerde van 16 tot 60 jaar, heeft 
afgelopen zomer 17 leslokalen opgeknapt, 
dat wil zeggen van ramen, vensterbanken en 
deuren voorzien en daarna de muren gestuukt 
en geverfd.

Naast het bouwen probeert men de kinderen 
hygiënische gewoontes aan te leren. Zo zijn 
ze niet gewend om zich te wassen en hun 
tanden te poetsen. De stichting zorgt dat er 
tandenborstels, tandpasta, zeep en shampoo 
zijn. Het tandenpoetsen gebeurt bij de modder-

beek en het wassen moet in de rivier, met je 
kleren aan. Ook Hanna en haar groeps-
genoten moesten zich op die manier wassen 
want een douche en wc waren er eenvoudig 
niet. Het toilet was een gat in de grond en 
werd doorgespoeld met water uit de rivier, 
waarna het water weer terugliep in…jawel 
dezelfde rivier waar men zich ook in wast. 
Ook probeert men te helpen door oudere 
kinderen naailes te geven, zodat ze zelf kle-
ding kunnen maken en dit eventueel op de 
bazar kunnen verkopen. Voor een gehandi-
capte in Tadzjikistan een van de weinige 
manieren om zelf je brood te verdienen.
Regelmatig drong tijdens haar verblijf het 
grote verschil met Nederland door. Doordat 
er niet gevaccineerd wordt krijgen veel kin-
deren polio en raken daardoor gehandicapt. 
Schrijnend is het geval van een jongetje dat 
gehandicapt raakte doordat het gips ander-
half jaar om zijn gebroken been bleef zitten 
en het meisje Maria dat door haar moeder 
achtergelaten werd met de belofte dat ze 
morgen terug zou komen….. Iedere dag 
waren er een paar mensen vrij om leuke 
dingen met de kinderen te doen, bijvoor-
beeld door ze te schminken.” Deze kinderen 
zijn eigenlijk niet gewend dat er aandacht 
aan ze geschonken wordt”, zegt Hanna.

Hanna gaat helpen met het inzamelen van 
geld om in 2014 weer een bezoek mogelijk 
te maken. Onder andere door met 4 anderen 
het schuurfeest Rock by Attema bij Heeg te 
organiseren. Verder probeert ze de stichting 
bekendheid te geven. Ze heeft er al over 
verteld in de kerk, zal nog langs bij haar 
oude school De Ark die 150 euro voor het 
kindertehuis inzamelde en komt nu in de 
Makkumer Belboei. Een paar dagen na ons 
gesprek komt er een sms-je. Voor 2014 had 
zowel Hanna als haar vader Stefan zich aan-
gemeld en een blije Hanna meldt : “Ik heb te 
horen gekregen dat mijn vader en ik beide mee-
gaan op reis!“ Wie meer wil weten over de 
stichting kan kijken op www.stichtingstype.nl. 

Midwintermiddag 
afd. Ned. Rode Kruis 
De afdeling SWF van het Nederlandse Rode 
Kruis nodigt ouderen en alleenstaanden uit 
om te komen naar een feestelijke Midwinter-
middag  donderdag 20 februari a.s. om 14.30 uur 
in zalencentrum “De Roskam” te Witmarsum 
(kaatsplein) Griet Wiersma zal voor u optreden 
en natuurlijk staat er een hapje en een drankje 
voor u klaar! Misschien bent u zo gelukkig in 
het spel en neemt u een prijsje mee naar huis. 
De bingoplankjes zijn verkrijgbaar voor  1,- 
De middag is om 17.00 uur afgelopen. Vervoer 
v.v. dient u zelf of via uw contactpersoon Rode 
Kruis SWF te regelen. We hopen op uw 
komst! Tot ziens. Gert-Jan, Corrie en Aly


