
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664
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In dit nummer o.a. No. 1579 - 18 februari 2015

Als Peter Lieverdink in september 2014 zijn 
baan verlaten heeft weet hij wat zijn volgende 
stap zou zijn. Zelfstandige in het ontwerp en 
creatie. In 1995 als schoolverlater al eens 
voorzichtig geprobeerd en na een carrière 
van 17 jaar bij een lokaal bureau, is Makkum 
per 1 januari 2015 een ondernemer rijker. De 
huidige arbeidsmarkt is behoorlijk veranderd 
en uit sollicitatie ervaring weet Peter dat vaste 
contracten flink uit de mode zijn. Freelance 
inhuren is hot en een toekomsttrend. Dus 
waarom niet deze trend omarmen? Op de 
mooie website van het bedrijf, stand verplicht 
als vormgever, maakt u kennis met een door-
gewinterde reclamemaker. 

Wat maakt Lieverdink zo doorgewinterd? 
Na de vakopleiding Cibap in Zwolle, keerde 
Peter terug naar Makkum waar hij als zelf-
standige aan de slag ging. Later werkte hij 
ook halve dagen bij een reclamebureau, waar 
uiteindelijk een volledig dienstverband uit 
groeide. In 20 jaar leerde hij zijn vak te ver-
staan. Met een rijke ervaring en een ruime 
portfolio aan ontwerpen, logo’s, websites, 
brochures en fotografie, staat Peter nu dus weer 
op eigen benen, met hetzelfde uitgebreide 
allround aanbod van reclame, opmaak en 
vormgeving. Maar ook voor autobelettering 
en fotografie. 

Reclamemaker, 
wat kan die Makkum nu zoal bieden?
In de jaren ’90 werkte hij als jonge starter voor 
supermarkt Kooistra waar de reclameteksten 
handmatig op karton werd getekend. Dat is 
nu flink veranderd. Het papier verdwijnt lang-
zaam uit de reclamebranche, dus steeds 
meer gaat digitaal. De vraag naar ontwerp en 
vormgeving blijft echter wel bestaan. De dra-
ger van de boodschap veranderd slechts van 
papier naar een iPad. De vormgeving moet 
onderscheidend zijn. ‘Dat verdient zichzelf terug, 
durf te kiezen voor een onderscheidend logo, 

een opvallende huisstijl of een pakkende adver-
tentie’. Peter is er helder over. ‘Opvallen in de 
massa! Dan wordt je opgemerkt door je klant’. 
Dat is direct een oproep aan de lokale onderne-
mers, waar iedere klant telt tegenwoordig. Bekijk 
uw gevel, uw huisstijl en uw logo eens kritisch, 
loopt de klant door of wordt deze nieuwsgierig 
om eens binnen te kijken? Uitstraling is de eerste 
kennismaking en u weet allemaal wat een eerste 
kennismaking teweeg kan brengen. Lieverdink 
Vormgeving heeft al de nodige ondernemers in 
Makkum voorzien van een logo zoals te zien is 
op zijn website: www.lieverdink-vormgeving.nl. 

Dichtbij 
Werken vanuit huis is in de Middenstraat goed 
geregeld, een mooie werkruimte waar de creati-
viteit in alle rust kan worden ontplooid. Dichtbij 
voor klanten uit de regio en al helemaal voor 
Makkumer klanten. Van logo ontwikkeling tot 
complete huisstijl met web-site en social media. 
‘Om tot een huisstijl of een geslaagd logo te 
komen ga ik graag een gesprek aan met de 
klant. De achterliggende motivatie en gedachten 
van de klant kan ik dan goed vertalen naar een 
ontwerp’. Een reclame uiting wordt pas krachtig 
als er een idee achter zit. “Gewoon, omdat het 
mooi is” komt dan ook niet aan bod! Hebt u een 
idee? Of wilt u een idee achter uw reclame? 
Middenstraat 14 of bel met 06 2709 1499. 
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

Bekijk even op www.makkum.nl  
de video met de bereiding van 

de Croque monsieur   

Geweldig lekker!

Lieverink Vormgeving, reclamemaker uit Makkum door Jetze Genee
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Agenda
Woensdag 18 februari
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 19 februari
Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 20 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 21 februari
Makkum - Avondrust, Koor de Singelsjongers
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum - Het Anker, Trye Yn Ien 
Bingoavond voor leden en niet leden
aanvang: 20.00 uur

Maandag 23 februari
Makkum - Avondrust, Schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
Hiervoor geldt een eigen bijdrage van  2,-

Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 24 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 25 februari
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Kerkdiensten

Ingezonden

Woensdag 18 februari
Witmarsum - De Hoekstien, 19.30 uur
Vesperdienst

Zondag 22 februari
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum - K.C. Het Anker, 18.55 uur
Plusdienst
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum - Minniste Mienskip Makkum, 10.00 uur
Voorganger: Zr. F. Visser-van Enkhuizen

Workum - R.K. Parochie, 10.00 uur
Gezamelijke viering te Workum
Voorgangers: Pastoor A. Bultstra, 
Pastor N. ten Wolde

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. P. van Hyum

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

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.R. Veen

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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
- 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: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Opgave babyboom
Zaterdag 21 maart worden in Makkum fruit- of 
notenbomen geplant voor de kinderen die in 
2014 of tot nu in 2015 geboren zijn in Makkum.
U kunt voor Uw kind een boom planten. 

Aanmelden kan bij MAD (Vereniging Makkum 
Aantrekkelijk Duurzaam). U kunt dan ook aan-
geven of U een voorkeur heeft voor een wal-
noot, appel, peer, kersen of pruimenboom. Het 
wordt een feestelijke dag. Er komt een mooi 
bordje bij de boom en U krijgt een certificaat 
met een foto.

Wilt U een boom voor Uw kind? 
Stuur dan een mailtje naar
MADuurzaam@makkum.nl.

En weer wordt de wegwijzer op de hoek Ds. L. 
Touwenlaan-Buren verplaatst. Nu midden op 
de stoep zodat voetgangers in deze (gevaar-
lijke) bocht een stukje over de weg moeten 
lopen met kinderwagen en rollator.
Een verstandige keuze ??????????
 
G. Terpstra

Plusdienst
Hierbij nodigen wij u/jou uit voor de plusdienst 
van 22 februari a.s. om 18.55 uur in kerkelijk 
centrum het Anker, Buren 17 te Makkum. 

Aan deze dienst zal medewerking verleent 
worden door een kinderkoortje en een aantal 
muzikanten onder leiding van Monique 
Katsburg. Plusdiensten zijn voor alle leeftij-
den. Het zijn diensten waarin je je thuis mag 
voelen, als je iets minder hebt met de traditie 
van de kerk en de verwachtingen die je hebt 
van hoe een eredienst eruit moet zien. Deze 
diensten zijn dus iets lichter van opzet dan de 
dienst die we normaal op zondagmorgen heb-
ben. Alle plusdiensten kennen één rode lijn: 
tot eer van God. Wat we doen en wat we ver-
tellen is tot eer van God. Kom je ook? Het is 
vijf voor zeven…

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Drabbelterp - Een bijzondere beker dit weekend 
voor de Makkumer drumband. De drumband 
nam verkleed deel aan de carnavalsoptocht 
van de Oeletoeters in Drabbelterp. Omdat de 
optocht dit jaar op Valentijnsdag viel had men 
dit als thema gekozen. Niet alleen de kleding 
zelf maar ook de instrumenten waren toepas-
selijk versierd. De succesformule bestond uit 
roze en rode kledingstukken met romantische 
accenten, ballonnen in de vorm van harten die 
boven de trommels en lyra’s zweefden, gave 
glitterbrillen en schmink op de wangen of in 
de haren, met als finishing touch de blote 
knieën van Jurjen de Boer en de stralende 
lach van Feddie de Boer.
 
Slechts zeer zelden wordt de prijs voor de 
beste deelnemer aan de carnavalsoptocht aan 
een muziekgroep uitgereikt, meestal gaat de 
Vorst Peer wisselbeker naar een praalwagen. 
De beker werd uitgereikt door Prins Theo de 
Derde die tijdens het carnaval de scepter 
zwaait in Drabbelterp. Een van zijn Secon-

danten zal de drumbandleden ongetwijfeld 
bekend zijn voorgekomen. Fokko Dam, in het 
dagelijks leven instructeur van de drumband, 
vervult deze functie namelijk. De naam van de 
drumband zal in de beker gegraveerd worden 
en daarna mag deze mooie prijs een jaar lang 
in de vitrine van muziekvereniging Hallelujah 
geplaatst worden.

Vele Makkumers waren naar Drabbelterp (na 
woensdag weer te vinden onder de plaatsnaam 
Sneek/ Snits) gekomen om van de carnavals-
optocht te genieten. Het confettikanon was 
enkele jaren afwezig door problemen met de 
motor en discussies met de gemeente in ver-
band met overlast voor de winkeliers door de 
gekleurde snippertjes. Maar dit jaar werd er 
weer enthousiast gevuurd. “We zullen aan-
staande woensdag de trommels eerst op de 
kop moeten houden om ze te legen voor we 
met onze repetitie kunnen beginnen”, aldus 
Simon de Boer van de drumband.

Makkumer succes in Drabbelterp   Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto

Kindervoorstelling de Poort
‘Je wordt thuisgebracht’ – theatergroep Zwerm

Kim is verhuisd. Haar beste vriendin Fleur heeft 
ze moeten achterlaten. Net als haar school, 
haar vertrouwde huis en haar verzorgpony. 
Dit heeft ze ingeruild voor het oude huis van 
haar overleden oma Lena. De oma die ooit 
van Nederlands-Indië naar Nederland voer 
met een schip en nooit meer terug ging. 
Vandaag mag Kim een slaapfeestje geven. 
Fleur is natuurlijk uitgenodigd. Net als alle 
kinderen in het publiek. Martijn, Kim’s stief-
broer, is er bij om een oogje in het zeil te 
houden... Helaas. Op de zolder staat tussen 
de slaapzakken, kussens en zakjes chips, de 
scheepskist van Oma Lena. De kist zit vol 
herinneringen en spannende reisverhalen. 
Vanavond zullen Kim, Fleur en Martijn de per-
sonages uit deze verhalen ontmoeten. Er is 
live muziek, waardoor de verhalen nog meer 
tot leven zullen komen. De kinderen worden 
onderdeel van de voorstelling door de actieve 
rol die ze krijgen in de liedjes, het maken van 
de geluidseffecten en de soundscape.

Waar:
Woensdagmorgen 25 februari 
(voorjaarsvakantie), om 10.30 uur, 
in de bibliotheek Makkum

Voor:
kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar (groep 3 -6)

Entree:
kinderen van NUT-leden:  5,00 
kinderen van niet-leden:  7,50
Begeleiders mogen gratis mee naar binnen en 
worden uitgenodigd voor koffie aan de lees-
tafel van de bieb.

De Hemmensebrug in de Hemmenseweg bij 
Makkum wordt van maandag 2 maart 2015 
vanaf 8:00 uur t/m woensdag 4 maart 2015 tot 
16:00 uur niet bediend voor het vaarverkeer. In 
deze periode zal de brug niet bediend kunnen 
worden vanwege het vervangen van een 
hydraulische cilinder. Het wegverkeer zal 
nagenoeg geen hinder ondervinden van de 
werkzaamheden en de doorvaart tot 1,25 meter 
hoogte blijft mogelijk. 

De werkzaamheden worden in opdracht van 
gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door 
Bosch Rexroth te Drachten. Voor vragen over 
de dagelijkse gang van zaken kunt u contact 
opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. 
H. ter Schure, bereikbaar via telefoonnummer 
0512-589176.

Voor meer informatie kunt u bellen met Paul 
van der Brugge via het gemeenteloket 14 0515.

Geen brugbediening Hemmensebrug bij Makkum

Excursie Warkumerwaard
voormalige zandplaat in de Zuiderzee

De Warkumerwaard is een natuurgebied aan 
de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied staat 
bekend om de vele vogels die hier broeden, 
voedsel zoeken, rusten en overwinteren. 
Normaal is het gebied niet vrij toegankelijk, 
maar op zaterdag 28 februari is er een unieke 
gelegenheid om onder leiding van een gids 
van It Fryske Gea de Warkumerwaard te 
verkennen. De excursie start om 9.30 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Laarzen en een ver-
rekijker zijn aan te bevelen. 

Opgave kan tot vrijdag 27 februari 12.30 uur 
via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden 
betalen  4,- (kinderen tot en met 12 jaar  2,-).

eigen fotoeigen foto
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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 winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Steand: Minne Zwaagstra (Guus Jongeneel), 
Anke Tuinier (Rianne), Ewoud van der Kamp 
(Pastor Breukelmans), Paul Doedel (Monseigneur 
Siemelink), Hinke Wolthuizen (regisseur) en 
Tineke Attema (rezjy asissinte).
Sittend: Atsje Roorda (Mem Oerste), Lisa 
Homan (suster Klara), Willeke Swart (suster 
Agaath) en Josina Zijlstra (suster Francisca).

Ôfrûne wykein spile de doarpskrite Makkum 2 
kear foar in folle seal de hilaryske komeedzje 
“Suster yn Saken”. Kommend wykein wurdt it 
stik noch 2 kear spile op freed- en sneontejûn 
yn it MFC Maggenheim. Der binne noch in 
oantal kaarten.

“Suster yn Saken”, in daverjend sukses

Op zondag 22 februari a.s. komt de Utrechtse 
band: ‘De Ministers’, in het kader van de 
Koepelconcerten, naar Witmarsum. Zij zullen 
een optreden verzorgen in de bovenzaal van 
de Gekroonde Roskam. De voorstelling begint 
om 16.00 uur.

Herkomst is de nieuwe muzikale theater-
voorstelling van De Ministers, vol persoonlijke 
liedjes en verhalen, die zowel een verfrissende 
blik als herkenning bieden. Poëtisch en aan-
genaam sfeervolle composities met het ver-
trouwde Ministers-geluid. Gravend in hun 
muzikale verleden stuiten De Ministers op wat 
hun allereerste opname blijkt. Op een krakend 
cassettebandje zingt een Amsterdams schoffie 

van een jaar of drie een liedje. Maar is daar 
nu een onvervalst zachte ‘g’ te horen? Deze 
wonderlijke vondst zet de Ministers aan tot 
een zoektocht naar hun roots. Waar komen 
we vandaan? En waar komen we thuis? 
De Ministers brengen poëtisch getinte liedjes 
uit het rariteitenkabinet van het leven. Zij 
scheppen doorgaans fotografische panorama’s 
in woorden. Daarbij dwarrelt volop stof tot 
nadenken neer. De Ministers maken steeds 
opnieuw eerlijke liedjes waar meer in zit dan 
de melancholische poëzie op het eerste 
gehoor doet vermoeden….Zang, gitaar: Tim 
Driessen Zang, gitaar: Joop Leemans Cello: 
Maaike Peters. Liedjes van de band zijn te 
beluisteren op www.deministers.nl

De ministers komen naar Witmarsum!

eigen fotoeigen foto
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Makkum kan zich weer opmaken voor de auto-
cross die op zaterdag 27 juni a.s. verreden 
gaat worden. Na lange afwezigheid was er, na 
de oprichting van Autocross Club Makkum, 
vorig jaar eindelijk weer eens een autocross in 
Makkum. De weergoden waren goedgezind, wat 
resulteerde in een zeer succesvol evenement, 
waar tot aan de dag van vandaag nog steeds 
vol trots over gesproken wordt. In totaal 2200 
bezoekers waren getuige van dit spectaculai-
re evenement. Door alle media aandacht en 
het positieve verloop van het totale autocross 
evenement, staat ons mooie dorpje hoog aan-
geschreven op diverse evenementen kalenders. 
Dit jaar gaat de autocross voor de 25ste keer 
georganiseerd worden, wat resulteert dat ACM 
dit heeft “omgedoopt” tot jubileumcross. Het 
spectaculaire circuit is na vorig jaar “winter-
klaar” gemaakt in de vorm van het aanleggen 
van drainage en is tevens geoptimaliseerd om 
het straks voor de coureurs nog mooier en 
sneller de rondjes te kunnen rijden en het voor 
het publiek nog beter te kunnen aanschouwen. 
Uiteraard blijft de veiligheid voor de coureur 
en publiek centraal staan. 

Op een later tijdstip zal de te verrijden klassen 
bekend en gepubliceerd worden, maar we 
kunnen nu al verklappen, na het grote succes 
van vorig jaar, dat er wederom de Makkum klasse 
op het programma staat. Dus Makkumers, 
mocht je vorig jaar nog in dubio hebben 
gestaan en er achteraf veel spijt van hebben 
gehad om niet deel te nemen, bieden wij jullie 
dit jaar een herkansing. Wij hebben begrepen 

dat er nog zoveel jonge en oude ‘talenten’ zijn 
die over het nodige lef bezitten, maar nog 
twijfels hebben. Wij hopen uiteraard dat er 
meer Makkumers de stap durven te nemen 
om deel te gaan nemen aan deze fantastische 
spectaculaire klasse. Wat is er nu mooier om op 
een sportieve manier het onderling uit te vechten, 
wie zich met recht de snelste Makkumer mag 
gaan noemen met de bijpassende eeuwige 
roem. Uiteraard moeten de auto’s zich wel 
conformeren volgens de huidige reglementen, 
deze zijn straks met alle nodige info te lezen 
op de website www.autocrossclubmakkum.nl.

Net zoals vorig jaar doen wij wederom een 
oproep aan personen die zich graag in willen 
zetten als vrijwilliger, om ook deze editie van 
de autocross tot een onvergetelijk groot 
succes te helpen. Vorig jaar waren wij uiter-
mate tevreden over ieders enthousiasme over 
de invulling van taken, mede door deze vrij-
willigers heeft een iedereen zijn steentje 
bijgedragen tot het uiteindelijke grote succes. 
Bijna elke vrijwilliger heeft vorig jaar al te 
kennen gegeven zich voor de komende cross 
wederom in te willen zetten, dus bij deze 
vragen wij jullie wederom om je aan te melden 
via de website om zo alle contactgegevens te 
vergaren. Momenteel zijn de voorbereidingen 
al in volle gang en kijken wij al weer uit naar 
de grote dag. Noteer deze datum van zaterdag 
27 juni a.s. voor deze jubileumcross alvast in 
uw agenda.

Het bestuur ACM

Autocross Makkum, ”It sil wer heve!”

eigen fotoeigen foto

De tuinen van paleis Het Loo in Apeldoorn 
stonden ooit vol met Delfts blauwe tuinvazen 
met oranjeboompjes. Ze sneuvelden allemaal. 
De BankGiro loterij deelde dinsdagavond 10 
februari 2015 tijdens het Goed Geld Gala, 
cheques uit aan diverse goede doelen. In 2014 
heeft de loterij dankzij de lotenverkoop een 
totaalopbrengst van 125,1 miljoen euro gerea-
liseerd. De helft hiervan komt direct ten goede 
aan organisaties die werken op het terrein van 
cultuur en monumentenzorg in Nederland, 
zoals Paleis Het Loo. Voor het project ‘Delfts 
blauw in het groen‘ is een ruim bedrag gere-
serveerd. Hierbij worden volgens originele 
productietechnieken 45 aardewerk replica’s 
gemaakt van 17e-eeuwse Delfts blauwe tuin-

vazen van Willem en Mary. De vazen worden 
in 2016 in de volledig gerenoveerde Paleis-
tuinen terug geplaatst. De tientallen voor-
werpen komen in de 17e eeuwse baroktuinen 
van het voormalig koninklijk paleis te staan. 
Het Loo wil ze terug in de tuin en benaderde 
Koninklijke Tichelaar in Makkum voor de klus. 
Die gaat ze naar het voorbeeld van drie 
bewaard gebleven exemplaren opnieuw 
bakken. Het Loo is in het bezit van een aantal 
originele tuinvaas. Die blijven binnen de 
muren van het paleis. De hele klus kost een 
half jaar. De meeste tijd is Tichelaar kwijt 
aan het beschilderen. Iedere vaas wordt wit 
gebakken en daarna met de hand beschilderd 
met blauw glazuur.

Tichelaar maakt Koninklijke tuinvazen    door Jetze Genee
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Volkswagen Beetle 

2.0 higline Benzine

Bouwjaar: 2000

KM: 152.368 NAP

Kleur: Zilver

Airco

Elektrische ramen

Centrale deurvergr.

Abs 
Airbaqs

€2950,-

Kalkovens 13, Makkum

www.autobedrijfkamstra.nl

Autobedrijf Kamstra is al meer dan 25 jaar een 
begrip in heel Friesland en ook daarbuiten. Door onze 
jarenlange ervaring op gebied van auto’s, weten wij 
waar we het over hebben. Autobedrijf Kamstra biedt 
een totaal pakket voor al uw autozaken. Bent u op 
zoek naar een betrouwbaar autobedrijf, dan bent bij 
Autobedrijf Kamstra op het juiste adres.

In- & verkoop van auto’s
Reparatie en onderhoud
Apk Benzine € 9.95 All-in
Apk Diesel € 14.95 All-in
Ruitreparatie en vervanging
Banden en velgen
Grote- en kleine beurt
Verkoop van nieuwe en gebruikte
onderdelen

Like ons op Facebook!
www.facebook.com/autobedrijfkamstra

*** Winteraanbieding ***
Nú: eerste 5 rijlessen voor € 150,-
of winterpakket 30 rijlessen voor €1350,- (incl. examen)
Meld je nu aan voor een gratis proefles! info: 06-16716241 - www.rijschoolmoniquemakkum.nl

Vóór de zomervakantie je rijbewijs? Dat kan bij ons!

Lucie Boelens met Carpaccio 
Fries kampioen M1 dressuur

Zaterdag 14 februari werd in de rijhal in Sneek 
de Friese kampioenschappen dressuur gehou-
den. Lucie Boerlens kwam met carpaccio uit 
in de klasse M1 dressuur. Op 7 maart mag zij 
Friesland vertegenwoordigen in deze klasse.

Bobbie IJdema kwam met twee paarden uit in 
de finale met Up to date’s Ulkje behaalde zij 
een gemiddelde van 62% en eindigde op de 
4e plaats. Met Caramba kwam zij uit in de 
klasse ZZ licht. Caramba liep een fantastische 
kür en behaalde daarmee een score van 
67,63%. Daarmee zijn zij 3e geworden en 
verdiende een ticket voor de Nederlandse 
kampioenschappen in Ermelo op 7 maart. 
Allebei veel succes op 7 maart a.s

eigen fotoeigen foto
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 21 februari
Ouwe syl 1 - Makkum 1 14.30
Franeker 2 - Makkum 2      14.30
Makkum A1 - Frisia A2   15.00

Kantinedienst:   
Henk en Janet Bonthuis 12.00-15.00
Micheal Schaak/ 15.00-19.00
Denise Fijnvandraat/ Jan Nauta 15.00-19.00

Donderdag 19 februari
19:30u Makkum MA 1 - Heecherop MA 1

Vrijdag 20 februari
20:45u Oeverzwaluwen HS 1 - Makkum HS 1

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.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

12x Valueweight T-shirt
maat  S t/m XXL  32,95

maat 3XL t/m 5XL  39,95

Dit T-shirt en nog vele andere
artikelen van Fruit of the Loom,
Russell, Sol’s, B&C, Logostar,

Mantis en Starworld
zijn bij ons tegen een zeer

scherpe prijs te koop.

Kom gauw eens kijken bij onze
Speciale Aanbiedingen op

www.omnitex.nl

V
O
G
E
L
W
A
C
H
T
 
M
A
K
K
U
M

AGENDA
   1.  Opening
   2.  Mededelingen / ingekomen stukken
   3.  Notulen vorige vergaderingen 2014
   4.  Bestuursverkiezing
 - voorzitter
 - algemeen bestuurslid
   5.  Uitreiking herinneringsprijzen
 - Jongste klasse Leyton Genee 17 maart ’14 17:10uur
 - Middelste klasse Gerard Roorda 11 maart ’14 16:55uur
 - Oudste klasse Dries Roorda 14 maart ’14 17:01 uur
 - Dr. Bogstrabeker Rienk van der Meer 11 maart ’14
Pauze
 - verloting met mooie prijzen
 - regels eerste ei vogelwacht Makkum
 - verkrijgen nazorgpassen
 - raden van datum en tijd eerste Kievitsei 2015 voor de Dr. Bogstrabeker
   6.  Stand van zaken omtrent raapverbod / nazorg
   7.  Presentatie nazorggevens 2014
   8.  Uitleg invoering nieuwe registratiesysteem
   9.  Optimalisatie nazorg / broedzorg
10.  Rondvraag en sluiting

Jaar/nazorgvergadering
vrijdag 20 februari 2015, 20:00 uur Hotel de Prins te Makkum

Vrijdagavond 6 februari werd er een badminton-
toernooi door Badminton Vereniging Makkum 
georganiseerd. Er werd gestreden in een A en 
B poule om mooie levensmiddelenpakketten. 
Iedereen speelde 4 wedstrijden met verschil-
lende spelers. Tijdens de avond waren er veel 
mooie partijen te bewonderen waarbij de ver-
schillen minimaal waren. Tot aan de laatste wed-
strijd was het spannend en nog niet bekend 
wie er met de winst vandoor zou gaan. Uit-
eindelijk waren er in de beide poules 1 speler 
die alle partijen wist te winnen. De strijd om de 
2 en 3 plaats was spannender. 
In de B-Poule waren er zelfs 4 spelers met 6 
punten. De behaalde wedstrijdpunten gaven 
hierbij de doorslag. Rene van der Land en Jan 

Tuinier waren hierbij de ongelukkigen en 
eindigden op de 4e en 5e plaats. De aan-
moedigingsprijzen waren voor Harry Stoelinga 
en Rene van de Stelt. De sportieve en succes-
volle avond werd afgesloten met hapje en een 
drankje.

Uitslag A-polule
1. Leendert Kooistra 8 punten
2. Bauke Rissalada 6 p / 237 wp
3. Wopke Brander 6 p / 212 wp

Uitstlag B-poule
1. Johan de Vries (Bolsward) 8 punten
2. Doeke v/dHeide (Bolsward) 6 p / 200 wp
3. Jens Pieter Wiersma  6 p / 187 wp

Bolsward - 7 Februari hadden de keuze meisjes 
hun eerste plaatsingswedstrijd. Zij mogen zelf 
een oefening in elkaar zetten en hebben een 
vloeroefening op muziek. Deze oefeningen 
moeten per niveau wel aan bepaalde eisen 
voldoen. In de categorie Jeugd 1 Supplement 
H deden zes meisjes van DES mee. Marre 
Kooi 8e, Marrit Ypma 6e, Chantal de Witte 4e, 
Lieke Hartman en Manon Poelsma een 
gedeelde 3e prijs samen met een meisje van 
De Stânfries en ATC (maar liefst vier keer een 
3e prijs), Femke de Jong 1e prijs. Categorie 
Junior Supplement G: Berber van der Zee 
12e, Rianne de Wolff 11e, Anja Oostenveld 8e. 

Categorie Senior Supplement G: Jetske 
Graafsma (GV Parrega & DES) 3e prijs, Anita 
Breeuwsma (GV Parrega & DES) 2e prijs, 
Lysbeth van der Zee 1e prijs. Deze drie dames 
hadden een ruime voorsprong van meer dan 
3,50 punten op de rest! Categorie Jeugd 
Supplement F: Fenna Hofstra 3e prijs.

Makkum - 14 Februari hadden de meisjes van 
niveau 11 en 12 wedstrijden. In de categorie Pré-
instap 1 niveau 12 is Sofie Koops 1e geworden. 
Bij de categorie Pré-instap 2 niveau 12 was 
een grote groep, Elske Ykema is 8e geworden 
en Franca Huisman behaalde een 5e prijs.

Badminton toernooi Makkum

Wedstrijden Rayon Zuid-West

De Waardruiters
Friese Kampioenschappen 14-02 te Sneek:
Zaterdag 14-02 was Sneek wederom de locatie 
waar de kampioenschappen werden verreden, 
deze maal streden de paarden in de dressuur 
om de titel(s), in de klasse L2 startte Jacob van 
der Heide met Frodo, met een prachtige score 
van 65,83% - 194 /201 punten, een 4e plaats!

Hippolytushoef 15-02 Paarden - Dressuur:
Noa Gerritsma ging met haar paard Rose de 
afsluitdijk over om aan de start te verschijnen 
in Hippolytushoef. En de reis was niet voor 
niets, met een score van maar liefst 191 en 194 
punten/1e en 2e prijs gingen zij huiswaarts.
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

G.o.h. Witte rotan wieg + hemel + dekentjes 
ect  75,- 2 Camp.bedjes; 1 rode en 1 blauwe 
a  20,- 1 oranje buggy  15,- 1 Damesfiets 3 
vers. + fietstassen  100,- Alles weinig gebruikt. 
Info: Arum 0517-641675 na 18.00 uur

Meubels, tapijt en huishoudelijke apparatuur. 
Het liefst Gratis! Fietsen zijn ook erg welkom. 
Tel: 06-87061372

Op fietspad richting strand, een sleutel met 
rood voetje. Tel: 0515-232161

Voor de kinderactiviteiten van de Makkumer 
Visserijdagen: Iemand die als vrijwilliger naai-
werkzaamheden wil verrichten. Mocht je ons 
hiermee kunnen en willen helpen dan graag 
contact opnemen met corina-1@hotmail.com 

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

GEZOCHT

VERLOREN

GEVRAAGD

Gezien in Makkum

Het ruime parkeerterrein bij de Vigilante.

Vorige week startte Makkum vals tijdens de 
hervatting van de competitie. Thuis werd ver-
loren van Tollebeek. Net als maart vorig jaar 
bleek de ploeg uit de polder te sterk voor 
Makkum. Het eerste team van vv Makkum 
begon dan ook extra scherp aan het uitduel 
met AVC uit Sexbierum. 

Lang werd er uitgekeken in Sexbierum naar 
het treffen met koploper Makkum. Voor AVC 
dat een prima reeks neerzette een uitgelezen 
mogelijkheid om de aansluiting met de kop-
positie te pakken. Hoe anders zou het lopen 
voor de mannen uit Sexbierum. AVC begon 
wel hoopgevend aan het duel. De druk lag 
naar voren en het eerste kwartier was duidelijk 
voor AVC. Makkum speelde zich hier vooral 
onderuit door de lange bal te hanteren op 
de grote centrum spits. AVC kwam na een 
kwartier voetbal verdient op voorsprong, een 
prima aanval werd beloond met een penalty. 
De doorgebroken speler van AVC werd neer-
gehaald in de 16 meter. Makkum ontsnapte 
hier aan een rode kaart. AVC liet dit buiten-
kansje in ieder geval niet onbenut en bracht 
de thuisploeg op voorsprong. Vervolgens 
stapelde het ongeluk zich snel op voor AVC, 
eerst de gevaarlijke Jelte Visser die gebles-
seerd het veld moest verlaten. En ten tweede 
ontsnapte de aanvoerder van Makkum die met 
al geel op zak weer mocht blijven staan na 

een pittige tackle. Kort hierna viel de gelijk-
maker voor Makkum uit de lucht vallen. Bij één 
van de vele verre uitgooien van Makkum wist 
de laatste man van AVC het kopduel te winnen 
van de Makkum spits, maar werkte hij de bal 
via het achterhoofd in het eigen doel, 1-1. En 
2 minuten later werd twijfelachtig verdedigen 
bij een corner genadeloos afgestraft en viel 
na 30 minuten voetbal de 1-2 binnen. AVC 
probeerde het wel maar kon geen bres 
slaan in de Makkum verdediging die zaterdag 
prima stond.

De tweede helft toonde eenzelfde beeld, 
Makkum speelde alleen de lange bal en AVC 
probeerde wel maar kwam deze middag 
kwaliteit tekort. Qua voetbal viel er voor de 
supporters niet bijzonder veel te genieten. 
Makkum zat op rozen en liet AVC voetballen 
maar bleek niet bij machte om Makkum pijn te 
doen. Toch vielen er nog twee doelpunten te 
noteren voor Makkum waardoor de uitslag 
enigszins geflatteerd werd. De 1-3 was even 
merkwaardig als de 1-1, een mislukte voorzet 
dwarrelde zo precies onder de lat door het 
AVC doel binnen. En de 1-4 kwam na een 
persoonlijke fout van doelman die zijn uittrap 
zo inleverde, voor de Makkum spits was het 
een koud kunstje om de 1-4 op het bord te 
zetten. Makkum is door deze zege nog volop 
in de race voor de titel. 

Makkum 1 de baas over AVC 1  door Jetze Genee (bron tweenul.nl) 

Ook deze voorjaarsvakantie hoeven kinderen 
in Makkum niet stil te zitten. VV Makkum en 
MFC Maggenheim organiseren in samenwerking 
met Buurtsportcoach Aggie het Pannatoernooi. 
Kom ook spelen tijdens de voorjaarsvakantie!

Waar: MFC Maggenheim, Makkum
Wanneer: Maandag 23 februari 2015
Tijd: 16.00 tot 18.00 uur
Leeftijd: 12 jaar en ouder
Kosten:  2,- per persoon

Heeft u vragen?
Neem contact op met de Buurtsportcoach via 
sport@sudwestfryslan.nl of bel 140515.

Wie is de beste Pannaspeler van Makkum en omstreken?

eigen fotoeigen foto

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl


