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Fjoer Rin 2014 Door Judith van Lavieren

Makkum - Op zondag 27 april wordt voor de 
derde keer de Fjoer Rin georganiseerd door 
Loopgroep Makkum, in samenwerking met 
de Koninginnevereniging. De Fjoer Rin bestaat 
uit een trimloop van 5, 10 en 21,1 kilometer, 
een wandeltocht van 15 en 25 kilometer en 
een kidsrun. Een uitgebreid programma dus 
met voor elk wat wils. Logisch dat de voorbe-
reidingen al “lopen”…..

De Fjoer Rin commissie, bestaande uit Jan-
Hindrik Hartman, Audrey Eijsberg, Barbara 
Jaarsma en Marie van Mourik wordt door-
gaans in december prettig onrustig bij de 
gedachte aan de volgende Fjoer Rin om 
vervolgens in januari met de voorbereidin-
gen te starten volgens een goed doordacht 
draaiboek. Op 18 februari jongstleden was 
het tijd voor de tweede vergadering. Dat je er 
niet bent met het prikken van de datum en 
het ophangen van de posters wordt al gauw 
duidelijk. Vergunningen, het bijhouden van 
de website, het benaderen van sponsoren en 
vragen van vrijwilligers, maar ook het regelen 
van waarschuwingsborden, tijdklokken, start- 
nummers en medailles: het is nog maar een 
kleine greep uit alle zaken die voorbij komen.

Voor volgende maand staat onder andere 
het bepalen van nieuwe wandelroutes op het 
programma. Van de vrijwilligers die de vorige 
keer meegeholpen hebben heeft al een 
behoorlijk aantal zich weer aangemeld. Maar 
de commissie kan nog vrijwilligers gebruiken. 
Wie wil helpen, bijvoorbeeld als verkeers-
regelaar of bij een verzorgingspost, kan zich 
melden via de mail: loopgroepmakkum@
hotmail.nl. Scholieren die de handen uit de 
mouwen steken kunnen hun uren gebruiken 
voor maatschappelijke stage.

Dat de Fjoer Rin op 27 april gehouden wordt 
kan vast in de agenda genoteerd worden. 
Voor wie nu al zeker weet dat hij mee wil 
doen is het mooi om te weten dat het vanaf 
deze week ook al mogelijk is om je in te 
schrijven voor de verschillende onderdelen. 
Dit kan eenvoudig via de site www.loop-
groepmakkum.nl. De belangstelling voor de 
Fjoer Rin is de afgelopen jaren gestaag 
gegroeid. Ook dit jaar hoopt de commissie 
dat weer veel mensen warm lopen voor hun 
evenement en zich voor een van de onder-
delen aanmelden.

Nog steeds kunt u zich opgeven voor de reünie 
van oud medewerkers van ‘’Avondrust 2014’’ 
t/m 1973. Inmiddels is de datum vast gesteld 
op 20 September 2014 vanaf 14.00 uur in het 
restaurant ’’Waerdsicht’’ van Avondrust, op-
gave sluit op 1 Augustus 2014 ook kunt u 
kijken op Facebook Avondrust reünie 2014 
daar kunt u zich ook opgeven foto`s en 

berichtjes opzetten. Iedereen die belangstelling 
heeft kan zich opgeven bi Aukje v.d. Meer-
Kamstra, Schoolbuurt 2 8754 CV Makkum of 
Tel 0515 232549 en mail aukjevdmeer.001@
hetnet.nl Velen hebben zich al opgegeven 
maar er kunnen nog meer bij!! Geef het door!!

Commissie Reünie ’’Avondrust 2014’’ 

Herhaalde oproep Reünie Avondrust 2014
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Familieberichten
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: 
Van Asperen Tandheelkunde – Praktijk 0515-572353
- 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.

Onze grote vriend

Willem
is er niet meer.

Zijn humor en oude verhalen zullen we nooit 
vergeten.
We wensen Jettie, de kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte.

Cor & Geertje
en kinderen

Markant als persoon 
geef jij ons bijzondere herinneringen!

Willem de Zee
Afscheid moet Jettie nemen van haar bijzonder man 
en onze vrienden Arie, Sandra en hun kinderen 
van hun markante heit en pake.
Wij wensen jullie heel veel sterkte toe om zonder 
Willem verder te gaan.

Willem en Sjoukje Miedema
Leo en Marga Rinia
en onze kinderen.

 
Makkum, 23 februari

Na een lang ziekbed is rustig overleden in het bijzijn van zijn dierbaren

Willem de Zee
Echtgenoot van Jettie Bangma

30-08-1929                        23-02-2014

Gelegenheid om te condoleren:
woensdag 26-02-2014 van 19.00 tot 20.00 uur
donderdag 27-02-2014 van 16.00 tot 17.00 uur

in Willem zijn bakkerij aan de Houtmolen 28 te Makkum

 Makkum: J. de Zee-Bangma
 Harlingen: Sietie Roukema-de Zee
  Johan Roukema
 Nieuwleusen: Wim de Zee
  Hennie Snijder
 Makkum: Arie de Zee
  Sandra de Zee-Ottenbros
  en kleinkinderen

Correspondentieadres: A. de Zee, De Greiden 3, 8754 KG Makkum

Hé Willem de Zee! Harikadee!
   
Een uniek mens, een echte Makkumer is niet meer

Willem de Zee
   
Bedankt voor die prachtige verhalen.
Je kroketten en de appeltaarten.
Helaas jou naam komt nu ook op de balk. 

Je vrienden van Het Viskhok

Oandien binne we troch it ferstjerren fan

Willem de Zee
     

Wy winskje Jet en de bern in protte sterkte ta

Age en Eelkje

“Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren”

Op 19 februari  is overleden

Mevr. A. van der Laan-Bos
Als lid van de cliëntenraad en de menu-commissie 
was Mevr. van der Laan-Bos nauw betrokken bij het 
tot stand komen van een goede zorg- en dienst-
verlening. Wij zullen haar inbreng en deskundigheid 
in deze commissies bijzonder missen.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Namens bewoners, personeel en vrijwilligers 
van woonzorgcentrum Avondrust Makkum 
Meindert de Boer, locatiemanager
Mieke van Vliet-Drost, voorzitter locatie cliëntenraad

Makkum, februari 2014.

Kijk eens even,Kijk eens even,
aan wie ik mijn bedje heb gegeven?aan wie ik mijn bedje heb gegeven?

Jullie mogen het allemaal horen,Jullie mogen het allemaal horen,
mijn zusje Tess is geboren!mijn zusje Tess is geboren!

Kusjes van LiekeKusjes van Lieke

Tess
18 februari 201418 februari 2014

Ze weegt 3840 gram Ze weegt 3840 gram 
en is 50 cm langen is 50 cm lang

Rocco, Marijke en Lieke LaanRocco, Marijke en Lieke Laan
Schans 3, 8754 GA MakkumSchans 3, 8754 GA Makkum

Wilt u mijn oogjes zien twinkelen,Wilt u mijn oogjes zien twinkelen,
laat dan de telefoon even rinkelen.laat dan de telefoon even rinkelen.

0515-855729  /  06-128387880515-855729  /  06-12838788
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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

Dit jaar staan vijf historische toonaangevende 
keramieksteden op verschillende postzegel-
vellen in de schijnwerpers. Naast Loosdrecht, 
verscheen ook het keramiek uit Tegelen, Har-
lingen, Delft en nu ook uit Makkum. Afgelopen 
maandag overhandigde PostNL retailmanager, 
Eeuwke van der Wal, het eerste exemplaar 
officieel aan directeur Jan Tichelaar. “Een histo-
risch moment”, zegt van der Wal. “Het is nog 
nooit eerder voorgekomen dat 2 Friese plaatsen 
in dezelfde serie postzegels zijn uitgekomen”. 
De postzegel maakt deel uit van de succesvolle 
serie Mooi Nederland. De serie besteedt dit jaar 
aandacht aan de bijzondere positie die ons land 
inneemt in de productie van keramiek. Makkum 
mocht  uiteraard niet in dit rijtje ontbreken.

Rutger Fuchs ontwierp de postzegel voor PostNL. 
Hiervoor deed hij een gedegen onderzoek 
naar de specifieke details van het Makkumer 

aardewerk. De ontwerper heeft een prachtig 
en zeldzame combinatie gecreëerd waar oud 
en nieuw elkaar raken. Want vorig jaar ging bij 
Tichelaar het roer volledig om en werd de 
ambachtelijke productie van sieraardewerk 
gestaakt. Het postzegelvelletje geeft de veel-
zijdigheid van het Makkumer keramiek op een 
bijzondere wijze weer. De postzegelvelrand is 
gevuld met historisch en modern keramiek 
van Tichelaar en Kingma Makkum, waaronder 
schotels, vazen, borden kannen en tegeltableaus. 
De postzegel heeft een lichtblauwe achter-
grond die afgeleid is van het typisch Makkums 
blauw. Vlindervormen worden afwisselend in 
donker- en lichtblauw weergegeven. Filatelist 
Bate Hylkema geeft op zijn postzegelblog op 
het internet een uitvoerige beschrijving van 
de zegel. Het postzegelvelletje is in Makkum 
verkrijgbaar bij DA-drogist, Jumbo en de 
Boekhandel.

Makkums keramiek op postzegel Mooi Nederland door Sjirk Wijbenga

Jan Tichelaar (links) neemt de geschenken in ontvangst  Eeuwke van der Wal. (rechts) 

"Landschap" is de titel van het koffieconcert dat 
gemengd koor Sjongsum o.l.v Margo Konings 
op zondag 2 maart in het Jopie Huisman 
museum geeft, De Workumse componist 
Henk Tromp heeft drie gedichten van Marsman 
op muziek gezet. De bekendste daarvan is 
"Herinnering aan Holland" Aan Sjongsum de eer 
om deze stukken voor het eerst ten gehore te 
mogen brengen. Behalve deze drie klassiek 

klinkende werken, zal er ook muziek worden 
gezongen uit de West-side story, Simon en 
Garfunkel en nog meer. Het intermezzo wordt 
verzorgd door het Tango orkest van Pingjum 
o.l.v Bob Driessen. De wervelende emotievolle 
muziek van Astor Piazzola zal dan klinken. 
Iedereen is welkom op zondag 2 maart om 
11.00 uur in het Jopie Huisman museum in 
Workum. De Toegang is gratis. 

De jaarlijkse collecte voor Amnesty International 
heeft in Makkum en Witmarsum het mooie 
bedrag van 717 euro opgeleverd. Door de 
trouwe inzet van 12 collectanten en de vele 
gulle gevers kon dit worden gerealiseerd. 
Iedereen hartelijk dank hiervoor. Die dank 
spreken ook de talloze mensen uit, die letterlijk 
aan den lijve hebben ondervonden wat het 
betekent om overgeleverd te zijn aan willekeur 
en machtsmisbruik. En die ook hebben ervaren 
wat het betekent dat je weet dat er mensen 
zijn die zich om jou lot bekommeren en dat 
domweg niet langer pikken. Een van hen is 
Nasrin Sotoudeh, een Iraanse mensenrechten-
advocaat. Zij werd in 2011 veroordeeld tot zes 
jaar gevangenisstraf vanwege ‘propaganda 
tegen de staat’. Door actie van Amnesty met 

steun van duizenden Amnesty-supporters, 
kon zij in september 2013 de beruchte Evin-
gevangenis in Teheran verlaten om terug te 
keren naar haar gezin. 

Makkum en Witmarsum hebben hieraan bij 
gedragen en zullen dat blijven doen zolang 
dat, jammer genoeg, nodig is. Hiervoor willen 
we in beide dorpen heel graag meer collec-
tanten. Hoe meer hoe mooier. Als u besluit dat 
u zo rond de eerste week van februari best wel 
even tijd kunt vrijmaken om een statement te 
maken tegen mensonterend onrecht, bent u 
van harte welkom. Stuur dan een berichtje naar 
makkumwitmarsumvoorvrijheid@gmail.com 
en we nemen contact met u op. Wij zeggen: 
net stinne, mar rinne! Oant sjen.

Sjongsum zingt Marsman

Collecte Amnesty International geslaagd
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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                  

Woansdei 19 maart binne der wer gemeente-
riedsferkiezings? Lit jo stim heare. Gemeente-
polityk giet oer jó takomst. Sjoch mar om jo 
hinne, der giet gjin dei foarby of jo hawwe wol 
te krijen mei saken dy’t de gemeente regelt; it 
ûnderhâld fan diken, it leegjen fan konteners 
en it fersoargjen fan it grien. De gemeente 
ferstrekt ek jo riidbewiis en paspoart, registre-
arret de berte fan jo bern en jo houlik. 

Mar der is mear, séker yn ús grutte gemeente 
mei syn 74 doarpen en stêden. Bygelyks it 
saneamde ‘Kearnebelied’. Hjirby is elts doarp 
of wenwyk frege in fisy te skriuwen. Spytich 
genôch komt it lang net altyd oan útfiering ta. 
De FNP wol in better kearnebelied, wêrby’t 
doarpen, stêden en wiken oer in eigen budzjet 
beskikke en wêrby’t de winsk fan de mienskip 
liedend is en flot útfierd wurdt. 

En der is noch folle mear. Sa wurdt ús 7 rieds-
leden wol ris frege ‘wat dogge jimme dêr altyd 
yn dy riedsseal’? It antwurd is: hjir hat de FNP 
him hurd makke foar behâld fan foarsjennings 
sa as doarpshuzen en biblioteken, ferbettering 

fan de tsjinstferliening, earst yntern by de 
gemeente besunigje troch it wurk linich te 
organisearren, dat alle doarpen ek yn it bûte-
gebiet glêsvezel krije foar snel ynternet, gjin 
wynmolens yn de Iselmar, opkomme foar de 
Fryske kultuer, sporten en taal, gjin miljoenen 
oan in nij gemeentehûs útjaan, earlike kâns 
foar lokale ûndernimmers by ynkeap fan pro-
dukten en tsjinsten ensfh.

FNP riedsleden binne folop folksfertsjin-
wurdigers, sy dogge mei in protte nocht wurk-
besites oan doarpen, bedriuwen, ferienings 
en ynstellingen. Dizze perioade al mear as 40 
kear. By de FNP binne der njonken de troch jo 
keazen 6 riedsleden ek saneamde skaadfraks-
jeleden en kontaktpersoanen, sy binne ús 
ambassadeurs yn alle 74 doarpen en stêden.  

Dus, kom woansdei 19 maart allegeaer nei it 
stimburo! Fansels ha we ek in stimadvys, we 
sizze net foar niks ‘FNP - Midden yn Mienskip’. 

Oant sjen, Ut namme fan FNP Súdwest-Fryslân, 
Sicco Rypma, www.fnp2014.nl 

Op vier maart aanstaande is het weer zover, 
D66 organiseert haar 2e politiek café. Deze 
keer staat de bijeenkomst volledig in het teken 
van de gemeenteraadsverkiezingen die 19 maart 
plaatsvinden in onze gemeente. Om de inwoners 
van de gemeente een zo goed mogelijk beeld 
te geven van wat er te kiezen valt zijn ook de 
lijsttrekkers van de andere partijen uitgenodigd. 
Op deze manier is het mogelijk om laagdrem-
pelig als inwoner van SudWest-Fryslân vragen 
te stellen aan de diverse lijsttrekkers. Dus geen 
verkiezingsdebat maar “In gesprek met…” onze 
lokale volksvertegenwoordigers en lijsttrekkers. 

De gemeente krijgt steeds meer bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. Het is dus zaak om 
in ieder geval te stemmen op 19 maart. Iedere 
burger zal zich afvragen: ’Waarom stemmen 
op…..?”  Om een zo goed mogelijke keuze te 
kunnen maken krijgt iedereen de kans onze 
lokale vertegenwoordigers te bevragen op 
allerlei lokale thema’s in onze gemeente. Bij 
D66 hopen we op deze manier op een hoge 
opkomst 19 maart. Locatie is restaurant Onder 
de Linden aan de Marktstraat in Sneek. Inloop 
vanaf 19.30, de koffie staat klaar. Het politiek 
café is van 20 tot 22 uur. 

Lit jo stim heare op woansdei 19 maart ! 

D66 Politiek Café met lokale lijsttrekkers in Sneek

Wommels - Dertien schoolkampioenen lazen 
maandag 17 februari voor in Wommels tijdens 
de regionale voorronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. De jury deze avond bestond 
uit Jetske Miedema, Sander de Rouwe en Iris 
Poepjes. Zij hadden het erg moeilijk met het 
kiezen van de winnaar welke doorgaat naar 
de provinciale finale op dinsdag 8 april in 
Theater de Skâns in Gorredijk. De provinciale 
winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de lan-

delijke finale op woensdag 21 mei in Tivoli 
Vredenburg in Utrecht. Het is geworden Wybren 
Walinga van de CBS de Ark uit Makkum. Hij las 
voor uit ‘De verschrikkelijke steen’ van Tosca 
Menten. De Nationale Voorleeswedstrijd bestaat 
inmiddels eenentwintig jaar. In Friesland doen 
dit jaar 212 schoolkampioenen mee, waarvan 
er 14 in Gorredijk meedoen aan de provinciale 
finale. Het zal dus nog een spannende strijd 
worden!

Wybren Walinga wint regionale voorronde van de voorleeswedstrijd

Op de foto zittend op de stoel de winnaar: Wybren Walinga
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Op vrijdag 7 maart komt het Amsterdams 
Kleinkunst Festival met talentvolle cabaretiers 
op uitnodiging van het NUT naar Makkum. 
In 2009 kwam het Concours om de Wim 
Sonneveld Prijs (zoals het officieel heet) hier 
voor het eerst en gelijk werd duidelijk dat in de 
bomvolle Doopsgezinde kerk in de Bleekstraat 
en traditie was geboren. In de jaren daarna 
bleven de kleinkunstenaars verrassend, bleef 
de sfeer in de Doopsgezinde kerk geweldig en 
was de zaal binnen mum van tijd uitverkocht. 

Het Festival is één van de drie grote cabaret-
wedstrijden in Nederland. De zes kandidaten 
die de eerste drie intensieve selectieronden van 
het Amsterdams Kleinkunst Festival weten door 
te komen, krijgen een professioneel coaching 
traject en een landelijke try-out-tournee langs 
diverse theaters in Nederland. Op die manier  
krijgen ze de kans om vele vlieguren te maken 
en onder begeleiding van een professionele 
coach uit het vak aan hun programma’s te 
werken. Alles om klaargestoomd te worden 
voor de Halve Finales en de Finale in april in 
Theater Bellevue en het DeLaMar Theater in 
Amsterdam waar zij strijden om de Wim Sonne-
veldprijs. Vele bekende namen, zoals De 
Vliegende Panters, Claudia de Breij, Richard 
Groenendijk, Droog Brood, Maarten van Roozen-
daal, Van der Laan en Woe, Pieter Derks en 
Louise Korthals zetten ooit hun eerste stappen 
op het podium bij dit festival. Dit jaar komen:  

Remko Willems, Julie Cafmeyer en Matroesjka.

Remko Willems is een kleinkunstenaar uit 
Utrecht. In zijn voorstelling ‘Niet te genieten' 
speelt hij gortdroge liedjes, aangevuld met 
historische imitaties en kwetsbare biechten.  
Daarbij balanceert hij graag op het scherpst 
van de snede. Alles voor een uiterst vermake-
lijke en educatieve avond…
Julie Cafmeyer heeft een BMI van 21 en is 
vermoedelijk hoogsensitief. Haar voorstellingen 
kenmerken zich door duistere lichtheid en ver-
makelijke tragiek. De voorstelling ‘Boei’ gaat 
over het verlangen om je armen en benen 
rond iemand te zwieren, je vast te klampen en 
nooit meer los te laten. 

Matroesjka vertelt het verhaal van je buurjongen, 
je oma en je tandarts. Een voorstelling vol 
tragikomische liedjes en sketches over twijfel-
achtige helden en wonderlijke figuren. Lisa 
Loeb en Janneke Rinzema laten met funky 
beats en ernstige ukelele solo’s zien wat er zich 
in de hoofden afspeelt en wat er achter de 
voordeur gebeurt. Van hun buurman natuurlijk

De presentatie is in handen van Nina de la Croix.
7 Maart in de Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 20.30 uur,
Entree: Nut-leden  11,-, Niet leden  13,50
Voorverkoop vanaf 24 februari 
bij kantoorboekhandel Coufreur

Het Amsterdams Kleinkunst Festival in Makkum

TE HUUR 

Bovenwoning centrum Makkum
3 slaapkamers+dakterras.

 900,- all-in p.m.
(incl. abbonnement tv-int.)

Meer info: woningtehuurmakkum@live.nl

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 2 maart
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Afgelopen woensdagavond werd de jaar-
vergadering van Vogelwacht Makkum georga-
niseerd. De kleine bovenzaal had stoelen te 
weinig voor de bijna 40 aanwezigen. Voorzitter 
Jetze Genee zat na negen jaar voor het laatst 
de vergadering voor, hij stopt als bestuurslid. 
In het jaarverslag keek de voorzitter terug op 
de afgelopen bestuursperiode vanaf 2005. 
Een periode waarin een actieve jeugdafdeling 
opgezet is, een website actief is, de nestregi-
stratie online verloopt en het ledental gegroeid is. 
Dit vergt de nodige inspanning maar de resul-
taten maken veel goed. De vogelwacht vierde 
ook een prachtig jubileum en is een vereniging 
geworden met statuten, meer leden en een 
financieel gezonde situatie. De wacht kan wat 
dat betreft met een gerust hart verlaten worden. 

Dat doen Karel Roorda en Fogel Bergsma ook. 
Jelly Reitsma, zij blijft wel in het bestuur, had 
voor de aftredende bestuursleden bloemen 
en mooie woorden. Voor hen in plaats werden 
Tjebbe Witteveen, Ronny Cuperus en Christel 
Mollinga door de vergadering unaniem aan-
genomen als nieuwe bestuursleden. Het 
bestuur zoekt nog een gedreven voorzitter om 
de wacht bestuurlijk te leiden. Ondersteuning 
van actieve leden is er voldoende maar het 
voorzitterschap is nog vacant. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden bij Jelly Reitsma, 
jelly.reitsma@planet.nl. 

Tijdens de vergadering werd ook terug gekeken 
naar vorig jaar. Een bijzonder jaar waarin geen 
eerste kievitsei gevonden is en het voorjaar 
erg laat los kwam. Daarnaast een jaar vol 

met (jeugd) activiteiten. Jeugdcoördinator Jelly 
Reitsma had voor de gelegenheid een presen-
tatie gemaakt van de jeugdactiviteiten. In de 
pauze konden de aaisykers/nazorgers de 
passen afhalen die nodig zijn om dit seizoen 
het land in te trekken. Indien u niet bij de ver-
gadering aanwezig kon zijn en toch ook graag 
het land in wilt om kievitseieren te zoeken of 
aan de nazorg mee te doen, dan kunt u de 
pas afhalen bij Christel Mollinga, Krommesloot 
29 in Makkum. Vooraf graag een mailtje via 
chrisensijb@home.nl. 

Dit jaar ziet er nu anders uit dan de koude 
maand maart van vorig jaar. Maar het is nog 
geen maart en de lente van nu is geen garantie 
op een prachtig voorjaar. Deze meteorologische 
wijsheid is nodig om de exacte datum en tijd 
te raden van de vondst van het eerste kievitsei. 
De leden mogen tijdens de vergadering een 
briefje invullen met daarop hun voorspelling 
om zo mee te dingen voor de dr. Bogstra beker. 
Dr. Bogstra, één van de oprichters van de 
wacht Makkum in 1962. (leuk weetje; de zoon 
van dr. Bogstra, is nu voorzitter van de wacht 
Hommerts-Jutrijp. (red.) De voorspellingen 
varieerden van 6 maart tot 24 maart. Welke 
datum het dit jaar wordt is afwachten. 

Wilt u eens mee met een aaisyker? Of later in 
het voorjaar mee met de nazorg? Neem dan 
contact op met Jelly Reitsma. Als u meer van 
de wacht wilt weten bent u van harte welkom 
op de nazorgvergadering op 4 april in de Prins, 
waar de broedzorg opgestart wordt en de 
resultaten van vorig jaar geëvalueerd worden. 

Verslag jaarvergadering Vogelwacht Makkum
Vogelwacht Makkum klaar voor het voorjaar

mail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 

Makkumer Belboei
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Agenda
Donderdag 27 februari: 
Makkum – Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Avondrust, Lezing 
door Hylke Speerstra, aanvang: 19.30 uur 
in het restaurant

Vrijdag 28 februari:
Skuzum – Dorpshuis De Treffer Klaverjassen 
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 1 maart:
Makkum – Oud papier ophalen door Hallelujah 
en Flevosanghers ze starten om 9.00 uur

Zondag 2 maart:
Cornwerd – Manege Boeyenkamp  
Mini Marathon aanvang: 10.00 uur

Makkum – Zing Mee 
in Avondrust restaurant ¨Waerdsicht¨  
aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 4 maart: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen  
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

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

Wons- Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Mw. W Post

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

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. L Punt

Opgave Leugenbollepop
Makkum - De laatste versie van het Leugen-
bollepop was zeer geslaagd. In 2014 vindt 
alweer de 25e editie van het festival plaats. 
Het bestuur zal  er alles aan doen ook van het 
jubileumfeest iets moois te maken. Natuurlijk 
hebben we dit jaar ook weer veel vrolijke deel-
nemers nodig. U kunt zich opgeven vóór 31 
maart via de mail: arie@leugenbollepop.nl   

Denk er om: alleen vlotte en vrolijke liedjes. 
Minimum leeftijd is wederom 16 jaar. Datum:  
vrijdag 29 augustus.
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Voetbalprogramma
Zaterdag 1 maart
Makkum 2 - Knickerbockers The 5 12:30
Makkum 3 - Workum 3 15:00
Makkum A1 - S.C. Stiens A1 15:00
Makkum A2 - SJO Oudega/HJSC A1 12:30
Makkum C1 - Joure SC C2 10:45
Makkum D1 - Franeker SC D1 9:00
 
Kantinedienst   
Josiena Zijlstra/ Ans Pieters 8,15-12.00
Jellie Poog/Grietje Tjeerdema 12.00-15.00
Piebe Adema Hinke Lemstra/ 15.00-19.00
Rein Attema 15.00-19.00

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

Bij Beach Resort Lifestyle kunt u  een Magnesiumbad boeken.
Daarnaast kunt u ook Zechsal badkristallen bij ons kopen om         
thuis in alle rust te ontspannen. Loop gerust bij ons binnen om te  
vragen naar de mogelijkheden mail: info@lifestyle-makkum.nl of  
bel : 0515-231551. Blijf op de hoogte van  alle nieuwtjes door 
onze facebookpagina te “liken”.

Magnesium is een mineraal dat onontbeerlijk is voor de goede werking van ons lichaam. Bij een 
tekort aan magnesium, kunnen er verschillende stoornissen optreden zoals vermoeidheid, 
spierkrampen, angst en depressie. Het is betrokken bij meer dan 300 chemische reacties. Geen 
wonder dus dat een magnesiumbad een weldaad voor ons lichaam is!

Magnesium:
1. Belangrijk voor goede werking van het zenuwstelsel
2. Draagt bij aan het verminderen van vermoeidheid en stress 
3. Helpt bij pijnlijke, vermoeide, gespannen spieren
4. Speelt een rol bij de regulering van het suikergehalte in het bloed en de bloeddruk
5. Helpt bij een pijnlijke menstruatie
6. Kan helpen bij huidproblemen

Schrijfster en lifestyle coach Annemarie Postma: “Magnesium is een mineraal dat écht onmis-
baar is voor een goede werking van ons lichaam!”

Annemarie PostmaAnnemarie Postma

Wist u dat...
* Op woensdag 5 maart staat er bij de OBS 
 It Iepen Stee weer een papiercontainer. 

* Papier kan de gehele dag gebracht worden!
 
* Schrijf alvast in uw agenda: 
 in de week van 23 mei wordt er bij de O.B.S. 
 weer kleding ingezameld voor Het Leger 
 des Heils!

Menvereniging Yn 'e Beage 
Organiseert op zondag 2 maart a.s. een mini 
indoor marathon in Manege Boeyenkamp in 
Cornwerd.  Wij starten deze dag om 10:00 uur 
met het verkennen van het parcours waarna de 
1e groep menners om 11:00 uur gaan begin-
nen met de wedstrijd. De 2e groep start om 
12:30 uur met het verkennen van het parcours 
waarna zij om 13:30 uur gaan beginnen met de 
wedstrijd. Aansluitend is er een prijsuitreiking. 
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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  

Zeer mooie jongensfiets 24 inch merk Batavus 21 
versnellingen net geheel nagekeken is weer als 
nieuw 85 euro z.g.o.h. gazelle omafiets met voor 
bagagerek net helemaal nagezien 100 euro 
06-25386689

Aangeboden zeer mooie Bauknecht vaatwasmachine 
in perfecte staat alle programma’s aanwezig a klasse 
125 euro  tel. 0515 579592

Aangeboden z.g.a.n. Vijverstofzuiger
2x gebruikt  50,- tel. 0515-231676

Dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer Rommelmarkt 
te Cornwerd t.b.v. Dorpsbelang. Heeft u spulletjes 
voor ons, bel dan naar 0515 – 232261 (Vera) of naar 
0515-231577 (Pauline).

Avondrust, allerlei gezelschapsspelletjes, o.a. rummi-
kub, scrabble, triominos, dammen, schaken, mens 
erger je niet. Heeft u misschien nog iets op zolder 
liggen, wat u niet meer gebruikt? Wij zouden er erg 
blij mee zijn. 0515 - 231655 / abar@zorggroeptellens.nl

Wie heeft er nog oude foto's van de peuterspeelzaal? 
Dit i.v.m. het 40-jarig bestaan. mail naar: m.attema@
live.nl

Groot beeld kleuren tv (oud model 80 cm.) werkt 
nog goed. tel. 06-30299886.

op het fietspad bij de rondweg van Makkum; 1 kinder-
wand, kleuren: blauw, wit met een rode rand. 
tel. 06-12719825

Een sleutel op het voetbalveld van VV Makkum nabij 
de dug-out. Deze is af te halen in de kantine.

Lege aardappel en/ of fruitkistjes voor decoratie 
doeleinden. Graag bellen naar 0515-231344.

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

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

GEVONDEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

De storm van 15 Februari 2014.  

Oud papier
Makkum - Zaterdag 1 maart wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor 
de Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het 
papier goed gebundeld in dozen aan de weg 
te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de 
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de 
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en 
het kaatsveld.

Op een zonnige ochtend de Workumerwaard 
op voor een kennismaking met de Workumer-
waard. Het loonbedrijf in dit geval. Aan de 
rand van dit prachtige buitendijkse gebied 
waar vogels en een paar boeren de dienst uit 
maken zit Loonbedrijf de Workumerwaard. 
Net buiten het verspreidingsgebied van de 
Makkumer Belboei. ‘Maar onze klanten niet!’ 
Jouke Feenstra steekt van wal. Onze klanten-
kring is na de overname van het agrarisch 
werk van Loonbedrijf van der Meer uit Makkum 
behoorlijk gegroeid. Nu daar ook het grond, 
civieltechnisch en klein waterbouwkundig werk 
bijgekomen is willen we dat graag kenbaar 
maken aan de lezers van de Belboei. Als 
calculator en adviseur is hij in dienst bij de 
gebroeders Visser. Michel Visser arriveert 
iets later en ligt de situatie toe. 

Overname Loonbedrijf van der Meer Makkum 
Van der Meer Makkum heeft na vele jaren 
actief in Makkum en omgeving haar loon-
bedrijf afgebouwd doordat er geen opvolger 
in de familie is. ‘Vijf jaar terug hebben wij een 
deel van de werkzaamheden van van der 
Meer overgenomen. In 2012 konden wij de 
rest van de werkzaamheden en 11 van de 16 
medewerkers overnemen. Daarmee ook de 
klantenkring.’ Wij zijn nu het aanspreekpunt 
waar dat voorheen van der Meer was. Om 
deze klanten zo goed mogelijk van dienst te 
zijn is het goed dat we dat nu duidelijk com-
municeren. Speciaal hiervoor adverteren 
wij nu in de Belboei en zijn we bij zo goed 
als alle klanten persoonlijk langs geweest. 
Als dit nog niet het geval is dan kunt u dit aan-
geven bij Michel Visser van het loonbedrijf te 
bereiken op 0515 33 6453. 

Agrarisch loonbedrijf
Visser verteld over zijn binding met de melk-
veehouderij, al twee generaties boeren zij op 
de Workumerwaard. Vroeger beperkte het 
loon-werk tot de melkveehouderij. Nu werkt 
het bedrijf ook in het grondverzet, civieltech-
nisch werk, waterbouwkundig werk en sloop-
werk. Een verbreding van werkzaamheden 

die nodig is om te blijven bestaan. Juist de 
melkveehouderij is een sector waar veel ver-
andert. Door de opschaling van grote boeren 
worden wij steeds vaker gevraagd om alle 
werkzaamheden buiten de stal om over te 
nemen. Simpelweg omdat de boer zijn handen 
vol heeft aan het melken en voeren van de 
koeien. Van sleepslang mest-uitrijden wat van-
af 16 februari toegestaan is, tot het inkuilen 
van het gras tot eind september. Daarnaast 
pakken we ook de inrichting van het erf en 
voersilo’s op. 

Visie
Omdat wij melkveehouderij naast ons loon-
bedrijf hebben, (voor en na het werk de put 
in om te melken), zijn wij goed op de hoogte 
van wat boeren bezig houdt. Hierdoor kunnen 
wij onze bedrijfsvisie: ‘samenwerken naar beter 
resultaat’ prima waar maken. Wij denken graag 
mee over kansen maar ook problemen waar 
boeren tegen aan lopen. Een voorbeeld is 
dat we na aanleg van een voersilo tevens 
een advies gegeven wordt over de inrichting 
van het erf en kunnen we ook onze overige 
werkzaamheden aanprijzen. 

Workumerwaard
Op de vraag of het loonbedrijf rekening houdt 
met de weidevogels vertelt Michel Visser trots 
dat zijn kavel het hoogst aantal broedende 
grutto’s telde vorig jaar. Het voorjaarswerk 
wordt dan ook met zorgt uitgevoerd om 
broedende vogels te sparen. Waar er vroeger 
veel meer boeren waren, en dus ook meer 
potentiele klanten, moeten we nu een veel 
groter gebied aanspreken om klanten binnen 
te halen. Als voorbeeld geeft Visser de 
Workumerbuitenwaard waar vroeger nog 10 
boeren zaten en er nu nog twee actief zijn. 

Wanneer u behoefte heeft aan agrarisch advies 
met een persoonlijke benadering, kunt u 
contact zoeken Loonbedrijf Workumerwaard. 
Dat kan met Michel Visser of Jouke Feenstra. 
Telefoonnummer: 0515-336453 of via de 
mail: LBworkumerwaard@kpnmail.nl 

Loonbedrijf de Workumerwaard ontzorgt boeren  door Jetze Genee

Zing mee in Makkum
Zondagavond 2 maart is er weer een “Zing 
Mee-avond” in restaurant “Waerdsicht” van 
zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. Er 
worden bekende geestelijke liederen gezongen 
o.a. uit de bundel van Joh. de Heer. De orgel-

begeleiding wordt verzorgd door Dhr. A. 
Couperus. De toegang is vrij en de aanvang 
is om 19.30 uur. U bent van harte welkom! 
Info: A. Otter tel. 542126 of D. Tamminga tel. 
231618.


