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Arjen Doedel, van Plaatselijk Belang 
naar de gemeentelijke politiek   door Sjirk Wijbenga

Makkum - Betrokkenheid bij het dorp Makkum. 
Dat was 6 jaar geleden de belangrijkste insteek voor 
Arjen Doedel toen hij besloot een bestuursfunctie 
aan te nemen in Plaatselijk Belang. Tijdens de 
jaarvergadering op 27 maart neemt hij nu met nog 
2 medebestuurleden, Alie Postma en Marco Molenaar, 
afscheid van het bestuur. Inmiddels zijn er alweer 
kandidaten gevonden voor hun opvolging. Arjen 
heeft gekozen voor een stap naar de gemeentelijke 
politiek. Arjen: “Dat was absoluut geen overhaaste 
beslissing. Ik heb hier eigenlijk best wel lang over 
nagedacht. Meedenken en meebeslissing op klein-
schalig niveau zoals in Makkum, vond ik leuk om te 
mogen doen. Maar ik zie nu toch wel een grote 
uitdaging”.

Arjen kijkt met een tevreden blik terug op een bewo-
gen en leerzame periode. In Makkum is Plaatselijk 
Belang het eerste aanspreekpunt van de gemeente. 
De dorpsorganisatie heeft al jarenlang een intensief 
en goed contact met de gemeente SúdWest Fryslân. 
“Ik ben eigenlijk best wel een vergaderdier”, zegt 
Arjen. “Er is in het bestuur veel gesproken en 
nagedacht over de dorpsvisie van Makkum. Deze 
behoeft overigens nodig een update. Wanneer je 
meedenkt met zo’n dorpsvisie krijgt een dorps-
belangorganisatie een veel actievere rol”. Er is in het 
afgelopen jaar toch het een en ander gerealiseerd 
in Makkum. Kleine zaken maar ook grote projecten 
passeerden in hoog tempo de revue. Het behoud 
van de bibliotheek in Makkum kreeg hoge prioriteit 
van het bestuur. De bewegwijzering in Makkum werd 
onder handen genomen en er werden, in samen-
werking met de gemeente, hondentoiletten geplaatst. 
Hoewel nog lang niet iedere hondenbezitter hier 
gebruik van maakt hoopt Arjen dat we elkaar hier 
in de toekomst op kunnen aanspreken. Dat bewoners 
het gevoel krijgen dat ze er niet alleen voorstaan, 
illustreert hij aan de hand van een klein voorbeeld. 
Eén van de bewoners in de Kerkeburen kwam bij 
het bestuur met de vraag of het hondentoilet naar 
een andere plek verplaatst kan worden. Hij had 
gelijk. Het stond inderdaad op een hinderlijke 
plek. Er is contact gezocht met de gemeente en 
een week later was er in onderling overleg een 
betere plaats gevonden.

De perikelen rond het gigawindmolenpark houdt 
ook Plaatselijk Belang bezig. “Hou Friesland Mooi“ 
is een stichting van verontruste burgers die strijden 
tegen de grootschaligheid van het park. Arjen 
maakt onderdeel uit van de stichting. “Ik ben niet 
tegen windenergie en dat er windmolens in of bij 
het IJsselmeer komen is reëel. Maar we kunnen er 
wel voor zorgen dat we ze niet allemaal op de nek 
krijgen”. In Fryslân moet er in 2020 530,5 MW wind-
energievermogen gerealiseerd zijn. Drie organi-
saties hebben de koppen bijelkaar gestoken en 
werken nu aan een uniek proces: Fryslân foar de 
wyn, met als doel om te onderzoeken of er meer 
spreiding van de windturbines over de provincie 
mogelijk is. Arjen is van mening dat windenergie 
een eerlijker gezicht moet gaan krijgen. Het kan 
niet zo zijn dat de lusten bij enkelen komen en de 
lasten bij velen. Hij wil dat de Friese IJsselmeerkust 
kan mee profiteren van de voordelen die wind-
energie met zich meebrengt. Arjen: “De komende 
4 jaar zullen ingrijpend zijn voor deze hoek van de 
gemeente en ik ben toch wel nieuwsgierig hoe 
alles zich zal ontwikkelen”.

De renovatie van de Afsluitdijk kan voor Makkum 
nieuwe kansen bieden. Het internationale icoon 
in de Nederlandse strijd tegen het water, voldoet 
niet meer aan de eisen. Het vernieuwen van de 
dijk biedt ruimte voor kansrijke ambities. 
Buitendijkse fietspaden is bijvoorbeeld een aan-
vullende functie voor De Nieuwe Afsluitdijk die 
zeker ook voor Makkum een andere categorie 
toerisme zullen aantrekken. De gemeentelijke 
politiek is voor Arjen, in het dagelijks leven leraar 
aardrijkskunde in Medemblik, een nieuwe uitdaging. 
Hij werd benaderd door de CDA fractie en hoopt 
op 19 maart via voorkeurstemmen de Raad te 
halen. Mocht dat niet lukken dan zal hij hier niet 
lang om treuren maar zich waarschijnlijk inzetten 
in de steunfractie van het CDA. Arjen: “Ik ben 
nu wel genoodzaakt om nu uit Plaatselijke Belang 
te gaan. Maar ik ben best nog wel bereid om
in kleine losstaande Makkumer projecten mee 
te denken als men mij hiervoor zou vragen. 
Met veel plezier heb ik me geprobeerd in te zetten 
voor Makkum”.

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

ZURICH 
Caspar de Roblesdijk 20

Vraagprijs 
€ 50.000,- k.k.VERKOCHT O.V.

Zondag 23 maart v.a. 17.00 uur

PubQuiz
Geef je op met je team (5p) 

inleg  12,50
Opgave via FB/in Skippers
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Familieberichten Agenda
Woensdag 19 maart:
Gemeenteraadsverkiezing 
van 7.30 uur tot 21.00 uur 
in alle dorpen van ons verspreidingsgebied

Donderdag 20 maart:
Makkum – 110e Ledenvergadering    
Begrafenisvereniging Makkum e.o.
in K.C. Het Anker aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 21 maart:
Makkum – Avondrust, Sjoelen 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Jaarvergadering K.V. Makkum
in Café Rest. De Zwaan
aanvang: 20.00 uur

Makkum e.o. – NL doet 
lees het artikel hierover in deze krant

Zaterdag 22 maart:
Makkum e.o. – NL doet 
lees het artikel hierover in deze krant

Dinsdag 25 maart:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 26 maart:
Makkum- Het Anker, Ledenvergadering   
CPB Makkum- Aanvang : 20.00uur
Ds. Beekman uit Koudum: Over zijn wekelijkse 
column in de Leeuwarder Courant.

Kerkdiensten

Wist u dat...

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

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. P van Hyum

Makkum – Minniste Mienskip 
Makkum e.o., 10.00 uur
Voorganger: Zr. Thea Thoolen – Haagsma

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J.H. Strubbe

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

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

Witmarsum – De Lytse Streek, 10.00 uur
Voorganger: Zr. Flora Visser – van Enkhuizen

* Ds. Beekman uit Koudum woensdag 26 maart 
 komt spreken in het Anker over zijn wekelijkse 
 column in de Leeuwarder Courant?

* er dan tijdens deze ledenvergadering van de 
 CPB Makkum gasten ook van harte welkom 
 zijn?

* U een advertentie in Full Color kunt plaatsen 
 op de eerste woensdag van de maand. 
 We beginnen hiermee in april. Voor informatie 
 kunt u mailen naar, belboei@makkum.nl. 

* U nu ook “Vriend van de Makkumer Belboei” 
 kunt worden door ons een briefje te sturen 
 met de gegevens erop naar:
 Ondernemers Vereniging Makkum
 Postbus 48
 8754ZP Makkum
 of per mail naar belboei@makkum.nl

* er ook makkumers meedoen aan Passie in 
 Bolsward 
 www.facebook.com/passieinbolsward

* de OVM druk bezig is met de organisatie 
 van de vroege vogelactie

* deze actie op zaterdag 29 maart wordt 
 gehouden

* u hier volgende week meer over leest

* de brandweer van Makkum nog steeds op 
 zoek is naar nieuwe brandweermannen en 
 vrouwen

* het verzetsmonument op het Vallaat is voor-
 zien van een informatiebordje

* op 29 maart een gooi wordt gedaan naar het 
 wereldrecord langste slinger electrische fietsen

* dit wordt georganiseerd door Rinia Fietsen

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.
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De Begrafenisvereniging 
Makkum e.o.

Nodigt haar leden uit 
voor de 110e ledenvergadering 

die zal worden gehouden 
op donderdag 20 maart 2014 om 20.00 

in K.C. Het Anker (Buren17).

 Agenda:
  1. Opening 
  2. Vaststellen agenda
  3. Kort verslag vorige ledenvergadering  
 (ter verg. aanwezig)
  4. Bestuurswisseling
  5. Verslag kascontrole
  6. Financieel verslag (ter verg. aanwezig)
  7. Vaststellen contributie en ledenkorting
  8. Mededelingen over de Federatie en 
       wat er verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
10. Sluiting

Het Bestuur

Makkum - Op dit moment ligt bij Van Malsen 
Jacht- en Interieurbetimmering een Noordkaper 
40. Het casco van dit schip is besteld bij de 
Gebroeders van Enkhuizen. Het werd gemaakt 
bij Blom in Hindeloopen en vervolgens is het 
geschilderd bij Bonsink. Sinds eind februari ligt 
de Noordkaper bij Van Malsen om betimmerd 
te worden. Een klus die naar schatting tot halver- 
wege juli zal duren. “Dit project is een mooi 
voorbeeld van de goede samenwerking tussen 
ons als “buren” op de Strânwei waar we best 
trots op zijn”, aldus Diana van Malsen.

Roland van Malsen beschrijft de werkzaam-
heden van zijn bedrijf eenvoudig maar doel-
treffend: ”Alles wat van hout is op of aan een 
schip wordt door ons gemaakt”. Daar hoort 
onder andere ook het leggen van teakdekken 
bij. ”Iedere boot is weer anders, je bent altijd 
bezig met maatwerk. Het leggen van een teak-
dek is eigenlijk een soort puzzelen voor vol-
wassen”, zegt Diana van Malsen. Bij dit pro-
ject met de Noordkaper wordt alles volgens 
de wens van de Zwitserse klant gemaakt. De 
indeling staat met potlood aangegeven op de 
vloer, zodat de klant die binnenkort tijdens zijn 
volgende bezoek kan bekijken en eventueel 
nog kan veranderen. Ook de houtsoort waar-
mee betimmerd wordt, wordt door de klant 
uitgekozen. Dit is de tweede Noordkaper die 
bij Van Malsen betimmerd wordt.

Recentelijk zijn alle plekken op het schip waarop 
geen isolatiemateriaal moet komen afgeplakt. 
Voor de isolatie is er een gespecialiseerd “maan-
mannetje” geweest die in beschermende kledij 
het schip “ingeschuimd” heeft met isolatie-
schuim. Na een dag kan dan weer verder 

gegaan worden met het betimmeren. Het 
technische gedeelte aan boord, de elektra en 
motoren, wordt helemaal verzorgd door 
Gebroeders van Enkhuizen. Naast het betim-
meren wordt de loods van Van Malsen voor 
een gedeelte gebruikt als winterstalling en 
worden er roeiriemen geproduceerd. Wat in 
2006 klein begon met het maken van roei-
riemen voor de Twirre werd groter toen die 
Twirre met die roeiriemen HT kampioen werd. 
Door dat succes wilden anderen deze riemen 
ook hebben en nu zijn er periodes dat er over 
de zeventig riemen in de loods klaarliggen….. 
De klanten komen uit het hele land. Zelf zijn 
Roland en Diana inmiddels ook aardig met 
het verslavende roeivirus besmet. Op de Fjoer 
Fûgel die in de Makkumer kleuren stilletjes
ligt te pronken in de loods van Van Malsen 
is Diana stuurvrouw en roeit Roland in het 
herenteam.

Aan het eind van het gesprek gaan we nog 
even “buurten”. Achter de loods van Gebroeders 
van Enkhuizen ligt een speedkruiser. Groot, 
snel en luxe en met een stoere uitstraling Zo’n 
zelfde kruiser is er recentelijk weer besteld en 
dus weer een nieuw project voor samen-
werking. In de loods van Gebroeders van 
Enkhuizen ligt een super de luxe Sossego 
Comfort 22. Wat een prachtig schip. De af-
metingen van de ruimtes in dit casco doen 
niet onder voor de afmetingen van de ruimtes 
in een woonhuis. Ook dit schip zal te zijner tijd 
door Van Malsen betimmerd worden. Erg leuk 
om eens een kijkje te mogen nemen achter de 
deuren van al die loodsen op de Strânwei die 
je normaal gesproken alleen van de buiten-
kant ziet.

Drie Makkumer bedrijven werken samen 
bij productie Noordkaper   Door Judith van Lavieren
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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                  

De Rabobank vertrekt per 1 januari 2015 uit 
Makkum. Steeds minder mensen bezoeken het 
filiaal, omdat veel mensen hun bankzaken tegen-
woordig via internet regelen. Ook worden er 
steeds hogere veiligheidseisen aan de kleine 
bankfilialen gesteld, die lastig na te leven zijn. 
De Rabobank sluit niet alleen het filiaal in 
Makkum, maar ook de vestigingen in Heeg, 
Sint-Nicolaasga, Workum en Wommels. In 
totaal blijven er dan nog zes vestigingen over 
waar de Rabo-klanten wel terecht kunnen met 
hun bankzaken, zoals in Bolsward en Sneek.

Klanten van de ABN-AMRO bank moeten voor-
taan ook verder reizen om hun bank te bezoeken. 

Nadat het filiaal in Makkum al jaren geleden 
de deuren voorgoed sloot, sluit nu ook de 
vestiging aan de Markstraat in Bolsward. 
ABN-klanten zullen daarom voortaan naar 
Sneek moeten reizen om een baliemedewerker 
te spreken.

De belangrijkste dienstverlening blijft wel aan-
wezig in het Rabobankpand aan de Kerkstraat 
21 in Makkum, in de vorm van een geldauto-
maat en een afstortautomaat voor zakelijk 
gebruik. Het pand zal dan ook niet worden 
verkocht laat directielid Arnold de Jong des-
gevraagd weten. In juni worden de Rabobank-
klanten nader geïnformeerd.

Ga mee op een avontuurlijke ontdekkingstocht 
over een onbewoond eiland. It Fryske Gea 
houdt op woensdag 26 maart een avontuurlij-
ke jeugdexcursie over de Makkumernoard-
waard bij Makkum. Van 14.00 tot 16.00 uur 
neemt een gids de kinderen mee op een span-
nende speurtocht. Opgave voor deze jeugd-
activiteit kan tot dinsdag 25 maart 12.30 uur 
via het bezoekerscentrum, tel. (0511) 539618. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden 
betalen  4,-.

Sporen zoeken
De Makkumernoardwaard is een onbewoond 
eiland in het IJsselmeer. Het eiland is alleen 
tijdens excursies te bezoeken en dat maakt 
het extra spannend. Op het eiland zijn veel 
sporen te vinden van de dieren die hier leven. 
Herken jij de pootafdruk van een ree? Of zie je 
ook de sporen van een dier dat onder de 
grond leeft? Op het schelpenstrand zijn veel 
bijzondere schelpen te vinden. Misschien vind 
je zelfs wel flessenpost. 

Rabobank Makkum sluit kantoor

Jeugdexcursie op een onbewoond eiland

Makkum - 15 maart jongstleden organiseerde 
Wooncentrum Avondrust een open dag. Vele 
andere zorginstellingen openden die dag ook 
hun deuren. In Avondrust begon de dag om 
9.30 uur. Er kwam gelijk al aanloop. In het 
restaurant werd iedereen ontvangen met een 
kopje koffie of thee met gebak. Na de opening 
kon men met de rondleiding mee en kon men 
zien wat er allemaal voor voorzieningen zijn in 
het wooncentrum, zo kon o.a. een kijkje worden 
genomen in de bibliotheek, in de kap – 
schoonheids – pedicuresalon en ook bij ons 
prachtige bubbelbad. De schilderclub was 
ook aanwezig, hier kon men ook even een 
kijkje nemen. Ook kon men deelnemen aan 
een creatieve workshop o.l.v. Lisanne Bijlsma 
en kon er worden geshuffeld en gekegeld. 
Daarnaast was Makkum Aantrekkelijk Duur-

zaam aanwezig in de dorpstuin en ook daar 
konden belangstellenden even een kijkje 
nemen en werd er verteld over hoe het in zijn 
werk gaat. Om 12.00 uur kon iedereen in het 
restaurant terecht voor een warme maaltijd, 
onder het genot van een optreden van een 
Djembé band. Alle activiteiten liepen door tot 
14.00 uur, toen kwam er een einde aan de 
open dag. 

Wij kunnen terugkijken op een prachtige open 
dag, met veel belangstelling. Graag willen wij 
middels deze weg iedereen bedanken die deze 
dag tot een succes gemaakt heeft! Indien er 
vragen zijn naar aanleiding van deze open dag, 
neemt u gerust contact op met Wooncentrum 
Avondrust, telefoonnummer: 0515 – 231655 
maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.30 uur.

Open Dag Wooncentrum Avondrust

eigen fotoeigen foto
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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

Uw Iris cheque  en VVV bon 

kunt u ook bij ons besteden

Ook kunt u online bloemen bestellen!
Kijk op onze website!

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

(tekening welwillend beschikbaar gesteld door 
Frans Faber (www.fransfaber.nl)

Makkum - Makkum zal deze zomer het toneel 
zijn van een unieke sportwedstrijd. Op zondag 
22 juni zullen pakweg veertig deelnemers van 
start gaan voor een driekamp op en rond het 
water. De amfibische driekamp is gebaseerd op 
de amfibische training van het Korps Mariniers 
en wordt ook ondersteund door de Stichting 
Dutch Marines. Het parcours staat nog niet 
exact vast, maar zeker is dat er meer dan 1 km 
moet worden gezwommen, vervolgens 3 km 
zal worden afgelegd in een kajak om te besluiten 
met ca. 7 km hardlopen. Start en finish zullen 
aan het strand zijn.

De amfibische driekamp speelt in op de groei-
ende belangstelling voor [extreme] duursporten. 
De laatste decennia zijn talloze triatlons geor-
ganiseerd. De oorspronkelijke onderdelen van 
een triatlon zijn zwemmen, hardlopen en fietsen, 
maar in de loop der tijd zijn vele variaties toe-
gepast. Het initiatief voor een amfibische drie-
kamp is echter uniek.
De organisatie zoekt nog vrijwilligers en spon-
soren die mee willen helpen om van dit evene-
ment een succes te maken. Zij kunnen zich 
opgeven via secretariaat@driekampmakkum.nl. 
Binnenkort volgt meer nieuws over dit evenement.

Makkum strijdtoneel van unieke amfibische driekamp

Spelenderwijs het leven op en rond de boer-
derij ontdekken, dat is het doel van educatie-
project ‘Op aventoer by de boer’ voor kinderen 
van groep 7 en 8. Het educatieprogramma 
bestaat uit een klassikaal deel en een excursie 
op en rond de boerderij. Het lesprogramma 
start met een film in de klas over de weide-
vogels in Friesland, het landschap waarin zij 
leven, waarom dit behouden zou moeten blijven 
en waarom de boer zo belangrijk is voor het 
landschap en de vogels die er elk voorjaar 
broeden. Na de film krijgen de kinderen (gast)
les van een weidevogelkenner die vertelt welke 
weidevogels er zijn, hoe deze leven en hoe je 
ze kunt herkennen. Daarnaast ontvangen 
deelnemende basisscholen een lesbrief met 
aanvullende lessuggesties. 

Op de boerderij
Na het klassikale gedeelte gaat de hele klas 
een ochtend of middag op avontuur bij één 
van de deelnemende boeren in Friesland. De 

boer vertelt over zijn werk en hoe hij voor zijn 
dieren zorgt, waarna de kinderen in groepjes 
aan de slag gaan in het weiland. Ze ontdekken 
door opdrachtjes te doen wat er in de bodem 
zit en leeft, spotten vogels, zien koeien van 
dichtbij en gaan polsstokspringen. Spelender-
wijs ontdekken de kinderen waarom het zo 
belangrijk is voor de boer, inwoners van de om-
geving en de weidevogels dat het biodiverse 
weidelandschap blijft bestaan. 

Deelnemers
Er doen boeren mee in de regio Zuidwest 
Fryslân, Littenseradiel en de omgeving van 
Leeuwarden. Basisscholen kunnen zich vanaf 
nu aanmelden via de website van Kening fan 
‘e Greide. Aventoer by de boer loopt van april 
tot en met juni en kost veertig euro per groep. 
In het verlengde van Aventoer by de boer ligt 
de expositie ‘Grutsk op de grutto’, welke tot 1 
juni te bezoeken is in Natuurmuseum Fryslân 
en zeer geschikt is voor kinderen. 

Basisschoolkinderen gaan ‘op aventoer by de boer’

eigen fotoeigen foto
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Ford C-Max 1.6TDCi 110pk,Futura,Clima   2007   verkocht

Lancia Ypsilon Twinair Gold,airco,60dkm 2011  €   9540,-

Opel Zafira 2.2Dti Elegance,a/c,cruise  2003  €   2240,-

Opel Meriva 1.6-16v,cosmo, clima,103dkm 2004  €   5640,- 

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   7790,-

Peugeot 308 1.6i XS,A/c,Navi,Trekh87dkm 2008   verkocht

Peugeot308SW 1.6Hdi 110pk,navi,clima    2010  €  10945,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6640,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  11240,-

Suzuki Alto 1.1i Spirit,zilver,nw apk   2005  €   2940,-

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm  2011   verkocht

VW Jetta 1.6Fsi comf,clima,cruise,trekh 2006  €   7225,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   8980,-

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise    2007  €  11440,-

Verwacht

Peugeot 307 xs 1.6-16V 5drs 112dkm  2004

VW Golf Variant 1.6i blauwmett      1999

VW Polo Tdi
Zilvermetallic, 5drs, Airco, 
cruisecontr., Mistl voor, 
radio-cd, Cpv+afst bediening
120dkm  bj 2010
€ 8980,-

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum

0515-231318

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

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct 
naar alle beschikbare 
occasions

Vriend van de Belboei
Aanmelden als “Vriend van de Makkumer Belboei” kan 
nu ook d.m.v. een briefje te sturen naar:
Ondernemers Vereniging Makkum 
Antwoordnummer 4700
8754 ZP Makkum 
of te mailen naar:
belboei@makkum.nl

De afgelopen week zijn de aanmeldingen al binnen 
aan het komen via de mail en nu kunt u ons ook per 
post bereiken.  

27 april start nieuw seizoen 
Waterpark Witmarsum
Vanaf maandag 7 april start de voorverkoop voor 
het nieuwe seizoen van waterpark Mounewetter. 
Bent u al in het bezit van een abonnement, dan kan 
deze worden opgewaardeerd voor 2014. Indien u 
een nieuw abonnement nodig heeft, is een pasfoto 
noodzakelijk. Deze komt op het abonnement.

Openingstijden voorverkoop:
Van 7 april t/m 18 april vanaf 8.30 tot 16.00 uur en 
op zaterdag 12 april van 9.30 tot 11.30 is de kassa 
geopend. Neemt u tijdens de voorverkoop het inge-
vulde opgaveformulier mee. Dat voorkomt lange 
wachttijden. Alleen betaling met pin mogelijk. Tijdens 
de voorverkoop bespaart u 20%. De moeite waard.

Debat WMO Platform 
is verspilling zorggeld
VVD Súdwest-Fryslân doet niet mee aan de verkiezings-
bijeenkomst georganiseerd door het WMO Platform 
van Gemeente Súdwest-Fryslân. De VVD is van 
mening dat zorggeld besteedt moet worden aan 
mensen die echt zorg nodig hebben. Deze bijeen-
komst is een voorbeeld van verspilling van zorggeld 
om de volgende redenen:
• Zorggeld wordt besteed 
 aan de verkiezingsstrijd
• Zorggeld wordt besteed aan een maaltijd 
 voor aanwezige Platformleden en politici
• Zorggeld wordt besteed aan de analyse van 
 verkiezingsprogramma’s en de voorbereiding 
 van dit debat.

Natuurlijk is de VVD een groot voorstander van het 
informeren van mensen over de mogelijkheden van 
de WMO. De VVD heeft daarom voorgesteld om na 
de verkiezingen een bijeen-komst te organiseren 
voor belanghebbenden. Hierin kan met de laatste 
informatie over de WMO en de gevolgen van de 
decentralisaties van taken van het Rijk naar 
Gemeenten besproken worden. Helaas wilden de 
organisatoren hier niet van weten en stonden erop 
deze informerende bijeenkomst combineren met 
een verkiezingsbijeenkomst. De VVD vindt dat het 
WMO-Platform zich hiermee partij-politiek manifes-
teert en bijdraagt aan het verspillen van zorggeld. 
De VVD vindt dat dit geld beter besteed kan worden 
aan zorg voor mensen die dat echt nodig hebben 
en zal dus niet deelnemen aan deze manifestatie 
voor de verkiezingen. De door de WMO Platform 
aan deelnemende partijen gevraagde bijdrage ad 
 250 zullen wij schenken aan de Stichting Leergeld.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hielke 
Bandstra, tel: 06-51267786, e-mail H.Bandstra.
VVD@GemeenteSWF.nl
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v.l.n.r. Elie Doornbos, Paul Loepias, Pier Posthuma de Boer, Dooitze Bakker, Jonnie Busman, 
Klaas Cappendijk, Dries Visser, Andries Poepjes, Willem Bogstra, Frannie Jorritsma, Joke Bouma, 
Koosje Poepjes, Hennie van Malsen, Klaske van Malsen, Jannie Bakker, Johannes Koornstra, 
Jeanette Oosterloo, Greetje Postma en bij het raam Meester Werkhoven.

Foto is ingestuurd door: Frannie Boelens – Jorritsma, Anemonenstraat 2, 1602 XE Enkhuizen

O.B.S. Makkum schoolfoto van 60 jaar terug uit 1954

Van de 12 leerlingen in groep 8 van obs De 
Utskoat in Witmarsum hebben maar liefst 3 de 
hoogste citoscore van 550 behaald. Dat 25% 
van de leerlingen op één school de hoogste 
citoscore kregen, is uitzonderlijk goed. In totaal 
zitten 11 van de 12 leerlingen boven het landelijk 
gemiddelde van 535. Het gemiddelde van heel 
groep 8 bij De Utskoat is 541,8.

Openbare basisschool De Utskoat maakt deel 
uit van stichting Gearhing met in totaal 29 
scholen. De Utskoat heeft de laatste jaren 
structureel gewerkt aan het verbeteren van het 
onderwijs aan leerlingen. Het leerlingvolg-
systeem, leerlingontwikkelplannen en groeps-
plannen zijn consequent opgesteld en in de 
praktijk uitgevoerd. Ook voor leerlingen die iets 
meer kunnen hebben directie en personeel 
speciale programma’s opgesteld, zodat ook 
deze toppers voortdurend uitgedaagd zijn om 
het beste uit zichzelf te halen. Dat nu 3 van de 
12 leerlingen de hoogste citoscore hebben 
behaald bewijst dat de inspanningen zich uit-
betalen.

Groepsleerkracht Ingrid van der Molen is trots 
op al haar leerlingen en in het bijzonder op 
haar drie toppers. “Ons onderwijsprogramma 

zit nu goed in elkaar, maar zonder de inzet van 
de leerlingen was het nooit gelukt Het is 
vooral hun eigen verdienste dat zij de hoogste 
citoscore hebben behaald.” Alle basisscholen, 
en dus ook De Utskoat, zetten zich al jaren in 
om leerlingen die het wat moeilijker hebben op 
een hoger niveau te brengen. Het bijzondere 
van De Utskoat is nu dat de leerkrachten als 
team erin slagen leerlingen van alle niveaus een 
programma aan te bieden dat bij het individu 
past. Makkelijk was het soms niet om veran-
deringen en vernieuwingen door te voeren, 
maar nu ook de citoscores aangeven dat ze 
op de goede weg zitten bij De Utskoat, is het 
hele onderwijsteam dubbel gemotiveerd om 
zo door te gaan.

De Utskoat is in de ogen van het ministerie een 
(te) kleine school met in totaal 75 leerlingen, 
die allemaal in combinatieklassen zitten. Dat 
er op één school zoveel leerlingen de hoogste 
citoscore behalen, is een bewijs dat een kleine 
scholen prima onderwijs kan geven aan leer-
lingen. In de woorden van groepsleerkracht 
Ingrid van der Molen: “Juist de aandacht die 
wij aan de leerling individueel kunnen geven, 
is een grote meerwaarde van een kleine 
school.” 

25% van de leerlingen in groep 8 van obs De Utskoat 
behaalt de hoogste citoscore

‘Moai Fryslân’
Landschapsbeheer Friesland en 
Friese Milieu Federatie presenteren 
zesdelige tv-serie ‘Moai Fryslân’

Afgelopen zaterdag 15 maart is Omrop Fryslân 
gestart met de nieuwe tv-serie ‘Moai Fryslân’, 
een coproductie van Landschapsbeheer 
Friesland, de Friese Milieu Federatie en 
Omrop Fryslân. Na de eerdere succesvolle 
serie ‘Sicht op Fryslân’, over het ontstaan van 
de uiteenlopende landschapstypes in de pro-
vincie, volgt nu een zesdelige tv-serie over de 
verschillende factoren die een grote stempel 
drukken op de kwaliteit van ons landschap.

Waarom een televisieserie over de
ruimtelijke kwaliteit van onze provincie? 
Het landschap van Fryslân wordt immers 
overal geroemd. Men vindt ons de mooiste 
provincie van Nederland en wij zingen dat we 
‘it bêste lân fan d'ierde’ zijn. Toch is er van 
alles aan de hand in onze samenleving dat 
van grote en soms onomkeerbare invloed is 
op onze omgeving. Denk aan windmolens, 
snelwegen, energie, schaalvergroting in de 
landbouw, bedrijventerreinen, enzovoorts. Dat 
roept allerlei vragen op. Hoe bepaalt dat nu 
onze omgeving? Wat is dat sowieso eigenlijk, 
ruimtelijke kwaliteit? Waarom moeten we 
‘grutsk’ zijn op onze omgeving en waar let je 
als burger dan op? En... hoe kunnen wij als 
burgers zelf bijdragen aan de kwaliteit van 
streek, dorp of stad? 

Zoektocht
In de televisieserie ‘Moai Fryslân’ gaat Omrop 
Fryslân met Landschapsbeheer Friesland en 
de Friese Milieu Federatie op zoek naar de 
verschillende waarden van ruimtelijke kwaliteit. 
We praten met deskundigen en burgers, en ont-
dekken dat meningen flink kunnen verschillen: 
wat de één mooi vindt of praktisch, vindt de 
ander juist lelijk, ongepast of een gemiste kans. 

Hoe ‘moai’ is Fryslân? 
In zes afleveringen nemen we u mee langs de, 
voor Fryslân, meest actuele aandachtsgebieden. 
De presentatie is in handen van Albert Jensma.
1. Zaterdag 15 maart: aflevering Wonen
2. Zaterdag 22 maart: aflevering Infrastructuur
3. Zaterdag 29 maart: aflevering Landbouw
4. Zaterdag 5 april: aflevering Energie
5. Zaterdag 12 april: aflevering Bedrijven
6. Zaterdag 19 april: aflevering Recreatie

Moai Fryslân, aankomende zaterdag 22 maart 
de tweede aflevering om 17:00 uur en daarna 
vanaf ca. 18:10 uur ieder uur op Omrop Fryslân 
Televisie. 

mail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 

Makkumer Belboei



pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 19 maart 2014

Uw advertentie in Full Colour
Full Colour adverteren in de 
Makkumer Belboei te duur?

Nu niet meer!

Vanaf woensdag 2 april zal voortaan 
iedere eerste woensdag van de maand de middenpagina 

in full colour worden uitgegeven.

Meer informatie, belboei@makkum.nl

NLdoet steunt opknappen 
tenniscomplex TV Makkum
Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 
2014 voor de tiende keer NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van ons land. Voor het eerst 
in de geschiedenis is er in iedere Nederlandse 
gemeente iets te doen tijdens NLdoet. 
Duizenden organisaties doen er aan mee.

Eén van de door NLdoet financieel onder-
steunde projecten vindt plaats op het terrein van 
Tennisvereniging Makkum. Zaterdag 22 maart 
krijgen de kantine en de directe omgeving een 
grote opknapbeurt. Het interieur van de kantine 
krijgt een warmere uitstraling en het hele com-
plex wordt opgeruimd, schoongemaakt en 
opnieuw ingericht. Tennisvereniging Makkum 
heeft mede dankzij een oproep via NLdoet, 
voldoende vrijwilligers bereid gevonden om 
samen gezellig een dagje te klussen.

Wilt u ook nog meehelpen om Makkum en 
omstreken weer wat mooier te maken? Er zijn 
diverse projecten die nog vrijwilligers zoeken. 
In Makkum kunt u aan de slag bij de IJs-
vereniging, Makkum Duurzaam gaat aan het 
werk met hun project Eetbaar Groen Makkum. 
Er zullen tien fruitbomen worden geplant en 
de dorpstuin wordt winterklaar gemaakt. Op It 
Iepen Stee en bij Avondrust zijn er werkzaam-
heden in de tuin en schilderwerk.
In de omgeving staat er ook van alles op het 
programma. In Schettens wordt het dorpshuis 
opgepimpt, het Teatskehûs in Blauwhuis krijgt 
een schoonmaakbeurt. In Idsegahuizum kunt 
u meehelpen bij de aanplant van een pluktuin 
en het opknappen van een muur. Wons gaat 
bezig met de school, Pingjum met de berging 
van het dorpshuis. Exmorra knapt een bijge-
bouw van de kerk op en de leugenbank krijgt 
de nodige aandacht. Tenslotte kunt u helpen 
in het Thomashuis in Arum.

Wat er precies gevraagd wordt van de vrijwil-
ligers en waar en hoe laat de klus uitgevoerd 
wordt kunt u vinden op de site van NLdoet. Op 
de site www.NLdoet.nl kunt u nadat u “klus 
zoeken”heeft aangeklikt uw postcode invoeren. 
Na het invoeren van de postcode 8754 kunt u 
van alle hierboven genoemde projecten de 
benodigde informatie nalezen

“Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele 
sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daar-
om met NLdoet zien hoe belangrijk actieve 
burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast 
draagt NLdoet bij aan een goed imago van 
het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe 
leuk vrijwilligerswerk kan zijn”, aldus het 
Oranje Fonds.

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Tennisvereniging Makkum houdt op zaterdag 
29 maart 2014 een feestelijke Open Tennis-
middag. Wil jij nieuwe mensen ontmoeten, 
leren tennissen of gewoon lekker een balletje 
slaan? Dan ben je van 13.30 uur tot 17.00 uur 
van harte welkom op het tennispark aan de 
Klipperstraat. Tennis is een uitdagende verenig-
ingssport voor alle leeftijden en niveaus. Daar-
naast is tennis gezond, ontspannend, lekker 
in de buitenlucht, gezellig en kun je het spelen 
wanneer het jou uitkomt. Tennisvereniging 
Makkum organiseert op zaterdag 29 maart 
2014 een gevarieerd programma op alle 
banen. U kunt kennismaken met tennisleraar 
Arjo Valk en ook het bestuur en de jeugd-

commissie is aanwezig. U kunt gewoon even 
komen kijken en informeren naar de mogelijk-
heden óf actief meedoen. Om 14.00 uur starten 
we met diverse sportieve spelactiviteiten waar 
iedereen aan mee kan doen. Er zijn zelfs leuke 
prijsjes te winnen! Rackets en ballen zijn aan-
wezig, wij vragen u sportief gekleed naar de 
tennisbaan te komen.

Al lid? 
Neem dan gerust een vriend(je), 
vriendin(netje), buurman, buurvrouw, oom, 
tante, je ouders of je kinderen mee. Kom 
langs op de Open Tennis-middag op 29 maart 
2014 en ervaar hoe tennis ook jou uitdaagt! 

Tennis iets voor jou?  Kom naar de feestelijk 
Open Tennismiddag op 29 maart 2014 en doe mee!

AKKRUM. Op zaterdagmorgen 8 maart is de 
vijfde winterwedstrijd op gewicht gevist van 
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en 
HSV Ons Genoegen aan de Leppedyk te Akkrum 
(in de Kromme Knillis). Het was prachtig zonnig 
weer en er stond weinig wind. Er is over het 
algemeen goed vis gevangen, hoewel de linker 
helft van het parcours beter was dan de rechter 
helft. Na afloop van de wedstrijd is alle vis 
geregistreerd en op naam gebracht door vrij-
willigers van het RAVON (reptielen amfibiën 
en vissenorganisatie Nederland). 

De uitslag was als volgt:
1. A.D. van Assen 3966 gram
2. F. van Duinen 2102 gram
3. H. Nauta 1814 gram
4. F. Temme 1489 gram

5. P. Roedema    1464 gram
6. P. Bodenstaff  1402 gram
7. J. vd Laag 1362 gram
8. H. Olde Olthof 1353 gram
9. T. Landskroon 1151 gram
10. T. Wielinga 1145 gram
11. P. Topma 956 gram
12. R. de Jong 913 gram
13. J.R. den Boer 910 gram
14. B. Dorenbos 789 gram
15. S. Menger 749 gram
16. J.R. de Boer 730 gram

De volgende wedstrijd is op zaterdag 5 april 
aan de Bonkevaart te Leeuwarden, dit is de 
eerste wedstrijd van de zomercompetitie. U 
dient om 07.00 uur aanwezig te zijn voor de 
loting. Er wordt gevist van 8.00 - 12.00 uur.

Vijfde Winterwedstrijd

Hennie Nauta met brasem
eigen fotoeigen foto
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De waarde van het 
landschap in Wadatelier 
van Nieuw Atlantis
Het tweede Wadatlier van Nieuw Atlantis staat op 
vrijdag 21 maart in het teken van de waarde van 
het landschap. Fysisch geograaf Erik Meyles van 
de rijksuniversiteit Groningen, gaat de in de eerste 
sessie verzamelde visies op het landschap met 
elkaar vergelijken en gaat in op de verschillende 
waarden die we aan een landschap toekennen. 
De serie van drie Wadateliers is één van de 
nieuwe projecten van Nieuw Atlantis. Het is een 
platform dat werkt aan een nieuwe kijk op leven 
aan de Waddenkust. Deelnemers onderzoeken 
wat de waarden en specifieke kwaliteiten van het 
landschap in de Lytse Bouhoeke zijn. De toekomst 
van dit landschap wordt gezamenlijk geschetst 
en de conclusies worden vastgelegd op een mooi 
vormgegeven kaart.

Tijdens het eerste Wadatlier op zondag 23 februari 
verkenden twintig geïnteresseerde en actieve 
deelnemers begeleid door drie inhoudelijk des-
kundigen (agrariër Gatze Giliam, bewoner en 
lokaal deskundige Willem de Haan en deskundige 
duurzame ontwikkeling en lector Stenden University 
Hans Revier) het gebied rondom Pingjum. 
Daarbij werden indrukken en gebiedsgegevens 
aan de hand van foto’s en video’s verzameld. Na 
de terugkomst in Pingjum werden de bevindingen 
van de wandelingen met elkaar gedeeld, waarden 
benoemd en op de kaart ingetekend. De uit-
komst van de middag is een verzameling van 
bijzondere kwaliteiten van dit landschap, zoals 
het historisch terpenlandschap, dat ook foura-
geergebied is van veel weidevogels, de vele 
boeren – en kerkpaden en natuurlijk de Pingjumer 
Gouden Halsband. Veel waarden komen overeen, 
andere waarden van de inhoudelijk deskundigen 
staan in schril contrast met elkaar. Ook leidde de 
ontdekkingstocht tot poëtische bespiegelingen. 
‘Schijnbaar onzichtbare verhalen werden meer dan 
levensgroot onthuld als monumenten’, schetste 
Stephan Paus in de groep van Hans Revier. 
Greet Andringa vulde hem aan: ‘Het landschap is 
het speelveld van ontmoetingen van schijnbare 
tegenstellingen die een dynamisch evenwicht 
zoeken.’ Klaas Koornstra: ‘Door je oogharen zie 
je in het monotone land het oude kweldergebied.’ 

Tijdens dit Wadatelier op 21 maart wordt voort-
geborduurd op de in het eerste Wadatelier opge-
dane visies. Een maand later op vrijdag 25 april 
schetst architect Nynke-Rixt Jukema tijdens het 
derde Wadatlier hoe het landschap er idealiter uit 
zou komen te zien. Gezamenlijk wordt een land-
schap ontworpen, waarin al deze waarden terug 
te vinden zijn. Hoeveel concessies wil je doen? 
René Knip en Ernst Bernson ontwerpen een mooi 
vormgegeven kaart, die uiteindelijk een plek krijgt 
in de interactieve tijdtafel, waarop kan worden 
in- en uitgezoomd en waar door middel van muziek, 
film en audio verleden, heden en de toekomst 
van Pingjum en omgeving sterk worden beleefd. 
Nog enkelen kunnen zich opgeven voor deelname 
aan het Wadatelier. Deze wordt gehouden in de 
werkplaats Waddewyn, Molenlaan 32 in Pingjum. 
www.nieuwatlantis.com.
Datum Vrijdag 21 maart
Tijd    20.00 uur
Plaats   Zoldertheater Waddewyn, 
 Molenlaan 32, Pingjum
Reserveren 0517-579607 |  info@theamus.nl
Website  www.nieuwatlantis.com 
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Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Volleybalprogramma

Zaterdag 22 maart
Makkum 1 - Tollebeek 1 15:00
Makkum 2 - Friese Boys 2 12:30
Makkum 3 - Scharnegoutum'70 2 14:30
Oeverzwaluwen A1 - Makkum A1 10:30
S.C. Stiens B1 - Makkum B1 10:30
Makkum C1 - ONS Boso Sneek C2 10:45
Oeverzwaluwen C2 - Makkum C2 9:00
Makkum D1 - Zeerobben D1 10:45
SDS D4 - Makkum D2 9:00
Waterpoort Boys E2 - Makkum E1 11:00
Woudsend E3 - Makkum E2 10:00
Heeg E2 - Makkum E3 10:00
Makkum F1 - NOK F1G 9:55
Makkum F2 - Scharnegoutum'70 F3 9:15
Makkum F3 - SC Bolsward F6M 9:00
Jacob St. VR1 - Makkum VR1 13:30
Makkum MB1 - Mulier MB1 12:15
  
Kantinedienst
Heleen Bootsma/Rein vd Velde 8.15-12.00
Tanja vd Logt/Marie vd Eems 12.00-15.00
Roy Linnebank/Wiepie Adema 15.00-19.0
Hedwich Klein 15.00-19.00

Zaterdag 15 maart
Arum 1 - Makkum 1 1 - 4
Zeerobben 2 - Makkum 2 1 - 6
SDS 3 - Makkum 3 2 - 2
Makkum A1 - ST Dronrijp A1 3 - 2
Sleat A1 - Makkum A2 3 - 0
Makkum B1 - Frisia B2 0 - 8
SDS C1 - Makkum C1 2 - 8
Makkum C2 - ST IJVC-Blauwhuis C2 0 - 1
Makkum E1 - SWZ E3 5 - 2
NOK E2G - Makkum E2 2 - 1
Makkum E3 - QVC E2G 1 - 7
SWZ F2 - Makkum F1 1 - 6
Makkum F2 - LSC 1890 F8 5 - 2
Oeverzwaluwen F2 - Makkum F3 2 - 3
Makkum VR1 - CVO VR1 5 - 0
Dronrijp MB1 - Makkum MB1 1 - 0
Heerenveen D 2 - Makkum D 1 5 - 2

Vrijdag 21 maart
19:00 Oeverzwal. MC 1 - Makkum XC 1
20:15  Makkum DS 3 – Oeverzwal. DS 2
20:15  Makkum MB 1 - S.V.W. MB 2
20:15  VC/Zeuz2K DS 2 - Makkum DS 2
20:45  CoVoS HS 3 - Makkum HS 1
21:30  Makkum DS 4 - Top en Twel DS 5

Zaterdag 22 maart
19:00  Leevoc DS 2 - Makkum DS 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

Het WOW training-concept is een geheel nieuwe 
manier van trainen. WOW onderscheidt zich 
van elke andere methode omdat specialisatie, 
routine en voorkeur uitgesloten worden waar-
mee eenzijdig trainen zo goed als onmogelijk 
wordt. WOW is een constant variërend trainings-
programma dat wordt uitgevoerd met een 
hoge intensiteit. Onder deze hoge Intensiteit 
werk je zeer effectief en efficiënt voor een 
maximaal resultaat. WOW resultaat in:
• kracht 
• conditie
• afvallen
• fitheid
• verbranden van lichaamsvet

WOW is voor iedereen 
Het doel is om iedereen zo fit mogelijk te maken 
en of je nu 16 of 60 jaar bent, echt iedereen 
profiteert van deze manier van trainen. WOW 
brengt verschillende methodes samen in één 
programma, hierdoor werk je aan alle vormen 
van kracht en vermogen, lichaamsexplosiviteit 
en uithoudingsvermogen door duurtraining. 
Deelnemen aan WOW kent slechts één voor-
waarde: je moet bereid zijn hard te werken! 

WOW werkt niet met apparaten maar:
• Met het eigen lichaam
• Met losse gewichten
• Met meerdere attributen

Het geheim van WOW
Door de ontwikkeling van een functionele 
lichaamsbeweging worden bij elke oefening 
meer spiergroepen tegelijk getraind. Hierdoor 
wordt de training korter en intensiever en wordt 
de meest efficiënte trainingsinspanning bereikt. 
Tom Botermans begeleidt WOW groepen van 
18:30 tot 19:00 op dinsdagavond. Vanaf April 
2014 tevens op een ander moment. Jullie horen 
hier meer over!! Verder is een Individueel WOW 
programma mogelijk. De WOW trainingen 
worden zowel binnen als buiten gegeven en 
het programma is elke week anders. 

WOW-Voeding
Voeding is een belangrijk onderdeel in het 
nastreven van je doelen en vooruitgang in je 
fitheid. Zodoende wordt er veel aandacht besteed 
aan voeding en kan de trainer jou hierin advi-
seren. Dus zeker de mensen die het verliezen 
van (buik)vet en afvallen als doel hebben 
gesteld is dit een uiterst geschikt programma.

Lifestyle Workout Of the Week

Franeker 15 maart Pony’s Dressuur:
In de klasse Z1 D/E pony’s startte Simone 
Dijkstra met Lizzy, 201 en 210 punten.

Cornwerd 16 maart Paarden Dressuur:
Klasse B: Sophie Postma met Golden Whisper, 
182 punten. Mechteld Kooi-Stoopman met 
Zadinia, 191 en 188 punten en de primeur 
voor Ingrid Hoogendoorn met Leo, voor het 

eerst uitkomend, 195 / 1e prijs en 192 punten/ 
2e prijs!
Klasse L1: Iris van der Kamp met Why Not, 
186 en 180 punten. Sabien Mollema met Called 
Bartje, 189 en 197 punten / 1e prijs
Klasse L2: Iris Bosma met Pepe, 182 en 180 
punten. Cobie Bruinsma met Carola Fuga, 
187 punten / 3e prijs.

Uitslagen van de Waardruiters
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GEZOCHT

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  

tweedehands meisjes jurken o.a. Esprit, maat 
(3-5 jaar), v.a.  7,50 tel: 0515-231683

Stereotoren Sony compleet pick up en 2 Warf-
dale boxen.  50,- Twinny load rek voor 2 
fietsen.  40,-  Tel. 0515-575756  

Kleine luifel één keer gebruikt passend op een 
caravan van 3.70,   40,00, tel. 0517 641776

Crossklare snelle VW Scirocco 1600 Injectie 
incl. gordel/stoel veel onderdelen zoals draag-
armen, banden, veerpoten enz. Instappen en 
rijden. Vaste prijs 1250 euro. tel 06-21879509

Iemand die 3 bomen wil omzagen. Het hout 
mag meegenomen voor brandhout of planken. 
Er liggen nog meerdere boom-stronken die 
mogen ook mee. Ik heb geen bomenzaag  Wie 
wil mij helpen?? tel. 0613517969 Witmarsum

Ben op zoek naar een VUTTER die mijn tuin 
wil onderhouden. Tegen redelijke vergoeding. 
tel. 0610321729
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ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Twee vissersschepen in het Makkumerdiep richting thuishaven. Is dit straks verleden tijd?? 

Ik betreur de gang van zaken rond de voorpagina van de Makkumer Belboei van vorige week. 
De kwestie zal binnen de werkgroep besproken worden. 

Thomas Groeneveld

Voor het eerst een open inschrijving bij het 
One Wall toernooi bij KV ‘de Helfrichs’ in 
Kimswerd. Een groep van 20 spelers had zich 
opgegeven. De opzet is om alleen dubbels te 
spelen met steeds een andere partner en 
wisselende tegenstanders. Er wordt tien 
minuten per partij gespeeld; degene met de 
meeste winstpartijen gaat met de krans naar 
huis. Dylan Drent, Miranda Scheffer (de Friese 
toppers) en andere enthousiaste en door-
gewinterde muurkaatsers deden mee waar-
door er mooie rally’s te zien waren. Door de 
wisselende samenstelling moet er tactisch 
worden gespeeld. Aan de andere kant is de 
tijd maar kort om je kunstje te laten zien, dus 
moet er vanaf het begin worden gestreden. 
Het is een combinatie van tactiek en techniek. 
Bij de dubbels is van te voren nooit te zeggen 
wie gaat winnen.

Alle spelers moesten vier keer strijden voor 
de winst en de loting was over het algemeen 
prima, want er waren vele spannende partijen 
te zien. Aan het einde van de middag bleek 
Lubbert Munniksma de enige persoon die vier 

keer gewonnen had. Hij heeft een poosje niet 
gespeeld, maar herpakte zich razendsnel. 
Daarna volgden meerdere spelers met drie 
winstpartijen. In de slotpartij wist Miranda 
Scheffer nog beslag te legen op de derde 
plaats, net voor Anneke Westra. Willy van 
der Kooi uit Achlum werd tweede. Zij gingen 
allemaal naar huis met grote vleesprijzen. 
Bjorn Kieftenburg kreeg de poedelprijs, een 
klein vleesprijsje.

Met dank aan Feikje van der Duim voor de 
prachtige krans, Tiny, Johan, Anneke en 
Harmen voor de organisatie en natuurlijk 
Piet en Jelly Bervoets, die de bar van het 
MFC bemanden. Dat is ook waar de kracht 
van Kimswerd ligt; vanuit de bar kun je de 
wedstrijd volgen waardoor er een ontspannen 
sfeer heerst. Het is een gezellig toernooi, waar 
tegelijkertijd hard gestreden wordt voor de winst.

Het volgende toernooi op zondag 30 maart 
is weer met open inschrijving. Het maximum 
aantal deelnemers is twintig. Hou www.kvde-
helfrichs.nl in de gaten!

Kimswerd One Wall Open succes

eigen fotoeigen foto

Bromfiets uitgebrand 
in Makkum

Makkum - Vrijdagmiddag is op de Schok-
kerweg in Makkum een bromfiets uitgebrand. 
Brandweerlieden kregen omstreeks 16:33 uur 
de melding van de brand. De brandweer heeft 
de brandende brommer geblust. Hoe de 
brand is ontstaan is ons niet bekend. Nadat 
de brand geblust was, werd de brommer aan 
de politie afgeleverd.


