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Peuterspeelzaal Krobbeguod bestaat veertig jaar

Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - In februari 1974 was er een bijeenkomst in Makkum waar de plannen en
ideeën van de op te richten peuterspeelzaal
uitvoerig werden besproken. Er werd een vijfkoppig bestuur aangesteld en men besloot
de speelzaal voor 3 ochtenden in gebruik te
nemen. De stichting had tot doel: het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen
door hen in groepsverband samen te brengen
met deskundige begeleiding. Door de
gemeente werd toestemming gegeven een
lokaal in de christelijke lagere school aan de
C. Lenigestraat te gebruiken. De datum van
opening was 23 april 1974.
Er waren bij de oprichting twee betaalde leidsters per ochtend in dienst, te weten Matty
Sterenberg en Rietje Yntema. In februari 1976
nam Harmke Adema de functie van Matty als
hoofdleidster over. Vanwege de hoge loonkosten werd in 1976 tevens besloten om met
1 betaalde leidster per ochtend door te gaan
en werd er een ouderhulpregeling van kracht.
Omdat er in 1980 een enorme wachtlijst was
(de speelzaal was inmiddels 5 ochtenden per
week geopend) besloot men om de om ook
twee middagen open te gaan. Hannie Brooshoofd kwam voor deze twee middagen in
dienst. Tot zover een stukje geschiedenis
opgediept uit het schoolkrantje Krobbepraet
dat in 1978 werd opgericht. Het bladeren door
het archief is een feest der herkenning: oh ja
de Jantje Betoncollectes, kledingverkoop,
suikerbroodactie, schoonmaakschema’s,
fruithapjes en het buitenspelen.
De afgelopen maanden is een commissie van

vijf ouders enthousiast bezig geweest om een
mooi feest te organiseren ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan. Op zaterdag 29 maart
was het zover. De feestcommissie had kosten
nog moeite gespaard om iedereen op de
hoogte te brengen van het feest en uit te
nodigen om naar het Multifunctioneel Centrum
te komen. Ze zetten een advertentie, oproepjes
op Facebook en lieten ’s morgens nog een
auto met geluidsinstallatie door Makkum rijden.
Als verrassing werd juf Harmke Adema, nog
altijd werkzaam bij de speelzaal, thuis opgehaald met een feestelijke fietstaxi en onder
de ritmische begeleiding van de mannen van
It Fishok naar de Peuterspeelzaal gereden.
Anno 2014 is de speelzaal gehuisvest in het
Multifunctioneel Centrum. Maar de vrolijk verklede feestcommissie koos voor een route
met vele omwegen om ook op dit ritje de
geluidsinstallatie veelvuldig in te zetten. Zelfs
de plaatselijke supermarkt werd aangedaan
en de luidruchtige optocht toverde bij het
verraste personeel en winkelend publiek
spontaan een lach tevoorschijn. Daarna
barstte in het MFC het feest voor de kinderen
los. De entree versierd met een toegangspoort, mooi beschilderde ramen en een
sporthal vol vertier: nageltjes lakken bij Vollie,
een poppenkastvoorstelling van Inkipinki,
een levensgrote Mickey en Minnie Mouse,
koffie, thee en limonade met zelf versierde
cupcakes, schminken bij Durkje en ringenof balgooien in de opblaasattracties. Vele
Makkumers, in leeftijd variërend van 0 tot
tachtig, brachten een bezoekje aan de jarige
peuterspeelzaal en vermaakten zich prima.

Donderdag
v.a. 20.00
Vrijdag & Zaterdag
v.a. 21.00 uur

DEELNEMERS:

Zie pagina 8

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Donderdag 3 april:

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 Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Makkum - Jaarvergadering Gymver. DES
in MFC Maggenheim, aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 4 april:

Makkum – Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum-Nazorgvergadering Vogelwacht
Makkum e.o. in Café Rest. De Prins
Aanvang: 20.00 uur
Hieslum – Toniel Hieslum spilet de Goate
In it tsjerkje aanvang: 20.00 uur

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Skuzum – Klaverjassen
in Dorpshuis De Treffer aanvang: 20.00 uur

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

Zaterdag 5 april:

Makkum – Papier ophalen vanaf 9.00 uur
door Hallelujah en de Flevo sanghers
Makkum – Ladiesday – Fashionshow
Showtijden 10.30 – 13.30- 15.30 uur
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van onze heit/pake

Chris Jansen
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben
wij bijzonder op prijs gesteld. Bedankt voor alle
kaarten, telefoontjes en een luisterend oor.
Koert
Romine, Uilke
Indy en Lieke

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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 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.

Agenda

Hieslum – Toniel Hieslum spilet de Goate
In it tsjerkje aanvang: 20.00 uur

Zondag 6 april:

Makkum – Zing Mee in Avondrust
aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Dinsdag 8 april:

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en
spelmiddag aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 9 april:

Makkum - Handwerkclub verkoopmiddag
in Avondrust vanaf 15.00 uur

Wist u dat...
Anna Oppedijk is geslaagd op 28 maart bij de
ROC Friese Poort Sneek voor Maatschappelijke
Zorg 4, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.
Hartstichting 50 jaar! Het mag niet stoppen!
Collecte is van 6 juni t/m 12 juni 2014
Deze keer vooraf geen zakjes in de Belboei
Er een Expositie is in de Nynke Pleats van de
familie van Popta (vader, zoon en dochter) van
schilderijen, foto’s en creaties van woorden.
vrijdag vanaf 17 uur, za. & zo. Vanaf 11 uur
De jiergearkomste fan de Doarpskrite Makkum
op 9 april yn de Zwaan is. Oanfang 20.00 oere.

Oud papier
Makkum - Zaterdag 5 april 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.

Kerkdiensten
Vrijdag 4 april:

Makkum – Minniste Mienskip
Makkum e.o. 19.00 uur
Voorganger: Oudste br. Lieuwe Durksz

Zondag 6 april:

Makkum – K.C. Het Anker. 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen
Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Zwerver
Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H Boswijk
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Toeristisch seizoen geopend met een wereldrecord

Door Sjirk Wijbenga

Een lange sliert van 150 e-bikers langs de IJsselmeerkust.

Samenzang van bekende
geestelijke liederen
m.m.v. “It Koar” uit Sneek,
zondagavond 6 april
In restaurant “Waerdsicht”
van Avondrust
Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur

Makkum - Afgelopen zondagmiddag stond
Makkum in het teken van het wereldrecord
e-bike fietsen. Na een half jaar intensieve voorbereidingen zag Timen Rinia zijn plannen en
ideeën werkelijkheid worden. Het doel van het
record is om 150 e-bikers in een onafgebroken
rij te laten fietsen. “Dat record wie der noch
net”, vertelt Timen die hiermee een plekje in
het Guinnessbook of Records wil veroveren.
“Mar we wolle hjirmei ek it startskot jaan foar
it toeristysk seizoen yn Fryslân”.
Timen beheert samen met zijn ouders Theo
en Yvon de fietsenwinkel op de markt in Makkum.
In de afgelopen 15 jaar heeft het bedrijf zich
gespecialiseerd in e-bikes en zijn ze up-to-date
betreffende de laatste ontwikkelingen in de
elektronische fietsenwereld. De e-bike biedt
een milieuvriendelijk alternatief voor de auto.
Met nog een aantal rijwielhandelaren in de
Súdwesthoek heeft Rinia Fietsen de handen in
elkaar geslagen en E-bike Fryslân opgericht.
In Súdwest Fryslân zijn 26 punten waar totaal
150 elektronische fietsen worden verhuurd.

Huurders kunnen de fietsen op deze plekken
inleveren, opladen of een accu ruilen.
De deelnemers aan de recordpoging kwamen
zondag uit de hele Súdwest hoek. Vanaf de
rotonde bij de haven rekte de sliert fietsers
zich steeds verder uit richting Gaast. Van grote
afstand kon worden waargenomen hoe de
e-bikes met de witte bagagetassen één lange
onafgebroken lijn vormde. Diverse camera’s
waren op het parcours opgesteld en een drone
zorgde voor de beelden uit de lucht.
Timen kreeg ondersteuning van Batavus en
de toeristische promotieorganisatie Beleef
Friesland. De Makkumer vrijwillige verkeersregelaars, gecoördineerd door Remco de Jong,
zorgde voor de veiligheid langs het parcours.
Oud-notaris Melchior Walles de Vries kon
rond de klok van drie uur meedelen dat de
recordpoging was geslaagd. Journalist Frits
Wester noemde de e-bike een duwtje in de
rug en: “Jullie hebben naast Sven Kramer er
een wereldkampioen bij”.

Een eilandbezoek vol met verrassingen
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraal
grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig.
Op zaterdag 5 april houdt It Fryske Gea een
wandelexcursie door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wandeling begint om
9.30 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen
en een verrekijker worden aangeraden.
Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 4 april
via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512)
381448 of via www.itfryskegea.nl. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon
van de ledenpas, niet-leden betalen  4,- en
kinderen tot en met 12 jaar  2,- per persoon.

Vogelrijkdom
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de
waterstand werd verlaagd, waardoor voor de
kust zandbanken permanent droog kwamen
te liggen. Geleidelijk konden de planten zich
op de kale Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten te
vinden. Ook vogels hebben deze prachtige omgeving ontdekt. De laatste jaren zijn meer dan
220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd,
waaronder moerasvogels als roerdomp, snor,
baardmannetje en grote karekiet, maar ook
typische bosvogels als grote bonte specht en
havik. Een wandeling op dit unieke eiland is
zeker de moeite waard!
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Autocross Makkum zoekt lokale helden

door Jetze Genee

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
Eerder kon u in deze krant lezen dat dit jaar
de autocross na 16 jaar terugkeert in Makkum.
28 juni 2014 wordt een perceel aan het Nauw
in de Weeren (tussen Makkum en Wons) ingericht als raceterrein. Speciaal voor de herintroductie van dit evenement is een Autocross
Club Makkum opgericht. Wat al die jaren nog
nooit eerder is gebeurd bieden zij u nu de
kans om als dorpsgenoten onderling in een
aparte klasse te kunnen strijden. Hierbij dus
een oproep aan lokale coureurs om mee te
kunnen doen aan de autocross. Dus woont u
in Makkum e.o, beschikt u over een dosis lef
en voelt u zich een echte ‘Schumacher’ en
heeft u zin om de uitdaging aan te gaan met
uw dorpsgenoten in een ‘snelle’ auto, schroom
dan niet om u op te geven.
De volgende klassen
gaan aan de start verschijnen:
Standaard 1600 cc, Standaard 2000 cc, Rodeo
klasse en Vrije standaard. Daarnaast de befaamde Makkum klasse, alleen als er voldoende
auto’s aan deelnemen. Verder het grote werk
in de Stockcar Formule1 klasse en een knipoog naar het verleden, de ‘âlderwetske klasse’.
Via de sociale media komen al foto’s van auto’s

voorbij die deel gaan nemen. Hieruit blijkt dat
het oude VW Sirocco model favoriet is om te
verbouwen tot crossauto. Heeft u de cross
vroeger gemist en was u te jong om deel te
nemen aan de cross van 1998, de organisatie
helpt u graag op weg om een ‘normale’ auto
om te toveren tot een crossbolide die in ieder
geval tót de cross tot de verbeelding mag
spreken. Contact hiervoor via de website:
http://www.autocrossclubmakkum.nl/.
Het is de wens van de organisatie om deze
unieke kans te verzilveren. Een manche met
enkel Makkumer coureurs. Geen sinecure
omdat er maar liefst 20 auto’s nodig zijn voor
een apart Makkum klasse. Het geeft het evenement extra cachet wanneer er voldoende
deelname is uit Makkum. Opgeven dus! Of
laat je informeren over de voorwaarden. Bent u
geen coureur maar wel een liefhebber en wilt
u graag meehelpen om de cross tot een groot
succes te maken dan kunt u natuurlijk ook als
vrijwilliger de cross van dichtbij meemaken.
Opgave gaat gemakkelijk via de website.
Nieuws en actualiteiten over de reglementen
worden ook via de website wereldkundig
gemaakt.

Makkumer Bluesbrothers door naar finale Liet 2014
Voor hun nieuwste nummer lieten de Makkumer
Bluesbrothers zich inspireren door de actualiteit. Sake Kuipers schreef de muziek en Wiebe
Visser de tekst voor het lied “Wyn”. Zondagmiddag 30 maart deden de Blues brothers
met dit lied mee aan de voorrondes voor Liet

2014 op Poppodium Romein in Leeuwarden.
Vele Makkumers waren meegereisd om de
heren te ondersteunen en zij waren er getuige
van dat de Bluesbrothers er in slaagden de
finale van Liet 2014 te bereiken. De finale zal
gehouden worden op 5 mei.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Spikers mei koppen yn Skuzum

Paasworkshop op maandag 7 april
en dinsdag 8 april 19:30 uur
Kosten € 25,inclusief koffie/thee en iets lekkers.
Opgave in de winkel of via facebook.

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

De ôfrûne twa wykeinen waard der troch de
toanielferiening Skuzum/Piaam spikers mei
koppen slein. Moast der foarich jier noch
útwykt nei Piaam, diskear koe it selskip wer
terjochte yn it Skúster tsjerkje dat der nei in
grutte renovaasje wer kreas by stiet. Fjouwer
jûnen wie it tsjerkje útferkocht en ha de taskôgers harren skoander fermakke om healwize
situaasjes, mâle taferielen en it kin sein wurde,
goed aktearwurk fan de spilers. It stik “Spikers
mei Koppen” skreaun troch Hette van der Wal,
waard oankundige as in kluchtich blijspul. Mar
it revolver op it donker giele affysje docht al
gau tinken dat we mei in krimineel genre te
meitsjen ha. En as regisseur Jappie Feenstra
oan it begjin fan de jûn ek noch wat oer de
spilers seit sitte we der net iens sa fier neist.
It ferhaal set útein mei twa froulju dy slaande
deilis reitsje omdat de iene, Mariette Dupon
(Tjitske Altena), in ferhâlding hat mei Janny
Winters (Alie Wijnja) har man. Der falt in deaden
en as Lys (Grike Joustra), de freondinne fan
Janny har oer it mat komt, binne de rapen
goed gear. Geandewei wurdt dúdlik dat it lyk
yn sêne setten is en dat der hielendal net
sprake is fan frjemd gean fan Janny har man
Hans (Jan van der Velde). Njonken Marriette
sitte Watse (Siepie Oostenveld) en Hans syn
bêste freon, Klaas (Wiebren van der Weerdt)

troch Sjirk Wijbenga

ek yn it komplot. It kriminele stel hat mar ien
doel en dat is in bank oerfalle. It ferhaal krijt
dan hieltyd mear it karakter fan in skriller. Pietsje
Draaer (Alie Elzinga), de nijsgjirrige buorfrou,
wol alles oant ‘e boaiem ta útsykje en dat
slagget har ek.
It stik is oerladen fan healwizichheden en mâlichheden. Omtôgje mei in lyk fan de keuken nei
de kast, weikrûpe efter gerdyn en bank, fêstbinerij (sels oan de tafelpoat), in bulte sjitterij,
grutte ûntploffings en senuweftige typkes makke
dat it der goed omwei gong. Benammen yn it
twadde part kaam it publyk eagen en earen te
koart om alles goed te folgjen. Soksoarte sênes
binne net maklik te spyljen en freget in protte
akteardissiplines fan de spilers. Mar it selskip
sloech har der goed trochhinne. De tekst siet
der goed yn by de spilers en by need sprong
ynstekster Janet Nota by.
It ljocht en lûd wie fan Oege Pieters en Hilda
Hiemstra en Jettie Hiemstra ha soarge foar de
grime. De spilersgroep fan de toanielploech
Skuzum/Piaam bliuwt frij konstant. In knap debút
wie der fan (ynfaller) Wiebren v/d Weerdt. Yn syn
rol as hantlanger waard de grûn him hieltyd
gleoner ûnder de fuotten wat him gâns senuweftich makke.

Hoorzittingen Structuurvisie Windstreek IJsselmeer
De hoorzitting van Provinciale Staten over de
plannen voor windenergie in het IJsselmeer
vindt plaats op drie achtereenvolgende avonden.
De hoorzittingen op maandag 31 maart en
dinsdag 1 april vinden plaats in de raadszaal
van de gemeente Súdwest Fryslân (Stadslaan
75 in IJlst). De hoorzitting op woensdag 2 april
vindt plaats in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden. Alle bijeenkomsten
beginnen om 19.00 uur.
De hoorzitting wordt georganiseerd door
Provinciale Staten. In juni besluiten zij over de

plannen van het college van Gedeputeerde
Staten, inclusief planMER (de milieu-effecten
van het project) en de afspraken tussen Rijk
en IPO over 530,5 MW windenergie in Fryslân.
Voordat Provinciale Staten een besluit nemen,
willen zij de mening van de inwoners van
Fryslân horen. Bijna 50 burgers en instellingen
zullen inspreken over de Structuurvisie Fryslân
Windstreek 2014 IJsselmeer.
Alle drie avonden van de hoorzitting zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. De bijeenkomsten zijn tevens rechtstreeks te volgen via
www.fryslan.nl/ps.
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Museumweekend in het
Fries Openluchtmuseum
Allingawier - 5 en 6 april 2014, thema toekomstmuziek in samenwerking met diverse
musea in Sudwest Fryslân met medewerking
van Gerrie Dijkstra (accordeoniste en zangeres)
en OKK (al meer dan 100 jaar een bruisende
fanfare)
Zaterdag 5 april zal Gerrie Dijkstra, bekende
accordeoniste uit Harlingen een wervelend optreden verzorgen in museumdorp Allingawier
tijdens het museumweekend. Buiten het gangbare repertoire zal zij ook Zeemans- en Friese
liederen ten gehore brengen. Gedurende 20
jaar heeft zijn als accordeoniste de Harlinger
Huusvrouwen begeleid.
Zondag 6 april zal OKK, 3 keer een ongeëvenaard optreden verzorgen om 14.00,16.00 en
18.00. Muziekvereniging OKK (opgericht in 1911)
is een bruisende fanfare waar gezelligheid en
muzikaliteit hoog in het vaandel staan. Iedere
week wordt er enthousiast gerepeteerd onder
leiding van dirigent Koop Meindert Schokker.
Kortom, een machtig museaal en muzikaal
weekend in ons Fries Openluchtmuseum, wat
u niet mag missen! Wij zien u op 5 of 6 april.
Voor meer informatie: www.aldfaerserf.nl,
info@aldfaerserf.nl,0515-231 631

Handwerkclub Avondrust
organiseert verkoopmiddag
Makkum - In Avondrust zijn veel bewoners
samen met vrijwilligers eens in de twee weken
erg druk met handwerken. Handwerken wat
voor veel inwoners van Avondrust een specialiteit is. Bij een bezoek aan Avondrust vindt u
deze spullen in de vitrine in de hal. Woensdagmiddag 9 april a.s. vanaf 15:00 uur wordt de
voorraad in de verkoop aangeboden. U heeft
keuze uit zelfgemaakte cadeau- en gebruiksartikelen. Ideaal voor een verjaardagscadeau
of gewoon voor warme voeten. U kunt kiezen
uit sokken, kleedjes, schorten, sjaals en nog
veel meer. Kom volgende week gerust langs
in Avondrust waar bewoners, personeel en
vrijwilligers u van harte welkom heten.

Koningsdag
Wooncentrum Avondrust
Een hele bijzondere dag dit jaar, de eerste
Koningsdag! Ook in Avondrust zullen we dit
live op televisie gaan volgen, middels een
tweetal televisieschermen in het restaurant.
Nieuw dit jaar is dat we u ook willen uitnodigen
voor een ontbijtbuffet. U kunt hier tussen 8.30
– 9.30 uur gebruik van maken. En hierna een
kopje koffie, thee en een hapje en een drankje
en ook de maaltijd wordt er op aangepast.
Zo gaan we lekker Hollands aan de patat! Wij
willen ook 55+’ers vanuit het dorp de mogelijkheid bieden om de dag in Avondrust bij te
wonen. U betaalt dan 12,50,- pp en daar zit
dan alles bij in. Indien u belangstelling heeft
om te komen, dan willen wij u vragen om zich
vóór 15 april aan te melden bij de receptie van
Avondrust, telefoonnummer: 0515 – 231655
(maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.30 uur).
We zien u graag tegemoet!

Hjirby wurde alle leden fan
de Doarpskrite Makkum
útnoege ta it bywenjen fan
de Algemiene Ledengearkomste
op woansdei 9 april 2014
om 20.00 oere
yn “de Zwaan” te Makkum
Wurklist: *
*
*
*
*
*
*
*

Iepening
Meidielings en ynkommen stikken
Oantekeningen lêste jiergearkomste
Jierferslach 2013-2014
Finansjeel ferslach
Ferslach kaskommisje
Beneaming nije kaskommisjelid
Bestjoersferkiezing:
Ôfgeand en net werkiesber: Simone Nadema
* Tariedings 2014-2015
* Omfraach
* Sluting
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Voorjaar bij Silerswaar!

de
A d v e r te e r in
e lb o e i
Makkumer B

mail naar: belboei@makkum.nl

Het voorjaar is alweer begonnen en ook Silerswaar
staat weer voor u klaar. Na een winterperiode
waarin we tot onze spijt afscheid hebben moeten
nemen van collega Marjo Roosenstein. Ze was
eigenaresse van de kledingwinkel Zilt te Makkum.
Daarom heeft ze ons gevraagd om het merk RW
(Roosenstein en Wolke) in Makkum te gaan verkopen. Hier hoefden we niet lang over na te
denken omdat we het merk RW ook al verkochten
voordat zij hier in Makkum kwam wonen en werken.
Het is een kwalitatief hoogwaardig merk met leuke
nautische kleding. Eigenlijk hoeven we u hier
niets meer over te vertellen want Marjo heeft dit
merk in Makkum goed op de kaart gezet. Bovendien hebben we als nieuws te melden dat alle
producten om de boot weer vaarklaar te maken,
zoals antifouling, poetsmiddelen, fenders, reddingvesten enz. enz. in ruime mate weer in onze
winkel te vinden zijn. Hiervoor geldt “van harp en
bootlak tot MPX zeilpak, waar? Bij Silerswaar”.
Van ons trouwe merk Gaastra hebben we jassen
in verschillende modellen: over de heup, een
blouson of een langere trenchcoat. De focus ligt
op draagbaarheid. Dit vertaalt zich in lichte materialen die uiteraard winddicht, ademend en waterdicht zijn. De functionaliteit loopt door in de gebruikte kleuren: navy en lichtblauw zijn makkelijk te
combineren met uw garderobe. Wie het wat opvallender wil, kan kiezen voor lichtgroen of roze.
De Saint Barth collectie 2014 van Gaastra ziet er
vrolijk en fris uit (zie foto). Korte broeken in 4
verschillende kleuren, bodywarmers, polo’s in 6
verschillende kleuren, rugbyshirts, overhemden
en blouses, het pakket is zeer compleet.

Omdat de zon nog niet al te krachtig is, zijn er
ook weer volop fleeces aan de collectie toegevoegd. Bij de kleurkeuze is wederom gelet op de
mogelijkheid tot combineren. Voorzien van een
windstoppende lining of zonder voering, de
keuze is aan u! Maak de outfit helemaal af met
een bodywarmer. Ideaal om samen met een
fleece als lente/zomerjas te gebruiken, want ook
deze zijn wind-, en waterdicht. Opvallend aan de
gehele collectie zijn de sterke basisitems met
een goede pasvorm en eenvoudige belijning.
Aan deze basics kan men naar eigen stijl en
smaak streepjes, applicaties, opdrukken en felle
kleuren toevoegen. Met alle kledingstukken kan
naar hartelust worden gevarieerd, wat verrassende
combinaties oplevert.
De nieuwe collectie schoenen completeert het hele
plaatje. Voor zowel dames, heren en kinderen
zijn er leuke zomerschoenen in het navy, beige
en donkerbruin. Daarnaast zijn er ook technische
bootschoenen van Musto, Dubarry en Mistral, waar
goede grip en ondersteuning voor de voeten
voorop staat. Gaastra is allang niet meer een
merk voor alleen de watersporter. Samen met de
merken Musto, Helly Hansen, Saint-James en
RW is het aanbod in onze winkel compleet. De
collecties bieden hoogwaardige kleding voor een
ieder die zich graag sportief kleedt, maar dan wel
volgens de laatste trends!
Op onze vernieuwde site www.silerswaar.nl kunt
u alvast een kijkje nemen wat we u zoal te bieden
hebben of op facebook kunt u alvast een indruk
opdoen van de collectie. Tot ziens aan de
Voorstraat 17 in Makkum! (nabij de sluis).

Defect wint op Bandcontest 2014 in Koudum
De voor een groot deel Makkumer band Defect
won afgelopen zondag 30 maart in Koudum
de Bandcontest 2014. Zij verdienden daarmee
een opname in de studio van het Atrium (muziekschool) in Sneek. De band Defect bestaat uit
maar liefst 7 personen en 3 daarvan zijn uit
Makkum afkomstig, namelijk Hanna van Koldam
(zang), Lisa van Koldam (bas), en Adriaan Bakker
(gitaar). De andere vier bandleden zijn: Daphny
de Jong (zang), Tom de Bruijn (toetsen),

Casper Oukes(gitaar) en Marissa de Jong op
drums.
De band maakte indruk door naast covers ook
twee eigen nummers, “Happy”en “Glory Dance”
te spelen. Alles werd erg vrolijk, zeer muzikaal
en met mooie samenzang gebracht en had
een prima uitstraling op het podium. Het verbaasde dan ook niemand dat de band met de
prijs naar huis ging.
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NUT Makkum presenteert:
Theatrale muziekact: Top Secreet
Top Secreet is een bijzondere theatrale muziekact.
De groep secreten varieert sterk in karakter, leeftijd
en stijl. Toch vormt zij een geheel, want in elk van de
vrouwen schuilt het alter ego van een Top Secreet,
die in de show wordt losgelaten! Het veelzijdige
repertoire bevat zowel gloedvolle solo’s als theatrale
samenzang, met pianobegeleiding. De popnummers
zijn veelal speciaal gearrangeerd en zijn uiteenlopend
van stijl. Zo komen nummers van bijvoorbeeld Britney
Spears, Abba, Michael Jackson, Pointer Sisters, Queen
en uit Chicago. Met Top Secreet over de vloer is het
altijd feest! Het mannelijk publiek wordt regelmatig
betrokken in de show, die zich niet uitsluitend op het
podium afspeelt. De zinderende zangformatie Top
Secreet is een inspiratiebron voor zowel de dames
als de heren in publiek! Laat U verleiden!!

Nieuw!! Nu te huur
Aanhanger met huif
Of open aanhanger
Laadvermogen 750kg
Per dag of dagdeel

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
VW Golf Variant 1.8i,cpv,el.rmn,trekh

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

2008 € 7790,-

Citroen C5 Break 2.0-16V,clima,nwe apk 2002 € 1499,-

1999 € 1445,-

Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm

2008 € 8690,-

Opel Zafira 2.2Dti,Elegance,airco,apk

2003 verkocht

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model

2010 € 8980,-

Suzuki Alto 1.1i Spirit,zilver,nw apk

2005 € 2940,-

Lancia Ypsilon Twinair Gold,airco,60dkm 2011 verkocht

Seat Arosa 1.4i,zilver,stuurbekr,52dkm

2005 € 4695

Peugeot308SW 1.6Hdi 110pk,navi,clima

2010 € 10945,-

Peugeot 307 XS 1.6i,clima,trekh,112dkm 2004 € 4840,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm

2011 € 11240,-

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

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise

2007 € 11440,-

Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh

2006 € 5995

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

2008 € 6640,-

Verwacht

VW Jetta 1.6Fsi comf,clima,cruise,trekh

2006 verkocht

Ford Focus Wagon 1.8i Titanium

Locatie: Doopsgezinde kerk – Makkum,
Aanvang: 20.30 uur,
Entree: NUT-leden  10,-, Niet-leden 12,Voorverkoop: Vanaf 31 maart
bij Kantoorboekhandel Coufreur - Makkum

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

2009

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

NVM Open Huizen Dag
Zaterdag 5 april van 11.00 – 15.00 uur
Makkum – Molenrak 3

Makkum – De Skilbank 13

Makkum - Buren 23

Makkum – De Schar 35

jk €
Nu tijdeli

165.000,-

k.k.

Vraagprijs € 158.000,- k.k.

Vraagprijs € 180.000,- k.k.

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Makkum - Lemmer

Makkum – Vallaat 26

Hemelum – Yde B Yntemastrjiite 20

Midlum – Haulewei 25

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Vraagprijs € 190.000,- k.k.

Vraagprijs € 60.000,- k.k.

Onze kantoren
zijn tijdens
Open Huizen Dag
geopend

Witmarsum – Mauritsstraat 13

Vraagprijs € 168.000,- k.k.

Burgwerd – Schoolstraat 6

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Makkum
Voorstraat 1
T. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl

Lemmer
Kortestreek 21
T. 0514 - 563 637
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang Makkum 2014

Door Judith van Lavieren

Hier komt de traditionele scheepswerf.
Makkum - Op donderdagavond 27 maart
hield Plaatselijk Belang Makkum haar jaarvergadering in de bovenzaal van De Prins. De
bijeenkomst werd door 24 personen bezocht.
In zijn welkomstwoordje vertelde voorzitter
Jan van Hijum dat in het Masterplan en het
windmolenpark het afgelopen jaar de meeste
energie van PBM was gaan zitten. Age Joustra
vertelde namens de gemeente SúdwestFryslân over de stand van zaken betreffende
het Masterplan. Het Masterplan richt zich op
het aanpakken van:
1 De Holle Poarte
2 De verbinding tussen Makkum en het strand
3 Centrum van Makkum
4 Traditionele scheepswerf op de Bargekop.
Ad 1: De plannen zijn door de ondernemers op
de Holle Poarte positief ontvangen. Momenteel wordt bekeken of er ook nog gezorgd kan
worden voor een uitbreiding van de verlichting
en het opknappen van de bankjes.
Ad 2: Het gaat hier om het aantrekkelijker maken
van de route, zodat deze voor het gevoel korter
wordt. De welbekende witte rotondes bekleed
met tegels liggen op deze route en zijn aan
een opknapbeurt toe. Dat de tegels niet meer
zijn na te bestellen maakt het ingewikkeld.
Ad 3: De plannen voor het Plein en de Markt
zijn over het algemeen positief ontvangen. Wel
had de horeca nog veel vragen en moet er
nog een nieuwe parkeervisie komen. Er komt
nog een gesprek met horeca, ondernemers
en bewoners van de Markt en het Plein.
Ad 4: Officieel is dit niet een onderdeel van
het Masterplan, maar de scheepswerf ligt wel
op de route Makkum-strand. Er is een goede
ondersteuning van en samenwerking met de
gemeente. Op een later moment in de vergadering lichtten Wiebe Visser en Dick Visser de
stand van zaken omtrent de werf toe. Op dit
moment liggen de plannen ter inzage maar
het is al wel zeker dat de werf er komt. Men is
nog in afwachting of men in aanmerking komt
voor een subsidie van het Waddenfonds. Wan-

neer dit het geval is komt er bij de werf een
informatiecentrum. Gedacht word aan voorlichting over de wadden en voorlichting over
de productie van Makkumer aardewerk. Het is
de bedoeling dat het Masterplan eind 2015
klaar is. De heer Venema vroeg zich af of het
voorzien van de Zijlroede van een stroom-,
water- en vuilwatervoorziening ook nog in de
plannen was opgenomen. Dit bleek inderdaad
het geval.
Tijdens het bespreken van het financieel jaaroverzicht van 2013 kwam onder andere naar
voren dat door PBM een gift is gedaan voor
het onderhouden van het monument aan de
Buren. Ook werd duidelijk dat men niet meer
betrokken is bij de organisatie van de Himmeldei in Makkum. Dit wordt nu gedaan door Mar
en Klif. Tevens staat er nog steeds een bedrag
gereserveerd voor een”Cadeau aan Makkum”.
Het bestuur is van plan om na het afronden van
het Masterplan te kijken naar een bestemming
voor dit geld. Men kreeg van de aanwezige
leden alvast de volgende suggesties: Het realiseren van een muziektent op de Markt en het
plaatsen van borden met historische informatie
bij de Leugenbolle en de belboei op de haven.
Arjen Doedel gaf uitleg over het windmolenpark. De kans is groot dat er windmolens in
het IJsselmeer komen. Op dit moment loopt
het project ”Fryslân foar de wyn” nog. Iedereen
die een plan heeft voor opwekking van windenergie kan dit via de website indienen. Vanaf
1 april wordt onderzocht welke van de ingediende plannen haalbaar zijn. Wat op het land
gebouwd wordt kan zorgen voor minder windmolens in het IJsselmeer. Er zijn ook plannen
voor een uitbreiding van de windmolens bij
Hauw en windmolens in het gebied tussen
Cornwerd, Wons en Makkum. Eind dit jaar is
er meer duidelijk. De aanwezige leden van PBM
vragen het bestuur alsnog gebruik te maken
van de mogelijkheid om in te spreken bij de
provincie en aan te geven dat, gezien de 1000
kaarten die verstuurd zijn na de actie van Hou
Friesland Mooi en de handtekeningenactie
van Don Quichotte, de meerderheid van de

Makkkumer bevolking tegen een windmolenpark is.
Het bestuur nam deze avond afscheid van een
drietal zeer betrokken en actieve bestuursleden:
Alie Postma- Kooistra, Arjen Doedel en Marco
Molenaar. Als nieuwe bestuursleden werden
benoemd: Zus Boonstra, Francis Koornstra en
Jannie Lutgendorff.
Tijdens de rondvraag kwamen de volgende
vragen en opmerkingen naar voren:
- Een Regiobank in Makkum, is dat een
mogelijkheid?
- Bestemmingsplannen graag net als vroeger
weer ter inzage in de bibliotheek
- Subsidie verlichting oude schepen, volgens
de gemeente een zaak voor PB en zodoende
doorgegeven aan het bestuur
- Kan Makkum ook subsidie krijgen voor Wifi
voor toeristen?
- Kan Plaatselijk Belang uit naam van alle
Makkumers de kinderen die meehielpen met
de Himmeldei en al die vrijwilligers tijdens
NLdoet bedanken,bijvoorbeeld d.m.v. een
advertentie in de Makkumer Belboei?
- Wie gaat de borden van de politieke partijen
opruimen nu de verkiezingen klaar zijn?
- De nieuwe steigers zijn ’s avonds en ’s nachts
zeer donker. Kan er verlichting komen?
- De nieuwe bewegwijzering is nog niet altijd
juist en waarom worden de oude wegwijzers
met achterhaalde informatie niet weggehaald?
(Het blijkt dat PBM hier al geruime tijd mee
bezig is)
- Wanneer er op vrijdagmiddag een calamiteit
gemeld wordt bij de gemeente wordt er pas
op maandag actie ondernomen.
Alie Postma- Kooistra maakt duidelijk dat
wanneer er sprake is van een spoedgeval dit
als zodanig gemeld moet worden. Anders
wordt het inderdaad voor de volgende werkweek ingepland.
Na de vergadering kreeg iedereen een drankje
aangeboden door PBM en werd er druk van
de gelegenheid gebruik gemaakt om nog
even na te praten.
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De Ljip is wer yn 't lân
Als de kievit eierzoekers hun benen uit het lijf
hebben gelopen om een of meerdere eitjes te
vinden in het vrije veld breekt voor hen de nazorg aan. De nazorg heeft tot doel om zoveel
mogelijk legsels van de weidevogels uit te
laten komen. Dit gebeurt o.a. door de legsels
te markeren maar ook door in samenwerking
met de boeren tijdens werkzaamheden op het
land de nesten tijdelijk even te verplaatsen.
Een argeloze burger zal misschien zijn bedenkingen hebben als hij om deze tijd van het jaar
her en der in het land mensen door de landerijen ziet strompelen en turen; zoeken ze naar
goud/argeologische voorwerpen? Nee, deze
mensen/nazorgers zoeken naar eieren van de
weidevogels om ze zoveel mogelijk uit te laten
komen als dank voor die paar kievitseieren die
ze eerder hebben meegenomen. Voor deze
mensen/nazorgers is het de tijd van hun leven
om in het voorjaar door de landerijen te zwerven,
door de vrije natuur. Niet alleen zoeken de nazorgers de legsels op, ze zorgen er ook voor
dat de aantallen nesten worden vastgelegd op
zogenaamde stippenkaarten en hoeveel van
deze nesten/broedsels daarna uitkomen.
Met al deze gegevens en die van voorgaande
jaren kan men het verloop van de weidevogelstand volgen en ook welke van de activiteiten
al of niet succesvol is. Op de Nazorgvergadering
van 4 april om 20.00 uur in de Prins, worden
de gegevens van 2013 gepresenteerd. Tevens
is er een presentatie: kuikenoverleving bij
weidevogels door Jaap Dijkstra namens de
Bond Friese Vogel Wacht. Op deze avond is
iedere belangstellende welkom ook al bent u
niet lid van de vogelwacht.

13 april eierzoekdag door
Vogelwacht Makkum e.o
Net als vorig jaar zijn de schoolkinderen welkom
op de boerderij van de familie Reitsma-Mulder
voor de jaarlijkse eier-zoek dag. Om 10.00 uur
starten we met een korte uitleg over de weidevogels, eieren en het waarom van de nazorg.
In de weilanden achter de boerderij gaan we
in groepen het land in om stokjes te zetten bij
de nesten van de weidevogels. Alle basisschoolkinderen in Makkum en Exmorra zijn hiervoor
welkom. Jullie worden voor 10.00 uur verwacht
bij de boerderij aan de Meerweg 7 onder
Allingawier richting Ferwoude. De vrijwilligers
van de vogelwacht staan klaar om met jullie
het land in te gaan. Als je ouders niet mee
gaan dan kunnen zij jullie om 11.30 uur weer
ophalen. Na afloop staat drinken met een aardigheidje voor jullie klaar. Doe je laarzen en
oude kleren aan en kom zondagochtend 13
april naar de boerderij! Je polsstok mag mee.
Vogelwacht Makkum e.o.
Voor vragen: Jeugdcoördinator Jelly.
Reitsma@planet.nl

Adverteer in de
Makkumer Belboei

TANK & WIN
uw aankoopbedrag* terug
bij AVIA STATION HORJUS

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

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

Tanken bij Avia Station Horjus is:
- met bediening
- met korting
- sparen voor leuke acties
* Maximaal 50 liter
Actie loopt van 3 t/m 12 april
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, sportmogelijkheden 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
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Makkumer Judoka’s van der Kooij 2 keer Brons
29 maart werd in Kollum het "De Mol" judotoernooi gehouden. Van Judo Witmarsum
kwamen twee judoka's in actie. Eva van der
Kooij beet het spits af en wist haar eerste partij
met Ippon te winnen door de worp van haar
tegenstander over te nemen. De tweede partij
in de poule verloor Eva doordat ze, na een
goede inzet, door haar tegenstander werd
overgenomen. Na de derde partij met een
houdgreep en de vierde partij met een mooie
heupworp te winnen werd Eva tweede in de
poule en ging ze door naar de finalepoule. In
de finalepoule wist Eva op beslissing zowel
een partij te winnen als te verliezen en werd ze
uiteindelijk derde in haar klasse.

's Middags was het de beurt aan Rens van der
Kooij. Ook Rens zat in een systeem van eerst
voorrondes en daarna finales. Rens wist de
eerste partij met een Ippon te winnen door een
moment van onbalans van zijn tegenstander
te benutten en hem naar de grond te drukken.
De tweede partij won Rens door een technisch
Waza-Ari te scoren en daarna de partij netjes
uit te judoën. Ook de volgende twee partijen
werden door Rens gewonnen met Ippon en daardoor ging hij als eerste in zijn poule door naar de
finalepoule. In de finalepoule was Rens helaas
niet tegen zijn tegenstanders opgewassen en na
twee verliespartijen in de finalepoule kon ook Rens
een derde prijs aan zijn prijzenkast toevoegen.

NLdoet inspireert leden Tennisvereniging Makkum
Zaterdag 22 maart was de landelijke NLdoet
dag. Meer dan 20 leden en andere vrijwilligers
hebben de kantine en het terrein grondig
schoongemaakt en opgeknapt. Buiten werd
opgeruimd, schoongemaakt, geschoffeld en
gesnoeid. Door het eveneens schoongemaakte vele raamwerk is te zien dat ook interieur
van de kantine een metamorfose heeft ondergaan. De kantine heeft met fris sauswerk en
hergebruikt houtwerk een warme en uitnodigende uitstraling gekregen. Nieuwe lampen,
schilderijen, wandpanelen en een kleurige
kinderhoek maken het compleet. Op het eind
van de dag waren vrijwel alle geplande klussen
klaar. Gertjan Gerrits van ArtoGraph (Exmorra)
kwam om vier uur een door hem gemaakte en
gesponsorde racketbank brengen met het
logo van TV Makkum er op. Een mooi gebaar.

Om half vijf werd in de nieuwe kantine, met een
goed gevoel van saamhorigheid en onder het
genot van een hapje en een drankje, teruggekeken op een perfecte NLdoet dag. Mede
dankzij enkele sponsoren zoals het Oranjefonds, Jumbo Makkum, Artograph Exmorra,
Hema Sneek, maar vooral dankzij de inzet van
de vrijwilligers is de NLdoet dag een groot
succes geworden. Speciale dank gaat uit naar
een aantal leden dat eigen materiaal ter
beschikking heeft gesteld.
Verenigingen kunnen alleen maar bestaan
dankzij enthousiaste leden die zich behalve
voor hun speelplezier ook op een andere
manier willen inzetten voor hun sport of spel.
Tennisvereniging Makkum

Voetbalprogramma
Zaterdag 5 april

Heeg 1 - Makkum 1
Zwaagwesteinde 2 - Makkum 2
Woudsend 2 - Makkum 3
Makkum A1 - Franeker SC A1
ONS Boso Sneek A2 - Makkum A2
Makkum B1 - Veenwouden SC B1
RES C1 - Makkum C1
Makkum C2 - SJO RVC C3
SJO RVC D1 - Makkum D1
Makkum D2 - SWZ D6
Makkum E1 - RES E3
Makkum E2 - LSC 1890 E8
Makkum E3 - Woudsend E2
SDS F1 - Makkum F1
Balk F3 - Makkum F2
Makkum F3 - Balk F4
Zeerobben VR1 - Makkum VR1
Makkum MB1 - Franeker SC MB2

Kantinedienst
Annette Meina/Hanny Brandsma 8.15-12.00
Gonda Bootsma/Auke de Jong 12.00-15.00
Michel Schaak/Cor Smit/
15.00-19.00
Sanne Idsinga
15.00-19.00

Uitslagen VV Makkum
Makkum 1 - Ouwe Syl 1
Makkum 3 - Stormvogels'64 1
Makkum A2 - ST Scharneg.-Nijland A1
ST IJVC-Blauwhuis D1 - Makkum D1
Makkum D2 - FVC D3
Makkum F1 - NOK F1G

Zin in een spannende avond? Kom dan dinsdag
8 april naar de bibliotheek aan de Kerkstraat
in Makkum! Gert van Beek, auteur van de
bestseller 'Meneer Heineken, het is voorbij'
vertelt dan over de meest spraakmakende
ontvoeringszaak die ooit in Nederland heeft
plaats gevonden, de ontvoering van Freddy
Heineken en zijn chauffeur.
Van Beek werkte 25 jaar bij de Amsterdamse
politie. Ten tijde van de Heinekenontvoering was
hij hoofd van de afdeling Zware Criminaliteit
en leidde hij het politieonderzoek. Op 9 november 1983 verlaat biermagnaat Freddy Heineken
zijn kantoor in Amsterdam. Buiten wordt hij overmeesterd door een aantal mannen. Samen
met Ab Doderer, Heinekens vaste chauffeur,
wordt hij een busje ingesleurd en afgevoerd.

Diezelfde avond ontvangt de politie een brief
waarin de ontvoerders het losgeld eisen: bijna
35 miljoen gulden. Gert van Beek werkt op dat
moment als hoofdinspecteur bij de Amsterdamse
politie en geeft leiding aan het team dat de ontvoering moet beëindigen. In zijn boek beschrijft
Gert van Beek de drie uiterst spannende weken
die volgen. Anders dan Peter R. de Vries vertelt
hij de Heinekenontvoering vanuit het perspectief van de Amsterdamse recherche. Meneer
Heineken, het is voorbij is het razend spannende verhaal van de spraakmakendste ontvoeringszaak die Nederland ooit gekend heeft.
De avond begint om 19.30 uur. Van tevoren
aanmelden is gewenst. Dit kan telefonisch (0515
231385) of bij de infobalie in de bibliotheek.
Toegang is  5,- voor bibliotheekleden  3,50.
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Volleybalprogramma
Woensdag 2 april

20:30 Makkum DS 2 - Molkwar DS 1

Vrijdag 4 april

Lezing 'Meneer Heineken, het is voorbij' in de bibliotheek Makkum

14:30
13:30
14:00
15:00
10:30
12:30
13:00
9:00
10:30
9:00
10:15
11:15
11:15
9:40
9:00
11:25
14:30
12:15

19:15
20:15
20:15
21:30
21:30
21:30
21:30

S.V.W. MC 1 - Makkum XC 1
Makkum XA 1 – Oeverzw. MA 1
Makkum MB 1 – Oeverzw. MB 2
Makkum DS 3 - VLO DS 3
Makkum DS 4 - Far Ut DS 1
Wisky DS 1 - Makkum DS 2
VC Sneek HS 2 - Makkum HS 1

Zaterdag 5 april

19:00 VC Sneek DS 6 - Makkum DS 1

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

-
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

ALGEMEEN
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

TE KOOP
Koelkast 60 ltr. (tristar) 12 volt 220 v. Gas. Voor
camping of boot. Vraagprijs  50. Tel. 0515232614
Degelijke mooie massieve houten (kleding)
kast. Met hanggedeelte en legplanken. lengte
2.08m, hoogte 2.12m, diepte +-60cm. Eenvoudig te monteren. Weggevertje voor maar
95 euro. T 06106 47 883.
Houten blokhut/schuur. Afm. 2.50 x 3.30 m.
Opknapper zonder dakbedekking.  100,-.
Tel. 0515-232591
Jeugdzeilbootje, compleet. Met schade.  50,Tel. 0515-231653

Piet had prima vooruitzichten voor de recordpoging van Zondag.

Gewoan gek op skiednis

Geweldige, spannende en bijzondere verhalen over Fryslân

Houten speeltoestel, incl. schommel, ringen en
schotel. In goede conditie, geen rotte plekken.
Vraagprijs  50,00. Voor info 06-13833842.
Stevige damwandprofielplaten (donkergrijs)
(+/- 15 m2.).  20,-. Tel. 0515-232591
Compaq SG3-110 Desktop PC met MS
Windows 7 Home Premium 64, AMD Athlon
II X2 215 processor, 2GB geheugen, 320GB
harddisk. Inclusief, muis, toetsenbord en
Acer V193 LCD Monitor 19". Samen  250,Tel. 0517-579922

Hart voor de Jeugd
De droom van de Hartstichting is voor alle jeugd
een gezonde toekomst en een lang leven zonder
hartproblemen.
De realiteit is anders.
Jaarlijks worden 1.300-1.400 baby’s in Nederland
met een hartafwijking geboren en leven ±
25.000 kinderen en jongeren met een hartaandoening. De Hartstichting zet zich in voor de
allerbeste zorg voor kinderen met een hartaandoening en hun ouders, betaalt wetenschappelijk onderzoek en stimuleert jeugd
gezond te leven.
De lesmethode: Lekker Fit!
Deze methode helpt kinderen een goede
keuze te kunnen maken op het gebied van
eten en bewegen. Deze methode is bedoeld
voor de basisscholen. Kinderen maken op
speelse wijze kennis met gezonde voeding,
allerlei sport- en beweegvormen en leren over
de invloed van eten en bewegen met behulp
van proefjes, testjes en spelletjes. Bent u
ouder? Vraag eens op de school van uw kind
of er aandacht voor dit onderwerp is! Kijk voor
informatie en inspiratie voor spreekbeurten en
werkstukken op: www.lekkerfitopschool.nl

Bij uitgeverij Afûk verschenen: Gewoan gek
op skiednis, een boek voor kinderen vanaf
10 jaar met 41 verhalen over de Fryske
geschiedenis geschreven door Erik Betten,
Lida Dykstra, Janny van der Molen, Han
Nijdam en Mindert Wijnstra. De illustraties
zijn van Aart Cornelissen.
Fryslân heeft een geheel eigen geschiedenis,
met heel veel interessante verhalen en personen. Kinderen kunnen daar in Gewoan gek
op skiednis alles over lezen. Het gaat over bijvoorbeeld geheimtaal, de koe, de Romeinen,

in exotische spionne, Grutte Pier en Abe Lenstra.
Verder staan er ook allerlei leuke ‘weetjes’ in
het boek. Om maar eens wat te noemen: wist
je dat ‘Fries’ vroeger koopman betekende en
dat Fryslân in eigen koning had? Dat je als je
veertien of vijftien was al op de universiteit
van Franeker kon zitten en dat er tussen
1880 en 1914 meer dan 20.000 Friezen zijn
geëmigreerd?
Gewoan gek op skiednis sluit aan bij de 41
vensters van de Canon van Fryslân waarin
de belangrijkste gebeurtenissen uit de Friese
geschiedenis worden behandeld.

Slachthuis Dokkum werft boeren voor Waddenvlees
Dokkum/Makkum – Slachthuis Dokkum werft
melkveehouders voor het opzetten van een
Waddenrundvleesketen. Het bedrijf is overtuigd van de marktkansen voor dit streekproduct, mede doordat de regio het predicaat
Werelderfgoed heeft verworven. Boeren kunnen een meerprijs krijgen van een dubbeltje
per kilo geslacht gewicht voor hun slachtkoeien en als ze runderen houden in het
gebied tussen Waddenzee en een straal van
25 kilometer landinwaarts. Daarnaast Kenmerkt

het rundvlees uit het gebied zich door een
fijne structuur en smaak, zo staat in een ronkende brochure over boeren. Het rundvlees
zal worden verkocht in het hogere segment
onder de naam Waddengoud. De runderen
worden geslacht in Dokkum en verder verwerkt in Makkum. Voor dit doel heeft slachthuis Dokkum eind vorig jaar het leegstaande
slachthuis in Makkum overgenomen. Makkum
valt binnen de straal van 25 kilometer tot aan
de Waddendijk.

