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Door Judith van Lavieren

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

18 april 1945 - Plotseling was de beschieting
opgehouden en werd het angstaanjagend
stil. 'Wat zou er nu gaan gebeuren?' Het was
ongeveer drie uur in de namiddag en het
bleef doodstil. Uit de verte steeg een gejuich
op. Mensen, aan de zuidkant van Makkum
wonende, waren al bevrijd. Ze juichten uit
volle borst. Het zuiden van Makkum en het
centrum waren bevrijd, maar Duitsers die
zich achter 'Avondrust' hadden ingegraven,
hielden tot de avond stand. Toen kwam er
een tank aanrijden waarop met grote letters
"Gretha" stond. Ter hoogte van Haarsma liet
de tank zijn loop zakken, in de richting van
'Avondrust'. Toen de Duitsers dat zagen gaven
ze zich gauw over. De oorlog in Makkum
was voorbij!
Zo beschrijft Jentsje Hoeksema de bevrijding van
Makkum in zijn boek “Makkum 1940-1945”

Het is ieder jaar belangrijk om te herdenken.
Net als haar vader besteedt Durkje
Hoeksema ieder jaar rond 18 april aandacht aan de Bevrijdingsdag van Makkum
door een mini-expositie in te richten in de
etalage van Kapper Hoeksema. Omdat het dit

Foto: archief J. Hoeksema
jaar een bijzonder herdenkingsjaar is werden
vanaf oktober 2014 de koppen bij elkaar
gestoken om van 18 april 2015, de datum
waarop het 70 jaar geleden is dat Makkum
werd bevrijd, een bijzondere dag te maken.
De groep bestaande uit Durkje Hoeksema,
Geartsje Haijtema, Otto Gielstra, Arie Kuipers,
Nelleke Oostenveld en Hidzer Sietzema heeft
er al diverse bijeenkomsten op zitten en langzamerhand begint het programma gestalte
te krijgen.
Men is inmiddels gestart met het interviewen
van ouderen die de oorlog bewust hebben
meegemaakt. De leerlingen van de hoogste
groepen van de basisschool nemen deze
interviews af. De film die hiervan gemaakt
wordt zal op 18 april te zien zijn in Café
De Prins. Ook de voorbereidingen voor de
variétéshow, die in de Doopsgezinde Kerk
gehouden zal worden, zijn in volle gang.
Tijdens de show wordt u mee teruggenomen
in de tijd, door de verhalen over de feestvreugde rond de bevrijding, de hangploeg en
muziek van Vera Lynn, de Andrew Sisters en
een Glenn Miller orkestje.
(vervolg op pagina 5)

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

MEEDOEN?
Neem contact
met ons op!

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

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

de Croque monsieur
Geweldig lekker!

5 t/m 8 maar 3-gangen kennismakingsmenu € 25,00
proeverij voorgerechten
hoofdgerecht (keuze uit vlees, vis of vegetarisch)
proeverij desser s
Vanaf 12 maar kunt u genieten van onze reg liere dinerkaar .
Wij zijn geopend van donderdag t/m zondag vanaf 16:30 uur.
Hou onze facebookpagina in de gaten voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
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Info
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

Familieberichten
Passing through, passing through
SomeƟmes happy, someƟmes blue
Glad that I ran into you
Tell the people that you saw me passing through

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: 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

Jan

Leonard Cohen

Mijn hart is gebroken.
Plotseling moest ik afscheid nemen
van mijn lieve man, mijn alles

Jan van Beelen
* 10 augustus 1953
Katwijk

26 februari 2015
Sneek

Makkum: Irma van Beelen-Kievith

We nemen afscheid van Jan op donderdag
5 maart om 11.00 uur in Crematorium Sneek,
Harinxmalaan 1 te Sneek. (stadsrondwegnoord t.o. sportcentrum SchuƩersveld)
Na afloop van de plechƟgheid is er
gelegenheid tot condoleren.
CorrespondenƟeadres: Lieuwkemastraat 2
8754 BM Makkum
Onze van het leven genietende
zwager, oom en kameraad

Jan van Beelen

Colofon

Beter een goede buur dan een verre vriend….
Maar een vriend was je zeer zeker ook.
Tot ons groot verdriet is onze buurman

is plotseling overleden.
Onbegrijpelijk.
Joke en Michael Golden-Kievith
Richard en Colinda
Odessa, Rochelle
Sandra en Bob
Nienke, Jelle
Rebecca  en Mohamed
Lotfi, Walid
Patrick en Iris
Luke, Isa
Astrid en Roderick
Liam, Nick
Plotseling is van ons heengegaan
ons buurt-lid

Jan van Beelen
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Buurtvereniging Trye yn ien.

overleden.
We gaan je missen, Jan.
’t Praatje over de schutting zal nooit meer
hetzelfde zijn…. Irma, we zijn er voor je.
Peter en Marie
Michael en Inge
Daniël
Met grote schrik moeten we afscheid nemen
van onze buurman

Jan van Beelen
Het is niet te bevatten dat hij er zomaar niet
meer is….
We wensen Irma alle sterkte toe.
Jan en Ria
Tom en Elly
Okke, Silvia en Gabriele
Duco en Anneke
Sjoerdtje

Ype en Pietsy
Tjitte en Anneke
Bert
Herman en Aukje
Peter en Marie

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van
onze zeer gewaardeerde collega

Jan van Beelen
Jan was ruim 36 jaar werkzaam op de
Makkumer werf. Eerst op de afdeling metaal
en vanaf 1 maart 2009 op de afdeling werkvoorbereiding.
We wensen zijn vrouw Irma en naaste familie
heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
Namens directie en medewerkers
De Vries Scheepsbouw Makkum B.V.
Sijbrand de Vries
Wij zijn diep getroffen door het plotseling
overlijden van onze zeer gewaardeerde
collega

Jan van Beelen
Wij zullen Jan herinneren als een enthousiaste
collega. Onze gedachten en medeleven gaan
uit naar zijn vrouw Irma en naaste familie.
Namens bestuur en leden
Personeelsvereniging
De Vries Scheepsbouw Makkum B.V.
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Familieberichten
Wij zijn geschokt door het geheel onverwacht overlijden van,

Jan van Beelen
Echtgenoot van onze collega Irma.
We wensen haar en de familie heel veel
sterkte toe voor nu en komende tijd.
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum.

Agenda
Woensdag 4 maart

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 5 maart

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

Vrijdag 6 maart
‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 27 februari jl. is overleden onze bewoner
Dhr.

R. Waterlander

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Verhuisd van de Tjalkstraat 21
Sieb en Baukje de Witte
naar: Kleiweg 9, 8754 BV Makkum

Kerkdiensten
Zaterdag 7 maart

Workum - Nij Mariënakker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 7 maart

Maandag 9 maart

Makkum - Avondrust, Schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 11 maart

Makkum - Avondrust, Open Deur, Bijbelkring
aanvang: 10.00 uur in de Túnkeamer

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

Makkum - De Prins, Sociëteit De Eendracht
Klaverjassen en Maat-schutjassen om het Soos
kampioenschap. Ook niet leden zijn welkom
aanvang 19.30 uur

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Dijkstra
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Wereldgebedsdag o.l.v. Vr. Ver.
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige ledenvergadering
(is ter verg. aanwezig)
4. Financieel verslag (is ter verg. aanwezig)
5. Verslag kascontrole
6. Vaststellen contributie en ledenkorting
7. Mededelingen
8. Bestuursverkiezing: Aftredend
volgens schema I. Werkhoven (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden
tot aanvang van de ledenvergadering
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het bestuur

Begraffenisferiening

"DE LESTE EARE"
Jierkomste
op woansdei 18 maart
de jûns om 20.00 oere
yn doarpshûs 'De treffer' te Skuzum

Dinsdag 10 maart

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

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Nodigt haar leden uit voor de
111e Ledenvergadering
die zal worden gehouden op
donderdag 19 maart 2015 om 20.00.uur
in Restaurant Avondrust, Kerkeburen 66.

Makkum - Oud-papier ophalen door
muziekvereniging Hallelujah
aanvang: 9.00 uur

Zondag 8 maart

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

De Begrafenisvereniging
Makkum e.o.

Sociëteit De Eendracht
Klaverjassen en Maat-schutjassen
om het Soos kampioenschap.

Woensdag 11 maart
Locatie De Prins, aanvang 19.30 uur
Ook niet leden zijn welkom

Maandag 9- t/m zaterdag14 maart
Makkum - Peuterspeelzaal "It Krobbeguod"
Jantje Beton Collecte.

Wist u dat...
Peuterspeelzaal "It Krobbeguod" van 9 t/m 14
maart bij u aan de deur komt voor de jaarlijkse
Jantje Beton Collecte? De helft van de
opbrengst gaat naar de peuterspeelzaal.
De tennisvereniging op woensdag 18 maart
haar jaarlijkse ledenvergadering houdt?
Wij beginnen om 20.00 uur in de kantine op het
tennispark. Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

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
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Steegjesfair trekt veel volk

door Jetze Genee en Sjirk Wijbenga

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
Afgelopen zaterdagmiddag rond half vijf tref ik
veel zoekende auto’s rondom de Lieuwkemastraat – Kerkeburen. Met het riante parkeerterrein voor de Jumbo helemaal vol belooft dit
een mooie start voor de Steegjesfair. Veel volk
op de been, dat is duidelijk. Makkum kijkt terug
op een geslaagde Steegjesfair. Afgelopen
zaterdag werd de 2e editie gehouden van dit
unieke evenement waar bezoekers tot diep
in de Makkumer krochten een kijkje konden
nemen. Een evenement wat behoorlijk wat
aandacht kreeg in de aanloop. Dat heeft de
organisatie goed gedaan. Krant, radio, facebook/
twitter en op vrijdagavond Piets Weerbericht
vanaf het Plein in Makkum. Goede promotie
loont, dat blijkt maar weer, maar het evenement
zelf is natuurlijk het belangrijkste! Dat moet
staan en dat moet aanslaan. Een stoet van
gasten en inwoners van het dorp van de ‘stegen
en gloppen’ kwamen samen in de Kerkstraat
en met een plattegrond in de hand werd de
een na de andere verborgen steeg ontdekt
aan de achterzijde van de bekende straten
Kerkstraat – Markt – Bleekstraat. En dat terwijl
er vroeger nog meer waren.
Historie
Waar nu keurig gerenoveerde huisjes staan
was ooit eens armoede troef. Gerben Wijnja
koestert de historie van dit Makkumer stukje
geschiedenis en schreef twee jaar geleden
het boek “Dolen door Makkumer stegen”.
Hoewel de omstandigheden bij vroeger niet
meer zijn te vergelijken, vormen de stegen en
steegjes nog wel stille getuigen van wat hier
ooit heeft afgespeeld. ‘Steegjesfair Makkum,
om u te laten verrassen, luisteren naar mooie
verhalen, proeven en leuke aankopen te doen.
Beleef traditie en nostalgie in het mooie centrum
van Makkum’ Een aantrekkelijk affiche wat ook
goed waargemaakt is door het organiserend
comité. De Achterstraat bijvoorbeeld met haar
waslijnen, handelswaar en kleine ‘winkeltjes’
deed met zonlicht aan als een winkelstraatje
uit een warm mediterraan land. ‘s Avonds in
het donker zorgden de vele lichtjes, vuurkorven
en het droge winterse weer voor een kleine
intieme sfeer.
Avond
Tot 21.00 uur ’s avonds stond zaterdag bij veel

huidige bewoners de deur open. Vuurkorven
en kaarslicht markeerden de route. Lang de
route waren veel garages en werkschuren
ingericht voor verkoopartikelen en overige
bezienswaardigheden. Kleinschalige bedrijfjes,
ateliers, tuinen, kleding, keramiek vormden
slechts een klein onderdeel van het totale
pakket in het Makkumer steegjes labyrint.
Het kleinste huisje van Makkum staat in de
Vermaningsteeg. Via een steegje kom je bij de
voordeur, een kleine woonkamer, een piepklein keukentje en een slaapkamer. Via een
ander steegje verlaat je het huis. En onderweg
hier en daar een hapje en een slokje van oude
Makkumer gerechten tegen de kou viel in
goede aarde. Voormalige huisartsen stonden
in het oude praktijk verhalen van weleer te
vertellen. Verbaasde reacties van bezoekers
waren niet van de lucht. “Wat is it hjir gesellich,
juh” en “god, ik bin hjir noch noait west”, of
“sa kin ik Makkum hielendal net”.
Met zoveel bezoekers en eigen inwoners op
straat en in de schuren, huiskamers en winkels
een blauwdruk om allicht vaker te organiseren!
Gezelligheid, saamhorigheid en informatief,
‘even oriënteren hoor, volgens mij zit hierachter de Bleekstraat’ zijn voor de bezoeker
woorden die blijven hangen. Gezien de winkeltasjes in handen van bezoekers en drukte bij
de proeverijen is het zakelijk allicht voor herhaling vatbaar.

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

De winkel is dicht!
Bij het opruimen van de Steegjesfair koos de
poffertjeskraam van Kelderhuis het ruime sop.
Catharinus van der Meer was snel ter plaatse
met een kraan om de onfortuinlijke Kraam op
het droge te helpen. Bijna 30 jaar geleden trof
een kraan van Loonbedrijf van der Meer al
eens hetzelfde op precies dezelfde plaats.
Voorover het water in. Destijds werd de nieuwe beschoeiing geplaatst.

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

06-53361086

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar
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Makkum 70 jaar vrij (vervolg pagina 1)
Ook culinair gezien kunt u terug in de tijd: in
de Makkumer restaurants staat Rats Kuch en
Bonen op het menu. In de Waag wordt door
stichting Ald Makkum en Henny de Vries een
expositie gehouden met foto’s, verhalen en
attributen uit de Tweede Wereldoorlog.
Het feest begint om 15.00 met klokgelui, het
loslaten van vredesduiven en het arriveren van
een colonne met militaire voertuigen in Makkum.
i.s.m. De Koninginnevereniging roept de
organisatie de Makkumers op om de straten
van Makkum vóór die tijd te versieren. De
Koninginnevereniging looft namelijk een prijs
uit voor de mooist versierde straat van Makkum.
Ook zou men het fantastisch vinden om alle
gasten in passende kledij te mogen verwelkomen, dus in kleding of een uniform uit de
jaren 40. Om dit extra te stimuleren is er een

prijs voor de best geklede gast uitgeloofd.
Ga dus vast op zoek naar kleding uit die tijd!
Ook is de organisatie blij met uw tips over
duivenmelkers…..
De voorverkoop voor de kaarten voor de variétéshow start op 27 maart bij Stichting Ald Makkum
in het Waaggebouw, van 18.00-20.00 uur. Daarna zijn kaarten verkrijgbaar bij Blomynien. Het
aantal kaarten is beperkt, dus zorg dat u ze op
tijd bemachtigt!
De komende weken leest u in de Makkumer
Belboei nog meer bijzonderheden over het
programma. Ook kunt u van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte blijven via
www.facebook.com/makkum70jaarvrij.
Mogelijk heeft u zelf nog ideeën met betrekking
tot de Makkumer Bevrijdingsdag. U kunt die
doorgeven via een facebookbericht of mailen
naar Geartsje Haijtema via info@fiksdesign.nl

Bejaardenhuizen verdwijnen, langer thuis wonen
Vrijwel iedereen wil het liefst zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Tot voor kort was
het heel vanzelfsprekend dat u kon verhuizen
naar bijv. een bejaarden- of verpleeghuis wanneer thuis wonen door ziekte, lichamelijke of
geestelijke beperkingen niet meer kon. Maar
dat is nu niet meer zo! Tegenwoordig moet u
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
ook wanneer dat steeds lastiger wordt. Het
aantal plaatsen in bejaarden- en verpleeghuizen
wordt meer dan gehalveerd. Dat betekent dat
u zichzelf tijdig de vraag moet stellen: ‘Is mijn
woning klaar voor mijn toekomst?’
Als u ouder wordt, is de kans op fysieke ongemakken groter. Meer comfort is dan een
noodzaak in plaats van een luxe. Veel huizen
worden aangeboden als seniorenwoningen of
als levensloopbestendige woningen. Maar hierbij wordt geen rekening met een aantal zaken
zoals bijvoorbeeld het ontvangen van zorg.
Daardoor voldoen slechts weinig van die
woningen werkelijk aan alle eisen. Ten onrechte
gaan veel mensen, waaronder bouwprofessionals, er van uit dat aanwezigheid van brede
deuren en het ontbreken van drempels wel
voldoende is. Wat te denken van een badkamer die er prachtig uitziet maar waarin u
niet door externe verzorgers geholpen kunt
worden zoals verwacht, in verband met de
ARBOwet- en regelgeving?
Om zowel ouderen als bouwprofessionals op
dit gebied te kunnen adviseren is ‘Zelfstandig

Wonen Ouderen Friesland’ ontstaan. ZWOF is
opgericht door Yvonne Sterk, Friezin en is
gevestigd in Stiens. Zij is opgeleid tot en heeft
jarenlange ervaring als makelaar/taxateur.
Ze heeft zich door middel van opleidingen
gespecialiseerd in het langer zelfstandig blijven
wonen van ouderen en is de eerste Seniorkeurmakelaar in Friesland. Op verzoek van het
Nederlands Instituut Levensloopgericht Wonen
heeft zij, samen met andere specialisten,
keuringen ontwikkeld voor het vaststellen of een
woning, wooncomplex, mantelzorgwoning of
zorgunit geschikt is voor bepaalde doelgroepen.
De resultaten van een dergelijke keuring worden
gewaardeerd in sterren waarbij ook nog een
unieke ster voor ARBO-eisen wordt afgegeven.
Zwof kan ingeschakeld worden door zowel
particulieren als bouwbedrijven. Bij particulieren
komen wij thuis en door het stellen van vragen
en het beoordelen van de woning brengen we
de persoonlijke situatie helder in kaart. Op
basis daarvan kijken we wat voor u de beste
oplossingen en mogelijkheden zijn. Misschien
is een goede verbouwing wel de oplossing of
verhuizen naar een andere woning die beter
past of wellicht het plaatsen van een mantelzorgwoning. Binnenkort staat ons aanbod van
mantelzorgwoningen, zorgunits, kleinschalige
woonvilla’s maar ook appartementen (waarbij
aangegeven wordt in hoeverre deze geschikt
zijn voor specifieke doelgroepen) ook online.
Meer informatie vindt u op: www.ZWOF.nl

Voorjaarsconcert Brassband De Wâldsang en de Urker Zangers
De Urker Zangers op zaterdag 14 maart naar
De Ikker in Burgum om met De Wâldsang een
Voorjaarconcert te geven. Beide zijn toppers
in hun genre. De Urker Zangers, onder leiding
van rasechte Urker Jacob Schenk, zijn in 1968
opgericht door de nestors in de koorwereld,
Frits Bode en Klaas Jan Mulder. Vele concerten
in binnen- en buitenland, radio- en televisieoptredens en CD-opnames zijn daar getuige
van. Hun repertoire is gevarieerd, met onder
meer gospels, spirituals, geestelijke en klassieke muziek. Brassband De Wâldsang behoeft
weinig introductie in Fryslân. Met 14 nationale

titels op het hoogste niveau is De Wâldsang
de meest succesvolle Nederlandse brassband.
De warme sound is vandaag de dag nog steeds
hét kenmerk van De Wâldsang. De band staat
onder leiding van Rieks van der Velde, naast
dirigent ook een begenadigd arrangeur.
De combinatie van brassband met mannenkoor
klinkt fantastisch en dat zal ook op 14 maart
blijken. U bent dan ook van harte welkom in
de kerkelijk centrum De Ikker, Bulthuissingel
7 in Burgum. Het concert begint om 20:00 uur
en kaarten à  12,50 kunt u kopen aan de kassa.
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Zaterdag 7 maart
ophaaldag oud papier

Steegjesfair - verhalen van Bale

Op zaterdag 7 maart aanstaande haalt muziekvereniging Hallelujah het oud papier op. Voor
het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart
komen de leden van de muziekvereniging
vanaf 9 uur langs om de dozen langs de weg
op te halen. We vragen dan wel om het papier op
zaterdagmorgen op tijd neer te zetten en goed
te verpakken: in een stevige doos of pakket en
zonder plastic(zak), hout of ander afval.
Voor de straten ten noorden van de 2e melkvaart
(dus vanaf it String, de Jister en de Kamp/
Gearen) gaan we er vanuit dat iedereen de
mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in de
container te brengen of de buren kan vragen
om het oud papier mee te nemen. Om het
gemakkelijker te maken zal één container
geplaatst worden in de Botterstraat ter hoogte
van it Hof. Veel inwoners brengen nu al zelf hun
oud papier naar de containers in de Klipperstraat of Botterstraat. Wij willen iedereen die
hiertoe in staat is aanmoedigen dit ook te
doen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Volop flexibele opvang op het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang!
Groot aanbod, kleine prijs! Per 2014 bied Sisa kinderopvang meer opvang op maat.

Leugenbollepop

KDV:
 Dagopvang; hele dag (van 7.00 uur tot 18.30 uur), verkorte dag, ochtend of alleen een middag
 Voorbeeld kostenberekening bij een basispakket KDV en een bruto verzamelinkomen van 40.000 euro per jaar betaalt u voor
het 1e kind een netto bijdrage van 1,78 euro per uur en voor het 2e kind een netto bijdrage van 0,74 euro per uur!!
Incl. Luiers en voeding (m.u.v. flesvoeding)
BSO:
 Voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur, incl. ontbijt!
 Naschoolse opvang; nu ook bij continue rooster, lange middag (tot 18.30 uur) of een verkorte middag.
 Incidentele opvang; voor wanneer u niet altijd opvang nodig heeft.
 Inclusief speciale extra activiteiten

Op dit moment zijn er al een redelijk aantal
aanmeldingen binnen voor Leugenbollepop
dat op vrijdag 28 augustus zal plaatsvinden.
Maar er is ruimte voor meer.......
Dus wil je dit jaar meedoen? Dan kan dat!
Zoals reeds bekend: alleen vlotte, uptempo
nummers. Het genre (rock, disco, soul, house,
feest, sixties, grunge, reli, satanistisch, smartlap,
metal, atheïstisch, boerig, Arabisch) maakt niet
uit. Minimum leeftijd:16 jaar. Maximum leeftijd:
116 jaar. Opgave via: arie@leugenbollepop.nl

Jantje Beton Collecte
9 t/m 14 maart 2014
Peuterspeelzaal ’t Krobbeguod organiseert ook
dit jaar de Jantje Beton Collecte in Makkum en
omstreken. Jantje Beton komt op voor het recht
van alle kinderen in Nederland om dagelijks
vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen
mogelijk te maken. Met het geld dat wordt
opgehaald hebben de leidsters en de activiteiten-commissie meer geld te besteden aan
activiteiten, spelmateriaal en bijvoorbeeld een
kindervoorstelling. Het is immers voor ieder
kind belangrijk om te spelen met en zich te
ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes.
De ouders van de peuters komen van 9 t/m 14
maart bij u aan de deur. De helft van de opbrengst gaat naar peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod.
Leidsters en activiteitencommissie
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

KDV en BSO:
 Flexibele opvang; voor wanneer u niet elke week het zelfde werkrooster heeft.
 Uurtje-factuurtje; voor wanneer u opvang nodig heeft in blokken van minimaal 3 uur.
 Opvang om de week; voor als u opvang nodig heeft alleen in de even of oneven weken.
 Ook tijdens de vakanties
 Geen wachtlijsten
Kom gerust een kijkje nemen met uw zoon of dochter bij KDV de Vlindertuin
en/of de BSO de Vrijbuiters aan de Lieuwkemastraat 65 te Makkum.
Laat het even telefonisch weten wanneer u langs komt: 088-0350437
Bel voor de voorwaarden en mogelijkheden/kostenberekening of voor meer informatie met 088-0350400
of mail naar: info@sisakinderopvang.nl. En kijk op www.sisakinderopvang.nl

administratiekantoor

it hôf

U bent nog op tijd, uw aangifte moet dit jaar voor 30 april bij de belastingdienst zijn,
of u moet bij de belastingdienst uitstel aanvragen.

ADMINISTRATIEKANTOOR IT HÔF
HELPT U OOK DIT JAAR MET HET INVULLEN VAN BELASTING AANGIFTES EN TOESLAGEN
Wij zijn gespecialiseerd in belastingaangiftes, het opzetten van financiële administraties en het voeren
en onderhouden van boekhoudingen voor particulieren en zakelijke relaties. Tevens verzorgen wij
uw aanvragen van alle toeslagen zoals zorg-, huur-, en/of kindertoeslag en voorlopige teruggave van
inkomstenbelasting. Aangifte inkomstenbelasting vanaf € 40,U kunt ons maandag t/m vrijdag bereiken voor een afspraak van 9.00 tot 19.00 uur op telefoonnummers:
0515-232419, 06-30421605 Karin Lemmens, of 06-22122798 Jellie Zeelen

advies voor belastingzaken &
boekhouding

Administratiekantoor It Hof
It Hôf 24 8754 KD Makkum
0515-232419 of 06-30421605
email: ithof24@gmail.com
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Update Ondernemersvereniging Makkum 2015 door Jetze Genee Tryater spilet
Vorig jaar bent u via deze krant regelmatig
op hoogte gebracht van de financiële situatie
van deze krant. Al 30 jaar is deze krant een
gewaardeerd wekelijkse partner van ca. 2.500
huishoudens in en rondom Makkum. Vorig
jaar is door de lezers enthousiast gereageerd
op de acties om de teruglopende advertentieopbrengsten op te vangen. Bijna 80 ‘Vrienden
van de Belboei’ konden bijgeschreven worden.
Een aantal wat nog steeds groeit! Op het aantal huishoudens liggen hier zeker nog groeikansen. De OVM is zeer verheugd met het
draagvlak uit het dorp en omgeving voor de
Makkumer Belboei en weet zich gesteund
door de donateurs en de vrienden van! De
werkgroep Makkumer Belboei werkt samen
met de redactie dan ook hard aan de instandhouding van de krant.
Acceptgiro
Wat jaarlijks een enorme steun in de rug was,
is de acceptgiro actie voor uw vrijwillige
bijdrage. Die is vorig jaar niet verstuurd.
De intrede van de SEPA regeling zorgt voor
te hoge investering om de ouderwetse
acceptgiro mee te sturen met de Belboei.
Daarom doet de OVM dit jaar een beroep op
uw vrijwillige bijdrage om deze digitaal over te
maken op bankrekeningnummer: Rabobank
NL37 RABO 0340654465. Onder vermelding
van vrijwillige bijdrage en ten name van:
Makkumer Belboei OVM.
De gift is onmisbaar om de krant voort te
kunnen laten bestaan. Elke week zorgen
medewerkers voor nieuws, verslagen, foto’s
en copy en het op peil houden van de
adverteerders. Soms is er veel actueel nieuws,
een andere keer moeten we het doen met
minder actueel nieuws. Het is allemaal zo
gewoon een gratis krant elke week, maar dat
is het niet.
Verwondering
Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân wordt met
verwondering gekeken naar het wekelijks verschijnen van een dorpskrant. In andere kernen
in de gemeente zijn dorpsbladen kwartaaluitgaven. Waar een klein dorp groot in kan
zijn! Laten we die verwondering behouden en
zorgen ook in 2015 voor een stabiele basis
voor deze krant.
Markten
Het komende jaar worden in totaal 6 zomermarkten georganiseerd. Twee daarvan worden
themamarkten op de boulevard op het strand.
Alvast voor uw agenda: do. 16 juli 2015
Jaarmarkt (10.00-17.00), overige markten zijn
op vrijdagen vanaf 15.00 tot en met 21.00. Te
weten op: 24 en 31 juli. 7, 14 en 21 augustus.

Dit jaar nieuw zijn de themamarkten op de
boulevard van de Holle Poarte. Met op 31 juli
een fairtrade markt en op 21 augustus een
nautische markt. Zelf een stand huren? Dat
kan natuurlijk ook, opgeven via: www.fryslanmarkten.nl.
Strand - dorp
Het strand wat bij Makkum hoort maar nog
altijd een afstand heeft tot het dorp. Ook daar
wordt nu druk aan gewerkt. Vanuit het
Masterplan Makkum wordt op dit moment de
route tussen dorp en strand aangepakt. Het
plein tussen de Vigilante en de Zuiderzee
State ondergaat een metamorfose. Maatregelen die zorgen voor een betere beleving
en verbinding waarmee de vele bezoekers van
het strand gekoppeld worden aan het dorp en
andersom. De aanpak van de Markt en het
Plein volgt in oktober dit jaar na het seizoen.
Plannen
Net als de Steegjesfair werken frisse initiatieven
vaak erg goed. Een van de nieuwe ideeën is
om starters, kleine bedrijfjes uit de regio een
kans te bieden om zich te presenteren op een
soort bedrijven contactmarkt. Bewoners
komen in aanraking met buren en bekenden
die een bijvoorbeeld een webwinkel runnen,
iets wat vaak niet bekend is. Makkum telt bijna
200 geregistreerde BV’s, een enorm aantal.
Wanneer u zelf een BV leidt of op een andere
wijze ideeën of tips heeft over het aantrekkelijker maken van Makkum en het ondernemersklimaat dan daagt de OVM u uit: stuur ze door
via ovm@makkum.nl of neem een kijkje op de
website: www.makkum.nl/OVM voor meer
informatie.
Makkumerwaarde cheque:
Wat ook een leuk initiatief is om de Makkumer
ondernemers te ondersteunen is de Makkumer
Waardecheque. U haalt deze Makkumer cadeaubon bij Kapsalon Nynke in de Kerkstraat in
Makkum. Het bedrag is vrij in te vullen. De
waardecheque kunt u vervolgens verzilveren
bij alle ondernemers die logo van deze waardecheque dragen. Ideaal voor een personeelsgeschenk bij verjaardagen, een Moederdagcadeau of een gift voor uw buren die tijdens
uw vakantie op de bloemen passen. Voor de
deelnemende ondernemers is het een prima
constructie waar 100 % van de waardcheque
ook uitgekeerd wordt. Duidelijk anders dan
een VVV-bon. Wanneer iedere werkgever in
de regio haar eigen personeel deze cheque
geeft bij een verjaardag in plaats van een VVVbon of een bloemetje dan krijgen de Makkumer
ondernemers het dit jaar nog druk!

Groot debat Politieke Jongeren Organisaties van Friesland
Op vrijdag 13 maart vindt er een groot debat
plaats tussen de Politieke Jongeren Organisaties
van Friesland! Dit debat is naar aanleiding van
de Provinciale Staten verkiezingen, die ook in
maart plaatsvinden. We willen zoveel mogelijk
jongeren kennis laten maken met de partijen
en zo motiveren om te gaan stemmen! Doen
jullie mee?
Je kunt je als partij opgeven door een mail te
sturen naar Friesland@jongedemocraten.nl.
Na aanmelding zul je meer informatie ont-

vangen over de avond. Het debat zal plaatsvinden in stichting De Bres, Debatcentrum
Friesland - Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden.
Ook zal er binnenkort nog een oefen debat
avond plaatsvinden waar je je ook voor kunt
aanmelden. Meer informatie daarover volgt
z.s.m.
Voor meer informatie, mail naar secretaris.
friesland@jd.nl. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Bouwe Schroor Voorzitter
Jonge Democraten mobiel: 0615905835

Thúsfront yn Makkum

Oer it loslitten fan bern, basearre op wierbarde
ferhalen út Fryslân
Trije jongens nimme ôfskied fan harren thús,
de âlden swaaie de jonge beropsmilitairen út…
Sa’n momint hat ynfloed op de ferhâlding
tusken âlden en bern. As in bern bygelyks kiest
foar in baan yn it bûtenlân, is dy feroaring en
dêrmei ek de ynfloed op it gesin, grut, mar as
in bern kiest foar in militêr bestean, hat dat
noch folle mear ympakt. En as it dan ek noch
útstjoerd wurdt nei in oarlochsgebiet dan stiet
it gesin op ‘e kop. Yn folle rapper tempo as
gewoanwei moatte se it loslitte. En altyd spilet
dy sintrale fraach: wêr is it goed foar en is it de
muoite wurdich?
Thúsfront is in stik oer it loslitten fan bern. Heit
en mem steane sintraal. Wat bart der mei har
as in bern kiest foar in militêre karriêre en as
soldaat yn in oarlochssituaasje telâne komt?
Hoe giet de famylje om mei al dy ûngerêstens
en ûnwissens, mar ek bewûndering en grutskens? As de jonges wer thúskomme docht
bliken dat se te gau fan in bern in folwoeksene
wurden binne. De jonges binne mannen
wurden. It bern mei dan wer thús wêze, as heit
en mem bist him kwyt. De ynfloed en it effekt
fan dy kar op it libben, tinken, dwaan en litten
fan heiten en memmen, dêr giet Thúsfront oer.
Skriuwer Romke Toering hat yn de ôfrûne
jierren oan in protte keukentafels sitten om de
ferhalen fan âlden te hearren en op te tekenjen.
De keukentafel is it plak dêr’t in soad famyljesaken en ûnderwerpen bepraat wurde. No mei
it publyk oanskowe en de persoanlike ferhalen
fan âlden en bern fan tichtby meimeitsje. Thúsfront is yn it foarige seizoen - as in teatrale
lêzing - presintearre yn de Sneak Previews.
Dat rôp in protte waarme reaksjes op, ek fan
minsken sûnder bern as militêr.
Plak:
Tiid:
Oanfang:
Foarferkeap:
Entree:

MFC Maggenheim Makkum
sneon 14 maart
20.00 oere
Boekhandel Coufreur Makkum
of 06-12229896
 14,- / Freonen / 65+:  12,50
CJP/CKV:  10,-

Eilandexcursie naar de
Makkumer Noardwaard
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust.
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken,
schraal-grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Met een bootje maken we de oversteek
naar dit bijzondere natuurgebied. It Fryske
Gea organiseert op zondag 29 maart van 9.30
tot 11.30 uur wandelexcursie door dit normaal
niet vrij toegankelijke gebied. Laarzen en een
verrekijker worden aangeraden. Aanmelden voor
de excursie kan tot vrijdag 27 maart 12.30 uur
via het hoofdkantoor 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,- (kinderen t/m 12 jaar  2,-).

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 4 maart 2015

Wij hebben dit jaar
niet stil gezeten!
Verkocht vanaf 1 januari 2015

Wilt u uw woning ook verkopen?
Informeer bij ons
naar de mogelijkheden.

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

www.kingmawalinga.nl
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Ondernemersfonds voor en door ondernemers
In onze toeristische gemeente Súdwest-Fryslân
wordt gedurende het jaar een groot scala aan
activiteiten georganiseerd. Vaak gratis toegankelijk en voor bewoners en toeristen een
erg leuke aanvulling van het woon- of verblijfklimaat. Wie zorgt voor de financiering van dit
soort festivals, braderieën, de sinterklaasintocht
en promotiedagen? Niet de gemeente of de
bezoeker. In de meeste gevallen de ondernemers en bedrijven.
Waarom een fonds?
Doordat niet alle ondernemers gebonden zijn
aan een vereniging komt het in de praktijk
neer op een paar brede schouders die de
kosten op zich nemen. Dat is geen toekomstbestendige situatie. Om de financiële slagkracht te verzekeren voor de toekomst is het
idee is ontstaan om een gemeentebreed
ondernemersfonds op te richten. Betaald door
ondernemers en uit te keren ten bate van de
ondernemers. Omdat andere succesvolle
ondernemersfondsen prima werken, (Leiden,
Leeuwarden), heeft de Ondernemersfederatie
Súdwest-Fryslân het initiatief genomen tot een
onderzoek naar de oprichting van een eigen
ondernemersfonds.
Wie betaalt?
Een ondernemersfonds wordt gevoed via een
verhoging van de OZB voor niet-woningen.
Daarvoor is wel een raadsbesluit nodig, de
ondernemersfederatie inventariseert en werkt
de bereidwilligheid dit jaar uit in een raadsondersteunend advies. Een verhoging van de
belasting is een lastenverzwaring. Maar geen
belasting die op de grote berg gaat maar een
reservering van geld wat door iedere regio uit
het Súdwest-Fryslân gebied te benutten valt.
Wie bepaalt?
De opbrengst van die verhoging vloeit éénop-één terug in de kas van de op te richten
Stichting Ondernemersfonds SWF. De woonkernen én werk- en winkelgebieden krijgen
mogelijk allemaal een eigen ‘trekkingsrecht’
op het fonds ter grootte van hun eigen inleg,
zodat een optimale betrokkenheid en zeggenschap van alle ondernemers gegarandeerd is.
Het vaststellen van gebieden gaat vanzelfsprekend in overleg met de betrokken ondernemers.

door Jetze Genee

Wie heeft er wat aan?
Doordat iedere onderneming meebetaalt via
de OZB-heffing heeft ook iedere onderneming
zeggenschap over de bestedingen van het
fonds. Het fonds biedt de ook mogelijkheid tot
financiering van gemeenschappelijke voorzieningen voor ondernemers in deze gemeente.
Met zo’n fonds zijn de ondernemers in staat
om een goede financiële grondslag te leggen
voor de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen. Een fonds is een goed
instrument om organisatiekracht en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven te versterken.
Goede samenwerking is des te belangrijker
omdat de KvK verdwenen is en de gemeenten
zich steeds verder terug trekken op hun wettelijke verplichtingen.
Ontzorgen
Het hebben van een eigen onderneming vergt
veel energie en tijd. Het geeft ook veel, met
name vrijheid en autonomie. Om al die eigengereide en creatieve ondernemers samen te
laten werken is op veel plaatsen niet gemakkelijk. Onze gemeente telt in iedere grotere
plaats een ondernemers- of bedrijvenvereniging,
11 daarvan zijn lid van de federatie.
Informeren
De Stichting Ondernemers Sûdwest-Fryslân
op dit moment een onderzoek doen naar de
mogelijke inrichting van een ondernemersfonds. Uit het bestuur van de ondernemersfederatie is een kerngroep gevormd, die het
onderzoek begeleid. De eerste consultatieronde onder de ondernemersverenigingen is
inmiddels achter de rug. Nu is de tijd gekomen om ook de leden, het achterland en de
niet georganiseerde bedrijven uit de regio's
hierbij te betrekken. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd op:
19 maart 2015, Tijd: 20:00 uur,
Locatie: HC Boeyenkamp, Cornwerd
Deze bijeenkomst is voor ondernemers uit:
Allingawier, Breezanddijk, Cornwerd, Exmorra,
Ferwoude, Gaast, Idsegahuizum, Kornwerderzand, Makkum, Piaam, Schraard en Wons.
Informatie over het ondernemersfonds kunt u
vinden op www.ondernemersfondsswf.nl. Ga
op de site naar agenda om u aan te melden
voor deelname aan deze avond.

Campagne GrienLinks van start met actie
voor snelle en veilige fietsroutes
Friese huurhuizen en hogere waterpeilen halen
we de PvdA natuurlijk links en groen in."

eigen foto
Vrijdagavond 27 februari ging de campagne
van GrienLinks Fryslân officieel van start met
een feest in het Tromp Theater in Leeuwarden.
Retze van der Honing sprak als lijsttrekker de
aanwezige GrienLinksers toe; "Wij willen voor
eerlijk delen in de groen Fryslân. Met heldere
standpunten over zonnepanelen op 50.000

Tegen middernacht hingen de Leeuwarder
kandidaten Petra Vlutters (nr. 4) en Jan Atze
Nicolai een banner op het drukste fietskruispunt van Fryslân: in Leeuwarden bij de spoorwegovergang aan de Schrans. "Hier komen
iedere dag de meeste fietsers voorbij van
Fryslân. De provincie wil met haar verkeer- en
vervoersbeleid snelle fietsroutes naar werk en
school realiseren. Een dergelijke kruising
zorgt voor veel oponthoud. Wij willen met een
snelle en veilige verbinding voor fietsers, bijvoorbeeld via een fietstunnel of - brug, mensen
op de fiets houden. Ga op de fiets, dan vervuil
je niets!"

Rûnsjongjûn op 5 maart
Der is neat moaiers as op in ûngetwongen
manier meimekoar muzyk te meitsjen. De ien
spilet op in ynstrumint, in oar sjongt en wer in
oar docht beiden. Meimekoar muzyk meitsje
is net allinnich gesellich en leuk, mar it ferset
de sinnen ek! Boppedat iderien kin muzyk
meitsje, as it no mei in ynstrumint is as mei de
stim!
Omdat der al in pear kear mei in groep fan
sa’n 20 gitaristen fan de Witmarsumer Gitaaracademie en leden fan it Wytmarsummer
popkoar yn De Roskam in hiele jûn musiseard
wie en it yn it Wytmarsum al rûnsong dat dat
sokke gesellige jûnen wienen is der foarich
jier jannewaris foar de earste kear in saneamde
“Rûnsjongjûn” (muzykjûn dus) organisearre.
Omdat dat in boppeslach wie is besletten
op 5 maart 2015 foar de 2de kear yn De
Gekroonde Roskam yn Wytmarsum opnij in
“Rûnsjongjûn” te organisearjen wêrby muzikanten, sjongers en fansels harkers fan herte
wolkom binne.
De bedoeling is dat der wer spontaan muzyk
makke wurdt. De oanjaaiers, binne de 20
gitaristen. Yn de rin fan de jûn wurde in tal
lieten meimekoar spile en songen, lieten wêr’t
in elk oan meidwaan kin. Muzikanten moatte
harren eigen (akoestyske) ynstrumint meinimme. Dat kin in gitaar wêze, mar kin likegoed in fluit, akkordeon, tamboeryn, leppels
of wat foar ynstrumint dan ek mar wêze. Foar
sjongers is it goed bij stim wêzen foldwaande.
Soest de opset fergelykje kinne mei muzyk
jûnen yn in Ierske Pub wêr spontaanwei troch
muzikanten muzyk makke wurdt. No wat dy Ieren
kinne, kinne wij fansels ek! It is de bedoeling
om alderhande lieten, fan popmuzyk, folksmuzyk, Ingelsk, Nederlânsk oant Frysk, meimekoar te spyljen. Krekt wat der mar boppe
driuwen komt.
De organisaasje hat der oergryslik folle sin
oan en hat der alle fertrouwen yn dat it, lykas
de earste kear, hartstikke leuk wurde sil. Dizze
jûn draait om it muzyk meitsjen, sjongen en it
harkjen nei muzyk. In elk is fan herte wolkom
yn de boppeseal fan de Gekroonde Roskam
yn Wytmarsum. De jûn begjint om 20.30 oere
en de tagong is fergees.

Politiek café op 5 maart
in Bolsward
"Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt
vergroot de kans op werk”, zo geeft Margreet
Mulder, de lijsttrekker van D66 Fryslân aan. Zij
is één van de gasten in het tweede politieke
café van D66 dit jaar. Voor deze avond zijn
ook Delmer Los (eigenaar van CMS schepen)
en een opleider van de opleiding Maritieme
Techniek van ROC Friese Poort te gast.
Zoals vaste bezoekers van het politiek café al
gewend zijn, is er veel ruimte voor discussie,
ook met alle bezoekers. Het café is dit keer op
donderdag (5 maart) in café/restaurant De
Wijnberg in Bolsward. Het begint om 20.00,
de zaal is om 19.30 open.
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Workshops It Iepen Stee

eigen foto
Op It Iepen Stee zijn de kinderen onder begeleiding van een aantal ouders fanatiek aan de
slag met verschillende activiteiten. De kinderen
mochten zelf een top drie maken van wat ze
het liefste zouden willen doen. De kinderen zijn
bezig met muziek, figuurzagen, beeldhouwen,
vilten en koken. Voor deze laatste workshop
heeft avondrust hun koks en keuken beschikbaar gesteld. De kinderen hebben daar o.a
soep, pizza en chocoladekoekjes gemaakt.
Super! De eerste workshopronde is nu voorbij
en na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen
wisselen. De ouders zijn net zo enthousiast
als de kinderen en het is mede daarom een
groot succes.

KARWEI Timmerdorp 2015
Na een fantastische KARWEI Timmerdorp 2014
in Allingawier, willen we daar graag een vervolg aan geven. De datum voor KARWEI
Timmerdorp 2015 staat nog niet definitief vast,
maar zal waarschijnlijk weer plaats vinden in
de 2de week van de zomervakantie.
Helaas heeft Aldfaers Erfroute aangegeven
dat ze wegens omstandigheden niet meer de
tijd hebben om mee te denken in de werkgroep. Tevens is de locatie in Allingawier niet
meer als bouwterrein beschikbaar. Daarom
willen we kijken of we KARWEI Timmerdorp
2015 naar Makkum kunnen halen. Om dit te
kunnen realiseren, ben ik op zoek naar een
aantal enthousiastelingen die samen met mij
plaats willen nemen in de werkgroep.
Binnen de werkgroep kunnen verschillende
taken uitgevoerd worden;
- Materiaal zoeken (lokale bedrijven benaderen
voor pallets, rest hout, andere vormen van
sponsoring)
- Vrijwilligers regelen voor de Timmerdorp
dagen (EHBO, catering, materiaal uitleen,
fotograaf, begeleiden groepjes, begeleiden
activiteiten, etc.)
- Mee denken in het activiteiten programma
Het is de bedoeling dan de werkgroep 1x in de
maand bij elkaar komt. Verdere taken kunnen
thuis en in eigen tijd uitgevoerd worden.
Alle hulp is welkom, dus als u interesse of
vragen heeft dan ben ik te bereiken op:
a.walsma@sudwestfryslan.nl of 06-51751419!
Met sportieve groet,
Aggie Walsma,
Buurtsportcoach regio Makkum e.o

Vis kiosk Vis per Mare Makkum
zoekt
Verkoopmedewerk(st)er voor +/-20 uur per week
Met kennis van Duitse taal
Voor de periode april t/m september
Reacties naar: vispermaremakkum@gmail.com
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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

Win kaarten voor de PC met KV Pim Mulier
Steun KV Pim Mulier en maak kans op tribunekaarten voor de PC in Franeker. Lytse Pim, de
jeugdcommissie van KV Pim Mulier uit
Witmarsum doet dit jaar mee met de jeugdsponsoractie van de Poiesz supermarkten. Op
7 maart, de dag waarop KV Pim Mulier zich
presenteert in de Poiesz vestiging in Witmarsum,
organiseert de jeugdcommissie een prijsvraag.
Met twee kaarten voor de PC als prijs, zou het
boodschappen doen nog leuker kunnen
worden! Bij de stand in de winkel kunt u meedoen met de quiz. Uit alle goed ingevulde
formulieren wordt ’s middags om 16.00 uur de
winnaar getrokken. En wie weet kunt u dan op
29 juli vanaf de tribune genieten van kaatsen
op topniveau tijdens het traditionele kaatshoogtepunt van het jaar in Franeker!

Tijdens de Poiesz jeugdsponsor actie krijgen
klanten 8 weken lang sponsormunten, waarmee
ze de sportvereniging van hun keus kunnen
steunen. Door zoveel mogelijk munten te
verzamelen kunnen de verenigingen geld verdienen dat ze gebruiken voor de jeugd binnen
hun vereniging. KV Pim Mulier hoopt met het
geld dat de Poiesz actie oplevert extra te
investeren in de trainingen voor de jeugd. U
kunt ons hierbij steunen door uw munten in de
koker van KV Pim Mulier te doen. En dat kan
natuurlijk de hele periode van de Poiesz actie
van 2 februari tot 29 maart.
Voor meer info over KV Pim Mulier en het jeugdkaatsen in Witmarsum, www.kvpimmulier.nl
en klik door via het lytsepim logo.

Voetbalprogramma
Vrijdag 6 maart
45+ voetbal

Zaterdag 7 maart

19.30

Arum 1 - Makkum 1
SC Bolsward 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Workum 3
Makkum 4 - Blauw Wit '34 6
Makkum A1 - MKV'29 A1
Makkum B1 - Sparta'59 B1
Makkum B2 - Aengwirden B1G
Makkum C1 - ST IJVC-Blauwhuis C1
Makkum C2 - Franeker SC C5
GAVC D1 - Makkum D1
SWZ Boso Sneek D6 - Makkum D2
Makkum E1 - LSC 1890 E4
Makkum E2 - SDS E3
Balk E2 - Makkum E3
SWZ Boso Sneek F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Balk F4
IJVC F3 - Makkum F3

14:30
12:15
14:30
12:30
15:00
12:30
10:50
10:30
8:45
9:00
11:30
9:30
9:15
9:00
9:00
8:40
9:00

Kantinedienst
Cor Politiek/Anneke de Jong
8.00-12.00
Tanja vd Logt/Marie vd Eems
12.00-15.00
Jason Koornstra/Johan Boonstra/ 15.00-19.00
Anneke Jansen
15.00-19.00

Volleybalprogramma
Vrijdag 6 maart

Eerste Blogger van de Maand is Marlies Stienstra
keuze voor Marlies’ blog was niet moeilijk.
Marlies is een fervente lezer en blogt met
enthousiasme over young-adult boeken. De
maand maart is bij de bibliotheek de boekpromotie maand bij uitstek, de jaarlijkse
Boekenweek en dit jaar ook de boekenweek
voor jongeren Literatour dragen daar aan bij.
Aandacht voor het blog Tea Time Books van
Marlies sluit hier prachtig bij aan. Marlies is met
de bibliotheek in gesprek over het organiseren
van een leuke activiteit.

eigen foto
Omdat het blog van Bibliotheken Mar en Fean
vijf jaar bestaat en er inmiddels 500 blogs
geschreven zijn biedt de bibliotheek in 2015
vijf bloggers, ieder een maand lang, een platform. Een kleine twintig bloggers meldden
zich al aan voor deze bijzondere vorm van
co-creatie. De eerste blogger die een plaatsje
krijgt op de website van de bibliotheek is
Marlies Stienstra met Tea Time Books.
Bibliotheken Mar en Fean koos uit de aanmeldingen Marlies Stienstra (1993) met haar blog
Tea Time Books om het spits af te bijten. De

19:00u
20:15u
20:15u
20:30u
20:45u
21:00u
21:30u

Staveren MC 1 - Makkum XC 1
Makkum MA 1 - VC Sneek MA 5
Makkum MB 1 - D.B.S. MB 2
Makkum DS 2 - A.V.C. '69 DS 2
Swette Switters DS 3 - Makkum DS 3
Wisky HS 1 - Makkum HS 1
Makkum DS 4 - H.V.V. It Heidenskip DS 2

Zaterdag 7 maart

15:00u vc Bolsward DS 4 - Makkum DS 1

PSV de Halsbânruters

Op haar blog stelt Marlies zich voor met de
woorden: ‘Hallo en welkom op Tea Time Books
waar je van alles kan vinden over boeken. Ik zal
in dit blog al mijn ziel en zaligheid uiten en
mijn passie delen. Hier kan ik mijn schrijflust
kwijt en heb ik mijn eigen plekje op het internet.’
Ieder jaar daagt Marlies zichzelf uit. In 2015 wil
zij 200 boeken lezen en die op haar blog
bespreken.
Wie niet van lezen houdt, wie gek op lezen is
én wie inspiratie nodig heeft moet beslist eens
een kijkje nemen op dit zeer verzorgde blog.
Een reactie achterlaten of volger worden wordt
erg op prijs gesteld. Het blog is vindbaar via
de website van de bibliotheek: bibliothekenmarenfean.nl. Of rechtstreeks: teatimebooks.nl

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

eigen foto
Sonnega 22 februari
Bobbie IJdema kwam hier uit in de finale van
de KFPS indoor competitie in de klasse Z1.
Met Up to date’s Ulkje reed zij een prima proef
wat haar de score van 68.82% opleverde. En
behaalde zij de kampioenstitel in deze klasse.
Arum 27 februari
Met Eminka kwam Bobbie IJdema in Arum uit
voor de eerste maal uit de klasse L2. Zij
behaalde een dikke winstpunt met 191 punten.
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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.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
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
Prima benzine grasmaaier + opvangbak  55,Electrische heggenschaar, meslengte 50 cm
 25,- Schotelantenne, compleet met dubb kop
+ ontvanger  100,- Gardena tuingereedschap.
Ophangsysteem, stok, kultiveerhark, blad- grashark, schoffel, tuinklauwer, schepje, voegenkrabber en grote heggenschaar  50,- Betonijzerschaar, lengte 75 cm  15,- Tel: 06-22308496
Vuurschaal met anti- vonkendeksel. Doorsn.
58cm. Splinternieuw + acc. Slechts  37,50.
Koopje! Hondenmand van Riet, voor niet al te
grote hond i.g.st.  20,- Grappige liggende
tuinkabouter, van gips speciaal voor buiten.
Nieuw, 38cm  17,50. 23 Friestalige romans/
boeken over Frl. Voor de liefhebber. In één
koop  23,-. Tel: 0515-231475
Linker kaatswant (blauw) z.g.a.n. voor de leeftijd van ong. 12 t/m 15 jaar  50,- Tel: 233226
Wegens verhuizing overcompleet o.a. bed, koelkast, wasmachine, (in goede staat verkerend)
t.e.a.b. (liefst in 1 koop) Tel: 06-53583531
GEVRAAGD
Hallo allemaal. Ik ben een jongen van 13 jaar
en mag graag oude laptops, notebooks en
mobieltjes uit elkaar halen. Heeft u nog een
liggen en u woont binnen een straal van 8
kilometer vanaf Zurich, dan wil ik die graag
gratis bij u op komen halen. Ons mailadres is:
delangebrat@home.nl

Makkum 70 jaar vrij: Fleur en Jens interviewen mevrouw Werkhoven, die inmiddels de respectabele leeftijd van 100 gepasseerd is, over de Tweede Wereld Oorlog. Toen mevrouw Werkhoven
gevraagd werd of ze het goed vond dat ze geïnterviewd werd over de oorlog reageerde ze
enthousiast, ‘Maar’, grapte ze, ‘ik weet niet zoveel meer over de Eerste Wereld Oorlog hoor’.
(fragmenten van alle interviews zullen op 18 april te zien zijn in Café/Restaurant de Prins te
Makkum. Meer informatie vindt u op www.facebook.com/makkum70jaarvrij)

Makkum Bedankt!
Het is nogal eens wat, als je vraagt aan de
bewoners van de stegen en gloppen om het
huis, garage, schuur, tuin open te stellen
voor al die mensen die zo hebben genoten
tijdens de tweede editie van de Steegjesfair!
Maar ze deden het! En wat een lovende
woorden van al die bezoekers die Makkum
eens van een andere kant hebben gezien.
Deze mensen kwamen van heinde en ver en
waren zeer onder de indruk.

Het is onmogelijk iedereen bij naam te
noemen, vandaar dit berichtje voor jullie
allemaal.

Iedereen die zich heeft ingezet voor onze
succesvolle Steegjesfair wordt ontzettend
geweldig bedankt!

De
Steegjesfair
Commissie

Zo kun je maar weer
zien, waar een klein
dorp groot in kan zijn.
Volop samenwerking!
Trots!

Oude/defecte accu's uit auto/boot/machines.
Ik haal het gratis bij u op. Tel: 06-29140375 of
mail naar h.e.t.h@hotmail.com

Kapsalon Kreatief

Schilder die mijn antieke houten kastje wil
renoveren/lakken. Kom er zelf niet aan toe.
Tel: 06-53751766

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

Wie heeft ons kerstboompje op 20 febr. jl.
meegenomen/gestolen bij de Bleekstraat 15?
Het boompje, dat nog maar net in de regen
stond, terwijl wij thuis waren…..weg was het!
Dus van de regen in de drup, leuk hoor!
M. Cuperus, Bleekstraat 15 Makkum

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

