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Toanielferiening Skuzum/Piaam goed op dreef

troch Sjirk Wijbenga

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wiebren v/d Weerdt (Sipke de túnman), Jan v/d Velde (dôve Harm) en Grieke Joustra (Foekje)
“Foekje Damsma (Grieke Joustra) hat it net
maklik. Se hat de praktyk oernommen fan
har ferstoarne heit. It noasket de boeren yn
de omkriten mar min dat se no te krijen ha
mei in froulike feedokter. Foekje moat letterlik
fjochtsje foar har besteansrjocht. En at se
har lulk makket ferskine der oerkrêften yn har,
lykas Simson út Bibel”.
Hjir draait it allegearre om yn de komeedzje
“Skjin skip foar Foekje”, dy’t ôfrûne sneon
foar de lêste kear spile waard troch de toanielferiening Skuzum/Piaam yn it Skúster
tsjerkje. It ferhaal spilet him ôf yn de húskeamer fan de famylje Damsma. Foekje har
mem (Alie Wijnja) hinget o sa oan har túnman Sipke (Wiebren van der Weerdt), dy it
net al te krekt nimt mei syn taalgebrûk.
En dan binne der twa boerkes Grijpstra en
Sijtsma (Siepie Oostenveld en Koert Jansen).
Beide mannen hienen it publyk al gau op ‘e
hân. Hja sizze Foekje it mannewaar op en
at dy harsels net mear yn de touwen hat
wurket se de beide mannen rimpen de

doar út. Troch har lilkens docht se dingen
werby se de polysjefrou (Rina Nota) op ‘e
nekke krijt. De bazige Sijke, de sus fan Foekje,
wurdt spile troch Tjitske Altena. Sy wol de stân
fan de famylje heech hâlde. At sawol Grijpstra
as Sijtsma it letter mei har oanlizze wolle is se
gâns fan ’t hynder.
De buorfrou fan de famylje Damsma (Alie Elzinga)
is in oprommerich typke en smyt dertoch
bewiistikken fuort foar de polysje. Hja sit fol
oerdreaune emoasjes. En as de dôve sukkel
Harm (Jan van der Velde) op it toaniel ferskynt
mei syn ûneachlyk fûgelkouke binne de rapen
gear as bliken docht dat er net is wa’t hy is.
Dan freget er Foekje ek noch om mei him te
trouen.
“Skjin skip foar Foekje” is in dynamysk toanielstik. Der sit faasje yn en it ferfeelt net in tel. It
publyk hat harren skoander fermakke. By it
toanen fan de yntroduksje foto’s fan de spilers
kamen de reaksjes fuortdaliks al los.
(ferfolch op side 4)

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Motoren nu met beursvoordeel
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

BOLSWARD
Knetemannstraat 15

.V.

CHT O
VERKO

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs
€ 85.000,- k.k.

tel. 0515-233664

Vele van onze klanten komen van verre
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.
En U heeft deze bourgondische
beleving om de hoek.
Proef het verschil!
Tot ziens bij Bakker Kluft

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

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 1 april 2015

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)

Familieberichten

Wist u dat...

De jackpot winnen
is een heel karweitje..

- De jiergearkomste fan Doarpskrite Makkum
hâlden wurdt op woansdei 15 april om
20.00 oere yn it MFC Maggenheim
- Andries Smink aanstaande zaterdag 4 april
te bewonderen is in het programma Goor
draait door.
- Hij op de draaischijf staat en wat er dan
gebeurd moet u maar kijken op RTL 4 om
21.50 uur!!!
- De OVM 2 cadeaubonnen heeft aangeboden
die te verdelen waren onder de bezoekers
van de Steegjesfair.

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:
4, 5, 6 april:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
11 en 12 april:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- 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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee 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

- En dat de winnaars hiervan zijn:
Gwen Koornstra en Carla Reuvers.
- Dat de bingo van buurtver. Terra Nova op
11 april niet door gaat.

Maar 50 jaar huwelijk
is voor dit paar een eitje!

- Dit te wijten is aan de weinige opkomst bij
de vorige bingo.
- Wij volgend seizoen het weer zullen proberen.

Agenda
Woensdag 1 april
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen,
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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

Donderdag 9 april

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

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

Donderdag 2 april

Vrijdag 10 april

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

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

Vrijdag 3 april

Makkum - Avondrust, handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

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

Zondag 5 april
Makkum - Avondrust, Zing Mee
aanvang: 19.30 uur

Maandag 6 april
Makkum - Avondrust, Schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

Dinsdag 7 april
Makkum - Avondrust, Shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 13 april
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

Dinsdag 14 april
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 15 april

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

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

Woensdag 8 april

Makkum - Avondrust, evergreenkoor Tusken
wal en skip, aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum - Avondrust, Open Deur, Bijbelkring,
aanvang: 10.00 uur in de Túnkeamer
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Kerkdiensten
Donderdag 2 april - Witte Donderdag
Makkum - van Doniakerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Zondag 5 april - 1e Paasdag

Makkum - Minniste Mienskip e.o., 19.00 uur
Enigheidsviering
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

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

Witmarsum - Aylva-state, 15.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Witmarsum - Koepelkerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 19.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 19.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Makkum - van Doniakerk, 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde
Witmarsum - Koepelkerk, 10.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Longerhouw - Protestantekerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Vrijdag 3 april - Goede Vrijdag

Makkum - Avondrust, 19.30 uur
Zing Mee

Makkum - K.C. het Anker, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Zaterdag 11 april

Workum - R.K. Parochie, 15.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Workum - Baptistengemeente, 19.30 uur
Voorganger: Br. Y. de Vries

Zondag 12 april

Witmarsum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorgangers: Pastoor A. Bultstra
en Pastoor N. ten Wolde

Makkum - van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Piaam - kerk, 11.00 uur / 10.30 uur koffie drinken
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Pingjum - Victoriustsjerke, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

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

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 19.30 uur

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Pasen. Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Wons - Protestantekerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Witmarsum - De Hoekstien, 9.30 uur
Eredienst Anders

Zaterdag 4 april - Stille Zaterdag

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Piaam - kerk, 19.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Workum - R.K. Parochie, 20.00 uur
Voorgangers: Pastoor A. Bultstra
en Pastoor N. ten Wolde
Workum - Baptistengemeente, 19.30 uur
Voorganger: Br. J.P. van der Plaats

Makkum - Minniste Mienskip e.o., 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Goedendorp
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. F.H. Welbedacht

Als de kerk de top 2000 gaat draaien, stromen de kerken weer vol!!!

2-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,50
Op 1e en 2e Paasdag hebben we,
aanvullend op onze reg liere menukaar ,
een speciaal 3-gangen Paasmenu
voor € 28,50 (op=op).
Wij zijn geopend van donderdag t/m zondag vanaf 16:30 uur.
Hou onze facebookpagina in de gaten voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

Volgens de media besloot een kerkgenootschap onlangs om deze actie uit te proberen.
De organisatie verwachtte een volle kerk, want
de top 2000 is momenteel erg populair en
daarom voor het betreffende kerkgenootschap aanvaardbaar. Kerkmuziek met een
eeuwenoude traditie daarentegen verliest aan
belangstelling en slechts enkele componisten
kunnen nog mee doen in deze tijd. Eén daarvan is Johann Sebastian Bach. Zijn beroemde
meesterwerk de Mattheus Passion wordt in de
tijd vóór Pasen in volle kerken uitgevoerd.
Voor een aanzienlijke entreeprijs laven bezoekers zich aan dit lange muziekstuk. Het
luisteren naar muziek en tekst lijkt in de plaats

te komen voor kerkbezoek.
In Makkum wordt een alternatieve small versie
van de Mattheus Passion uitgevoerd in een
bewerking van een half uur geschreven door
Anne Kalkman. De teksten zijn in het Nederlands. In deze Mattheus Passie kan geluisterd
worden naar een aantal Bach koralen en recitatieven. Aria’s worden niet uitgevoerd. Het
verhaal van de Matteus Passie van Anne
Kalkman is boeiend van begin tot het einde.
Liturgisch gezien past dit verhaal in een viering
op Goede Vrijdag met lezingen en gebeden.
De uitvoering is op vrijdag 3 april 2015 in het
Kerkelijk centrum de Buren 17 te Makkum om
19.30 uur
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Toanielferiening Skuzum/Piaam
Alle yngrediïnten foar in echte komeedzje sitte
yn it stik besletten; koartswyl, misferstannen,
kâlde drokte, drama, emoasje, yntriges. Spilers
fertsjinje stik foar stik in grut komplimint foar
harren spul. Ek de twa debutanten, Koert
Jansen en Rina Nota, spilen as hienen hja
noait oars dien. Sawol Koert yn syn rol as
boerke dy’t oars net docht as neiprate, en
Rina, de wettyske polysje, foelen goed yn ‘e
smaak by it publyk.

(ferfolch side 1)

It is altiten mar wer ôfwachtsjen wat in regisseur
mei in stik docht en dat is Jappie Feenstra
diskear yn alle opsichten goed yn slagge. Mar
hy hat dan ek de beskikking oer in pracht stel
toanielspilers.
Ljocht en lûd: Cees Jaspers
Grime: Hilda en Jettie Hiemstra
en Geeske Rienstra
Ynstekster: Janet Nota

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

Zaterdag 4 april ophaaldag oud papier
Op zaterdag 4 april 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.

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

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!

2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00

Friese Merenproject
Hiermee willen wij u weer bijpraten over de
plannen en werkzaamheden in het kader van
het Friese Merenproject.
Holle Poarte
Aannemer BAM is begonnen met het werk op
de Holle Poarte. De Skilbank krijgt weer een
meer eigentijdse uitstraling. Centraal element
in het plan wordt een grote verlaging in het
straatniveau: een soort forse ‘zitkuil’. Dit deel
van het plein wordt volledig omringd door
betonnen zitelementen. Rond een deel van de
kuil brengen we een windscherm aan, zodat
er een mooie, luwe plek ontstaat om te zitten.
In de kuil maken we een waterpartij, bedoeld
als kijk- en speelplek. Ook komen hier 8 bijzondere bomen. Het werk zal eind mei afgerond zijn.
Verbinding strand - centrum
Op weg naar het strand moeten de bezoekers
het strand al kunnen voelen. Daarvoor moet
de route van het centrum naar het strand aantrekkelijker worden. Dit doen we door:
1. De deklaag van de weg en het fietspad te
vernieuwen en te voorzien van een geelkleurige
split; de kleur van het strand.
2. Het idee om de bestaande witte tegeltableaus op de vier rotondes meer te benadrukken blijft. De bestrating direct rond de
witte bollen passen we zo aan, dat de link die
de tegeltableaus maken naar Makkum versterkt wordt.
3. Het middendeel, de passage bij het water,
krijgt een nieuwe inrichting. Het eerste plan,
waarbij de waterpartijen dichter naar de weg
toe gebracht werden, gaat niet door. Deze
aanpassing is door de aanwezigheid van
enkele forse kabels en leidingen te kostbaar.
Het nieuwe idee is er op gericht om wat meer
een verblijfsgebiedje te maken.

5 hamburgers ..............................€ 4,00
4. In december is het ‘verrekijkerplan’ al uitgebreid aan de orde geweest in de Belboei.
En misschien heeft u ook al een glimp van de
daadwerkelijke uitwerking van het plan kunnen
opvangen; kartonnen en stalen proefmodellen
van de kijkers hebben langs de Suderseewei
gestaan. De definitieve stalen kijkers zijn in
productie. De bijbehorende verhalen/sagen
en mythes over vroegere zandbanken voor de
kust van Makkum zijn bijna compleet. De verhalen zullen in zowel Nederlands als Duits
worden opgeschreven. Uiteindelijk ontstaat er
zo een route van 12 kijkers die tussen de
rotonde op de dijk en de pier op de Holle
Poarte zullen staan. De nadruk van de route
ligt echter op het deel tussen de dijk en de
eerste rotonde.
Deze werkzaamheden voeren we dit voorjaar
uit, zodat bezoekers al dit zomerseizoen de
vernieuwde route naar het strand beleven.
Het centrum
Op basis van het masterplan Makkum is het
inmiddels bekende, nieuwe plan ontstaan voor
het Plein en de Markt. Het plan kent twee forse
verschillen met de huidige situatie: veel minder
parkeren en gescheiden rijbanen op de Markt.
Na de centrale presentaties is het plan zo veel
mogelijk aangepast aan de wensen van
belanghebbenden. Dat heeft geleid tot enkele
kleine aanpassingen en tot verduidelijkingen
van het bestaande ontwerp. Momenteel zetten
we het plan om in een werkbestek. De uitvoering zal plaatsvinden na het huidige en
voor het volgende toeristenseizoen. Bewoners
en ondernemers van Markt en Plein krijgen
binnenkort huis-aan-huis nadere informatie
over de tekening, de planning en de verdere
gang van zaken.
Gemeente Súdwest-Fryslân

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!
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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Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Openingstijden rond Pasen
Vrijdag 03-04 geen koopavond
Zaterdag geopend van 09:00-16:00 uur
Dinsdag 07-04 gesloten
Woensdag 08-04 gesloten
Donderdag weer geopend vanaf 09:30 uur

We zijn uw 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

Donkere wolken trekken zich samen boven het
Masterplan Makkum. Verontrustte Makkumers
toonden vorige week tijdens de jaarvergadering
van Plaatselijk Belang Makkum hun bezorgdheid. De gemeente Súdwest Fryslân, die begin
2014 het Masterplan enthousiast presenteerde
aan de Makkumer Bevolking, dreigt 2,1 miljoen
provinciale subsidie mis te lopen. Op 31
december 2015 moeten de plannen zijn voltooid anders vervalt de subsidie. Die afspraak
is gemaakt door de gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Maarten Offinga
toen zij op 14 december 2012 hun handtekening
plaatsen onder het plan. De gemeente heeft
voornemens om na de zomervakantie te
starten met de aanpak van de Centrum.
Inmiddels is er een begin gemaakt met De
Holle Poarte. De twijfel heerst of de einddatum
zal worden gehaald. Voor het doorgaan van
de twee overige speerpunten uit het Masterplan, de oude scheepswerf en de verbindingsweg Makkum – Holle Poarte, is weinig hoop
meer. De gemeente heeft steken laten vallen
door veel te laat met de uitvoering van de
plannen te beginnen. In Workum, de woonplaats van wethouder, is de uitvoering van het
Masterplan inmiddels al in een vergevorderd
stadium.
Het afgelopen jaar passeerden bij PBM diverse
zaken de revue. Enkele highligts.
Door de herinrichting van het centrum verdwijnen er parkeerplekken. Niet iedereen is
gecharmeerd van het plan om de parkeerplekken op het Singeltsje uit te breiden.
Volgens voorzitter Jan van Hijum zijn er weinig
alternatieven. Het is woekeren met de ruimte
in Makkum.

door Sjirk Wijbenga

Er is subsidie aangevraagd voor een publiek
Wifi netwerk in Makkum. Op deze manier wil
de provincie de toeristen van meer gemak
voorzien.
Het Makkumer Skûtsje kreeg een gratis ligplek aan de Grote Zijlroede.
De PKN gemeente heeft het bestuur gevraagd
om mee te denken wat voor mogelijkheden er
zijn voor de kerkgebouwen.
De bewegwijzering bij het voetbalveld is
onduidelijk voor toeristen.
Het bestuur betreurt het besluit van
Gedeputeerde staten om de sluisdrempel niet
te verlagen.
Het nieuwe gemeentelijke marktbeleid stuit in
Makkum op groot verzet.
Voor Makkum betekent dat op woensdag. De
zaterdagmarkt zou dan komen te vervallen.
Het is voor velen een doorn in het oog dat de
informatie op de OVM evenementenborden
niet tijdig wordt vervangen.
Gedeputeerde Sietske Poepjes was op uitnodiging van het bestuur deze avond aanwezig
om iets te vertellen over haar werkzaamheden
op het provinciehuis. De provinciale infrastructuur behoort tot haar portefeuille. Zij vertelde over haar visie, beleid en haar ambities.
Over haar bemoeienissen met o.a. de Haak
van Leeuwarden, De Centrale As en over de
plannen van Harlingen en knooppunt Joure.
Sierd Steiging kreeg daarna het woord om
uitleg te geven over zijn werkzaamheden als
wijkagent.
PBM nam afscheid van bestuursleden Jan van
Hijum en Harmen Haarsma. De twee nieuwe
bestuursleden zijn Peter Lieverink en Martin
de Jong.

Reumafonds bedankt Makkum
Het Reumafonds bedankt alle collectanten,
comitéleden en bewoners in Makkum voor
hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke
collecteweek. Tijdens de collecte van 16 t/m
21 maart 2015 is in Makkum in totaal 1.374,57
euro opgehaald. Hiermee levert Makkum een
belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding
in Nederland.

Fysiotherapie
(Sport)blessures
Medical Taping
Oncologische Fysiotherapie
Beweegprogramma’s
Etc……

COPD/Diabetes
Dry Needling
Kinderfysiotherapie
Magnesiumbad

U kunt (ook zonder verwijzing)
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag.
Tevens 's avonds tot 21.30 uur.
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten
mogelijk in het Sunhus!!

Voor info: Langezand 2c - 8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Onzichtbare ziekte
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen
een reumatische aandoening. Mensen met
reuma hebben vooral last van pijn en moeheid,
beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam
voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten,
spieren en pezen. Bij veel vormen van reuma
is er sprake van een auto-immuunziekte. Dit
betekent dat het natuurlijke afweersysteem
het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen)
aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma

vaak last van ontstekingen aan gewrichten of
spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een
ingrijpende aandoening, die niet te genezen
of te voorkomen is. Reuma kan jong en oud
overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven
met reuma. Nu en in de toekomst. We geven
voorlichting, ondersteunen reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen
van mensen met reuma bij politiek en zorg.
We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat
brengt ons dichter bij een wereld zonder
reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan
bijdraagt. IBAN: NL86RABO0123040000
Mede namens het plaatselijke komitee:
Trijn Appeldorn Triemstra.

Hartstichtingcollecte: 5 t/m 11 april 2015
Steeds vaker hoort de collectant dat men
geen kleingeld meer in huis heeft. Hiervoor is
een oplossing bedacht, nl.: SMS! Met een
simpel telefoontje op uw mobiel kunt u toch
doneren. Het enige wat u daarvoor heeft te
doen is het woord HART te sms-en naar
4333. U doneert dan eenmalig 1,50 euro.
Hiervan ontvangt de Hartstichting 1,31 euro

de overige 0,19 cent wordt besteed aan de
kosten voor de operator van de SMS-dienst.
U ontvangt dan binnen enkele ogenblikken
een bedankbericht. Het eerder herkennen van
hartklachten redt levens en voorkomt onherstelbare schade. Ook in Makkum, Cornwerd,
Kornwerderzand, Piaam en Idsegahuizum.
Blijf meehelpen en geef aan uw collectant
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18 april

makkumer bevrijdingsfeest
Nog maar 2,5 halve week en dan is het zover!
Makkum is op 18 april, rond de klok van 15.00u 70 jaar vrij!
U heeft die dag tot 15.00u de tijd om uw straat te versieren om
samen de bevrijding groots te vieren. Tevens doet u dan mee met
de wedstrijd van de Koninginnevereniging die een prijs uitlooft
voor de best versierde straat. Om 15.00u starten alle activiteiten.
Hieronder een impressie:

10:30u
10:30u
15.00u
15.05u

15.15u

15.15u
15.30u
15.30u
15.30u
15.30u
15.30u

–
–
–
–
–
–

15:20u
19.00u
20.00u
17.30u
17.30u
17.30u
17.30u
15.30u

15.45u – 19.00u
16:00u – 17:00u
16.00u – 16.45u
17.00u
17.15u – 18.00u
17.30u – 20.00u
19.00u – 19.45u
20.15u – 21.00u
20.00u

Rondleiding voor volwassenen door Tjerk Bruinsma
Mini expositie bij de conservenfabriek aan het Vallaat
Alle klokken van Makkum luiden & Makkumers steken de vlag uit
Legerauto’s ‘Keep Them Rolling’ komen Makkum binnenrollen
Drumband + Hallelujah
Kluft deelt brood uit.
Blom Ynien deelt bloemen uit.
Na het spelen van Canadese volkslied door Hallelujah
worden er vredesduiven losgelaten op het Plein.
Bevrijdingslied op het Plein
Expositie Waaggebouw Stichting Ald Makkum/Hennie fan Richt
Gaarkeuken Tuinstraat
Draaiend Rad Plein
Films in de bibliotheek
Zwarte Ruilhandel Markt
Prul en Pronk – Laat een oud voorwerp taxeren
Film in Hotel de Prins. Interviews basisschoolkinderen met Makkumers
die de oorlog hebben mee gemaakt
Live muziek op het plein van Zipp, Flash en The Barnfinds!
Kinderkoor en volksdansgroep
Eerste Variétéshow in Doopsgezinde Kerk
Bekendmaking best verklede personen (man, vrouw, kind) op het Plein
Tweede Variétéshow in Doopsgezinde Kerk
Rats, kuch en bonen bij de plaatselijke horeca
Derde Variétéshow in Doopsgezinde Kerk
Vierde Variétéshow in Doopsgezinde Kerk
(alleen wanneer de eerdere voorstellingen uitverkocht zijn.
Afterparty in de Zwaan met de nieuwe rockband van Johannes Rypma
‘The Bounty Hunters’

Voor de variétéshow zijn nog kaarten beschikbaar. Wees er snel bij want de verkoop gaat snel!
Ze zijn verkrijgbaar bij Blom Ynien, Kerkstraat 9 te Makkum, voor  5,- per stuk. De planning kan
nog wijzigen, hou daarom onze facebook-pagina in de gaten voor de laatste updates:
www.facebook.com/makkum70jaarvrij
Vergeet niet om op zolder op zoek te gaan naar passende kleding om het euforische gevoel
van de bevrijding te (her-)beleven! Graag tot 18 april!
Werkgroep ‘Makkum 70 jaar vrij’ van Stichting Ald Makkum
Otto Gielstra, Nelleke Oostenveld, Geartsje Haijtema, Arie Kuipers,
Wiebren van der Weerdt, Hidzer Sietzema en Durkje Hoeksema
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interview van
jens aukema en fleur de vries
met mevrouw werkhoven

interview van
ilse weemhoff en lieke hartman
met meneer horjus

Wij hebben mevrouw Werkhoven
geïnterviewd over de 2de wereldoorlog. Mevrouw Werkhoven was
erg enthousiast en begon meteen
te vertellen. Zij was tijdens de
2de wereldoorlog 29 jaar oud, zij
is op 22 maart 1913 geboren in
Duitsland. Ze had twee kinderen
tijdens de 2de wereldoorlog.
Haar kinderen waren een half en anderhalf jaar oud, nu zijn die
kinderen zeventig en eenenzeventig. Maar hoe kwamen ze nou aan
kleren in de 2de wereldoorlog? Ook daar hebben wij een antwoord
op: mevrouw Werkhoven, haar man en haar kinderen hadden 2
jongens, een vijftien en achttien jaar oud, uit Limburg in huis. De
jongste verveelde zich soms en daarvoor had meneer Werkhoven
een idee. Hij kocht een spinnenwiel voor hem en mevrouw werkhoven
breide dan truien.
Het gezin en de onderduikers woonden in Makkum op de plek waar
de ijsbaan nu staat. (meneer Werkhoven is helaas overleden). De
laatste granaat kwam bij hun in huis. Daarbij is een van de broers
omgekomen. Verder was er veel schade aangericht bijvoorbeeld:
haar naaimachine was in stukken, de spaarpotten van haar kinderen
en het geld dat daar in zat waren ook volledig verwoest en nog veel
meer. Het gezin kon hier natuurlijk niet blijven wonen. Zij trokken in
bij meneer Werkhovens broer. Daar sliepen ze met het hele gezin
onder de tafel omdat ze niet meer naar boven durfden. Toen de 2de
wereld oorlog voorbij was ging er een heerlijk blij gevoel door
mevrouw Werkhoven heen. Wel moest iedereen opnieuw beginnen.

Meneer Horjus was 9 jaar toen
de oorlog begon hij vertelde
super veel. Ze kregen bonnen
voor brood, textiel en tabak. Hun
school werd leeggemaakt alle
banken werden gebruikt voor
brandhout. Er werden ook allemaal boerderijen afgebrand. Ze
hoorden de Duitsers ook vaak
schieten. Alle woonschepen moesten weg en anders lieten ze zinken.
Toen op de zondag morgen 9 uur deden de Duitsers de sluis dicht.
Het water steeg toen en het ging heel snel in het rond. En toen ging
er een vrouw op de grond liggen en bidde toen laat de storm komen.

Wij (Jens en Fleur) hebben hier veel van geleerd en het was een
interessante ervaring. Hierbij willen wij mevrouw Werkhoven nogmaals bedanken.

interview van
janneke, ravi en quincy
met meneer horjus
We hebben meneer Horjus geintervieuwd over de 2de wereldoorlog. We hebben hem ook een
paar vragen gesteld, dit zijn een
paar vragen met antwoordde
van meneer Horjus.
Waar woonde u tijdens de oorlog:
ik vaardde van Makkum naar
Workum en toen van Workum naar Bolsward daar ben ik een paar
dagen gebleven en toen dachten we dat alles wel weer veilig was
in Makkum, dus toen we in Makkum waren bleek dat er niet veel
gebeurt was.
Heeft u ondergedoken:
Nee maar er hebben wel mensen bij ons ondergedoken we waren
met zijn twaalfen.
Is er ook familie omgekomen:
Gelukkig niet maar er zijn wel kennisen van ons omgekomen. Dat
waren een paar vragen die wij hebben gesteld aan meneer horjus
met zijn antwoord.
Nog wat dingen die meneer Horjus vertelde zoals:
De dominee Touwenlaan is vernoemd naar de Dominee Touwen hij
vong de joden op en toen is hij verraden. Hij is toen door de
Duitsers in het plaatsje Fries in Drenthe doodgeschoten en daarom
is de Dominee Touwenlaan naar hem vernoemd.

Meneer Horjus maakte vaak grapjes want hij moest lachen om
sommige verhalen van vroeger. Net zoals een keer dat hij met zijn
vrienden een Duitser ging uitschelden. En toen renden ze weg, de
Duitser moest lachen want het waren nog maar kleine jongens.
We hadden 20 vragen maar dat waren iets te weinig en toen moesten
we improviseren. En toen kwam de redding want meneer Horjus
had een boekje met van alles met de tweede wereldoorlog. Aan het
eind liet meneer Horjus nog 2 kogels zien die in zijn huis zitten,
maar in de tweede wereldoorlog woonde hij op de Turfmarkt.

interview van
jildert rinia en gada naemi
met meneer van der hoop
Wij waren bij meneer Van Der
Hoop en we gingen hem interviewen over de 2e wereldoorlog,
en we werden zelfs gefilmd.
Hij was 9 jaar toen het begon en
14 jaar toen het eindigde. Hij had
3 broers en 1 zus. Hij had meerdere onderduikers. Hij had 3 beste
vrienden. En één is overleden in
de oorlog. Ze konden geen onderduikers redden. Zelfs een paar
waren dood geschoten voor hun neus. De onderduikers gingen de
hele tijd ergens anders onderduiken.
Tijdens de oorlog ging hij naar school in Bolsward. Hij zei dat er ook
in Makkum naar school ging. Hij heeft zelfs een stapel bommen
gezien. Hij heeft ook een huls van een mortierbom. Hij haalde ook
grapjes uit met de Duitsers met zijn vrienden. Er waren een keer
Duitsers in de kroeg. Ze waren daar met de fiets gekomen. Toen
pakte hij met zijn vrienden de geweren van de fiets van die
Duitsers. Zij gaven de geweren aan de mensen van het verzet. Ik
en Gada vonden dat een heel spannend verhaal. Er was een
meneer die heette Brouwer en die ging naar de Duitsers toe en gaf
een lijst van de namen en waar ze woonden van de verzetsmensen.
Hij was een soort spion van de Duitsers. Er waren veel mensen
boos op meneer Brouwer. Na de oorlog zat hij nog 10 jaar in de
gevangenis. Later ging hij leren voor advocaat. Vlak bij een boerderij
is een vliegtuig neergestort.
Toen makkum bevrijd was, waren er nog steeds Duitsers op de
Afsluitdijk. Toen gingen ze bedenken om Makkum te bombarderen.
Het duurde 3 dagen om Makkum te bevrijden. De Canadezen waren
boos omdat het te lang duurde om zo’n kleine dorpje te bevrijden.
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Herinrichting Kazemattenmuseum gaat door
Benodigde financiële middelen inmiddels toegezegd
In het jaar waarin het Kazemattenmuseum
(KZM) 30 jaar bestaat kan worden begonnen
met een kostbare en ingrijpende herinrichting.
Begin 2014 is het KZM begonnen met het
verwerven van fondsen voor een ingrijpende
herinrichting. Ruim  350.000,= is nodig, en
inmiddels verworven, voor deze herinrichting.
Gezien de plannen en ambities is het bedrag
nog redelijk bescheiden. Dat kan doordat veel
werkzaamheden in eigen beheer, door vrijwilligers, worden uitgevoerd.
Met de herinrichting worden een aantal ambities werkelijkheid. In de eerste plaats stamt
de museale presentatie nog uit de tachtiger
jaren van de vorige eeuw. Ondanks het feit dat
het KZM een zgn. “Sitemuseum” is waarbij de
plaats, de omgeving en de Kazematten zelf
een belangrijk deel van het museum en het
museale verhaal vormen, is toch de interne
presentatie dringend aan een opfrisbeurt toe.
In de tweede plaats wordt er een chronologische
lijn in de presentatie en het verhaal gebracht,

beginnend bij de bouw van de Afsluitdijk en
eindigend bij de Koude Oorlog. Natuurlijk ligt
het accent op de meidagen van 1940 waarbij
Kornwerderzand de enige plek in Europa was
waar de Duitse Blitzkrieg niet verder kwam.
Tenslotte wordt het monumentenplein opgefrist en komt er, naast de monumenten voor
de gevallenen in de Wonsstelling, de slachtoffers van de luchtaanval op de Hms. Johan
Maurits van Nassau en het monument voor
Kapitein Boers en Luitenant Ham aandacht
voor de Canadese bevrijders. Daarmee is het
Monumentenplein van het KZM de plaats met
de hoogste monumentdichtheid van Fryslân.
Incl. de bijdrage uit eigen middelen van 
50.000,= is de begroting inmiddels rond. De
grootste bijdrage komt uit het Nationaal Fonds
voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg, het
vfonds, te weten  150.000,=. Daarnaast dragen o.a . het Iepen Mienskipsfonds van de
Provinsje Fryslân en de gemeente Súdwest
Fryslân bij. Het totale aantal schenkende
instellingen en fondsen bedraagt 25.

[UIT]VERKOOP

Bloggers van de Maand april zijn
Stephanie & Miranda met Loveallcrafts
Creativiteit zit in de genen zegt men vaak. Of
dat nu waar of niet waar is, voor de zusjes
Stephanie en Miranda geldt dit wel. Miranda is
bezig met quilten, appliceren, kartonnage,
zentangles, vilt, deens snijwerk, tassen maken
en nog veel meer. Stephanie houdt van tekenen
en schilderen, schrijven, meubeltjes en andere
voorwerpen opknappen, grafisch design en
webdesign. Zoveel vormen van creativiteit op
één blog, dat biedt voor elk wat wils. En de
bibliotheek...die heeft over iedere creatieve
uiting een goed boek!
Bibliotheken Mar en Fean koos uit de ruim 20
aanmeldingen Stephanie en Miranda met hun
blog Love all crafts om de enorme creatieve
veelzijdigheid van deze zussen. Miranda heeft
sinds 2011 de hobby-webshop Fûgeltsje en
een blog waar ook workshops en cursussen

te vinden zijn. Stephanie wilde een blog
beginnen met een e-zine, maar had hier nog
niet echt een houvast in gevonden. Tijdens
een telefoongesprek ontstond het plan om de
ideeën te bundelen in één project genaamd
Love all crafts. Voor Love all crafts proberen ze
leuke berichten te schrijven over hun passies
en in de toekomst zullen ze ook een digitaal
boekje uitgeven vol met leuke en inspirerende
items. De zussen gaan een inloopworkshop
‘Zentangle tekenen’ organiseren in vier bibliotheken. Waar en wanneer er een workshop is,
is te lezen in de agenda op de website van de
bieb, bibliothekenmarenfean.nl.
Creatievelingen kunnen volger worden van
het blog www.loveallcrafts.nl. In de maand
april is dit blog ook te benaderen via de bibliotheekwebsite. Suggesties en feedback op het
blog worden zeer gewaardeerd.

Seat Ibiza 1.6-16V
Sportstyle, airco-ecc
Cruisecontrol,zwartmett.
Lm velgen,5 drs etc
145 dkm 2008

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
Citroen 2CV6,blauw,verk in opdracht
Hyundai Getz 1.6i,5drs,airco,90dkm
Kia Cee’d 1.6i Wagon,lpg/g3,X-ecutive
Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm
Opel Agila Edition, airco,nw st,25dkm
Opel Corsa 1.2-16V,5drs,a/c,cruise
Opel Zafira 1.8-16V,Elegance,a/c,cruise
Peugeot 107,5drs,zwart,airco,cpv,17dkm
Peugeot 407 1.8-16v Break XS Pack
Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm
Renault Megane Station 1.4-16V,airco
Renault Megane 1.6-16V,Navi,Airco,70dkm
Seat Mii ,zilver,5drs,airco,cpv, 15dkm

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

TUIN GEREEDSCHAP
WWW.HENDRIKJAN.NL
ONKRUIDKRABBER

€ 6745,1985
2004
2008
2008
2010
2011
2003
2011
2006
2008
2006
2012
2013

€ 5640,€ 3495,€ 6999,€ 7990,€ 7245,€ 8995,verkocht!
verkocht!
€ 4999,€ 6450,€ 4999,€ 12440,€ 8995,-

Seat Ibiza 1.6i freestyle,5drs,airco
Seat Ibiza 1.6i,sportstyle,5drs,airco
VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model
Mazda Premacy 1.8i,airco,navi,apk
VW Polo 1.4i, stuurbekr,radio-cd,apk

2008
2008
2010
2001
1997

Verwacht;
Opel Agila
Skoda Octavia Combi 1.9TDi
Opel Astra 1.6-16V

2001
2006
1999

Auto Verhuur - Aanhanger Verhuur
Occasions met bovaggarantie!

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

€
€
€
€
€

6745,6745,8850,1499,950,-

VAN  7,-

VOOR  5,-

VERFSTEIGER
VERHUUR
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Open Dag Wooncentrum Avondrust, 21 maart

Lunchroom

DE HALTE
Markt 8, 8754 ES Makkum FR
Telefoon: 0515 232 363

Medewerker gezocht
voor vrijdag zaterdag en zondag
tussen 17.00 en 20.30 uur.

21 maart jongstleden organiseerde Wooncentrum Avondrust een open dag. Vele andere
zorginstellingen openden die dag ook hun
deuren. In Avondrust begon de dag om 10.00
uur. Er kwam gelijk al aanloop. In het restaurant werd iedereen ontvangen met een kopje
koffie of thee met een stukje oranjekoek. Na
de opening kon men met de rondleiding mee
en kon men zien wat er allemaal voor voorzieningen zijn in het wooncentrum, zo kon o.a.
een kijkje worden genomen in de bibliotheek,
in de kap – schoonheids – pedicuresalon, de
afscheidsruimte en ook bij ons prachtige bubbelbad. En ook waren er appartementen
opengesteld voor bezichtiging. De schilderclub was ook aanwezig, hier kon men ook
even een kijkje nemen en zelfs meeschilderen!
Ook kon er worden geshuffeld en gekegeld.
Daarnaast was Makkum Aantrekkelijk Duurzaam aanwezig in de dorpstuin en ook daar

konden belangstellenden even een kijkje
nemen en werd er verteld over hoe het in zijn
werk gaat. In de Túnkeamer waren een aantal
kraampjes waar nog wat gekocht kon worden
en er was een verloting. Het koor Nostalgia
zorgde voor de muzikale bijdrage. Om 12.00
uur kon iedereen in het restaurant terecht voor
een warm en koud buffet. Alle activiteiten
liepen door tot 14.00 uur, toen kwam er een
einde aan de open dag. Wij kunnen terugkijken op een prachtige open dag, met veel
belangstelling. Graag willen wij middels deze
weg iedereen bedanken die deze dag tot een
succes gemaakt heeft!
Indien er vragen zijn naar aanleiding van deze
open dag, neemt u gerust contact op met
Wooncentrum Avondrust, telefoonnummer:
0515 – 231655 maandag t/m vrijdag van 8.00
– 16.30 uur.

Nationale Pannenkoekdag in Wooncentrum Avondrust

CAFE ROMANO

eigen foto

en begeleiding naar Avondrust toe om pannenkoeken te komen eten, erg leuk, die interactie
tussen jong en oud en pannenkoeken vindt
tenslotte iedereen wel lekker! Een aantal leerlingen van OBS It iepen Stee waren ook gekomen en hielpen mee in de bediening. Na de
opening kwamen de pannenkoeken op tafel,
naturel en met spek en appel. En natuurlijk
ontbrak de suiker en de stroop niet, ieder liet
het zich lekker smaken. Na afloop was er nog
een heerlijk toetje na. Erg lekker allemaal. Om
13.00 uur zat ieder vol van de pannenkoeken
en ging men weer huiswaarts. De peuters
werden weer opgehaald door hun ouders. We
hoorden na afloop tevreden reacties! Iedereen
bedankt om dit initiatief tot een succes te
maken!

Ook deze dag wilden wij graag meebeleven!
Dit keer dachten we dat het wel leuk zou zijn
om hierbij de peuters van de peuterspeelzaal
uit Makkum weer uit te nodigen. Want als je
kinderen vraagt, wat vind je lekker? Wat antwoorden zij dan vaak? Juist ja……pannenkoeken! Om 11.45 uur kwamen zo’n 13 peuters

De peuters zien we binnenkort weer, zij komen
eens per maand op woensdagmorgen gezellig in Avondrust een spelletje doen! En binnenkort zullen de cliënten van Avondrust ook
eens een bezoek brengen aan de peuterspeelzaal. Tot de volgende keer!

presenteert:

Paaszaterdag 4 April

Live Muziek
vanaf 21.00 uur

Workshop Vilten voor
jong en oud
Lijkt u het leuk om eens een workshop Vilten
te doen? Dat kan! Wooncentrum Avondrust
organiseert binnenkort een workshop. Wanneer:
zaterdag 9 mei van 10.00 - 16.00 uur. De kosten
bedragen  20,- per persoon, dit is inclusief
koffie / thee, lunch, borrel en hapje ter afsluiting
en de materialen.
Indien u mee wilt doen, kunt u zich hiervoor
opgeven bij de receptie van Avondrust, telefoonnummer 0515 – 231655. Opgave graag
vóór 15 april. We zien u graag tegemoet!

LET OP:
De Makkumer Belboei
verschijnt eens in de twee weken
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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

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
Aanhangwagen/bagagewagen met huif. Zeil
moet vervangen worden. 1 meter hoog-1 meter
breed en 150 lang De wielkassen vallen binnen
in. Prijs t.e.a.b. Tel: 06-27180596
Grote landelijke fauteuil met losse hoes.
Donzen kussens. Prijs in overleg! 21/2 Zits bank
met losse hoes Opknappertje! Goede kwaliteit.
Tel: 06-27598295
Mooie goed werkende TV LOWE Aventos
7581ZW met M12 Rack, te koop vanwege
aanschaf platte TV.  75,- Tel: 0515-336245
Tafelmodel vrieskistje (50×50)  25,- Sjoelbak
 5,- Automatische garagedeuropener  175,Grote bankschroef zware uitvoering  25,Tel: 06-36221100
Gegalvaniseerd land hek, 3meter breed  50,Groene kalveren box/hut.als nieuw.  125,Draaibare ansichtkaartenhouder, op wieltjes,
ook geschikt voor foto's.  30,- Eiken salon
tafel, onderstel met 5 poten, bewerkte rand.
112x150cm, 55cm hoog.  40,- Tel: 0515-579346
Edy wasmachine  125,- en Edy droogtrommel
 125,-. Beide in prima staat, weinig gebruikt.
Tel: 06-28954694
GEZOCHT
Ruimte om trailer van 8x2.20 mtr te stallen.
Moet vrije toegang hebben ivm gebruik.
Omgeving Makkum. Hoeft niet binnen of afgesloten te staan. Tel: 06-26264872
GRATIS AF TE HALEN
Stoeptegels. W. Roorda, Geep 24
Tel: 0515-233199

16m2

GEVONDEN
Arum, brug Van Sytzamaweg/Van Cammingaweg:
Cypersgrijs-witte kat. Wit streepje op neusbrug,
wit rond neus, witte kin, keel, bef en gehele
voorpoten. Witte kousen achter. Foto's en info:
Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

Verjaardag vieren
in de Nynke Pleats?
Dat kan al vanaf € 14,00 p.p.!!

(2x koffie met gebakje, 2x warm hapje,
2x koud hapje, nootjes en 3x consumptie)

Voor foto‛s en info zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707
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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

Voetbalprogramma
Zaterdag 4 april

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

NL Doet 2015 groot succes voor Tennisvereniging Makkum
De NL Doet dag van het Oranjefonds op 21
maart is een groot succes voor TV Makkum
geworden. Om tien uur stonden twintig vrijwilligers te trappelen om de verschillende
werkzaamheden uit te voeren. Na de koffie
ging men aan de slag. De nadruk lag hierbij
op het gebied rond het clubhuis.
De gravelbanen werden speelklaar gemaakt.
Gevaarlijk grote bomen werden drastisch
gesnoeid en er was schoffelwerk en snoeiwerk
van perken en heggen. Het gehele terrein en
de ruimte buiten de hekken werd ontdaan van
klein en groot afvalmateriaal. Met een hogedrukreiniger werd het grote terras schoongespoten.

Er was elektrawerk voor het zonnescherm,
een buitenlamp en een keukenlamp. Verder
was er veel timmerwerk ten behoeve van een
schutting, twee loungebanken, een dekenkast en een kapstok. Tussen de middag was
er heerlijke soep met diverse broodjes. Op het
eind van dag lag een opgeruimd en nieuw
ingericht tenniscomplex te schitteren in de zon.
Met dank aan de vele vrijwilligers en de sponsoren (Oranjefonds; Kingma Hout Makkum;
Klaas ten Klooster RVS Sneek; Fokje`s atelier
Makkum) werd de dag om 16 uur afgesloten
onder het genot van een hapje en drankje.
Tennisvereniging Makkum

Makkum Heren 1 Kampioen 2e klas

Scharnegoutum'70 2 - Makkum 3
Franeker SC 3 - Makkum 4
SJO Dronrijp/Foarut B2 - Makkum B1
SC Bolsward B3 - Makkum B2
Makkum C2 - Blauw Wit '34 C6
Makkum D1 - SC Bolsward D1
Makkum D2 - SDS D3
Makkum E1 - Nijland E1
LSC 1890 E10 - Makkum E3
Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F1
Makkum F3 - SJO Oudega/HJSC F3G
Makkum VR1 - Oudega VR1

12:45
14:30
9:00
14:30
9:00
10:45
9:00
10:30
11:15
10:30
11:20
14:30

Kantinedienst:
Teacke Elgersma/Erika Jansen
8.15-12.00
Ineke vd Bles /Sandra Bloemsma 12.00-15.00
Roy Linnebank/ Jesse Adema
15.00-19.00
Sharona Vrooman
15.00-19.00

Zaterdag 4 april
Makkum 1 - Ens 1
Makkum 2 - CVVO 2
Oeverzwaluwen 3 - Makkum 3
SC Bolsward 3 - Makkum 4
S.C. Stiens A1 - Makkum A1
Makkum C1 - LSC 1890 C2
Makkum D1 - Franeker SC D1
Makkum VR1 - Dronrijp VR2

15:00
12:30
13:30
16:15
10:30
10:45
9:00
14:30

Kantinedienst:
Michiel Scheepvaart/
8.15-12.00
Johan Boonstra
8.15-12.00
Monique nauta/Ankie vd Ent
12.00-15.00
Geert Melchers/Corine Veltman/ 15.00-19.00
Warren vd Veen
15.00-19.00

Dinsdag 14 april
Ouwe syl 1 - Makkum 1
Voor actuele tijden en/of wijzigingen,
kijk op www.vvmakkum.nl

eigen foto
Zaterdag 28 maart zijn de Heren 1 van
Volleybal vereniging Makkum kampioen
geworden in hun klasse, ze speelden hun
kampioenswedstrijd tegen MAZDA BOB team
uit Sneek. Makkum had aan 1 set die dag
genoeg en ze wisten deze wedstrijd met 2-1 te
winnen. Volgend seizoen komen ze uit in de
1e klas en dus een stap omhoog voor de

Heren. Maar dit is niet de enige prijs die de
Heren kunnen winnen dit seizoen, ze spelen
namelijk ook nog de Rayon Bekerfinale op
Vrijdag 24 april om 21:00 uur te Blauwhuis
tegen Stavoren 1. Ze kunnen daarbij alle
support wel zeker gebruiken dus komt allen
hun aanmoedigen zodat ze dit jaar de
"DUBBEL" kunnen winnen.

18.45
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Volleybalprogramma

LET OP: Belboei verschijnt eens in de twee weken

door werkgroep Belboei OVM

Dinsdag 7 april

19:30u Espel-Creil DS 1 - Makkum DS 2

Vrijdag 10 april
19:00u
20:15u
20:15u
20:30u
21:30u

Punt Ut MB 1 - Makkum MB 1
Makkum XC 1 - Punt Ut XC 1
Makkum DS 3 - CoVoS DS 4
Makkum DS 1 - BEO DS 1
Makkum HS 1 - VoTeS HS 1

Vorige week berichten wij over het tweewekelijks verschijnen van de Makkumer Belboei.
Vandaag is de laatste ‘normale’ uitgave. Vanaf
1 april verschijnt de Belboei om de week.
Altijd in de even weken. Vandaag in week 14,
de volgende krant op15 april in week 16 en zo
verder. Als vaste adverteerder, als lezer of als
incidentele adverteerder is het belangrijk dat u
dit weet. Onze acquisiteur Roelof Vellinga,
staat u bij vragen graag te woord.
Ideeën
Achter de schermen werkt de OVM aan een
groter bereik voor adverteerders. Komen er in
het hoogseizoen waarschijnlijk thema nummers
die gericht verspreid kunnen worden. Denkt u
hierbij aan de vakantiewoningen, de vele havenpassanten en zo zijn er meer ideeën. Wanneer
u zelf een idee of voorstel heeft over het invoegen van een flyer of anderszins neemt u
dan contact met ons op. Datzelfde geldt voor
uw vrijwillige bijdrage. De OVM werkt aan een
machtiging voor een automatische incasso.

Hiermee wordt het gemakkelijker om uw bijdrage voor ‘Vriend van de Belboei of eenmalige jaarlijkse bijdrage over te maken.
Eens in de twee weken
Na ruim 30 jaar als weekblad verschijnt de
Belboei straks dus iedere even week van het
jaar. Doordat de krant iedere week een klein
verlies leed is gekozen voor lijfsbehoud. Met
de keuze bespaart de uitgever precies genoeg
om geprognotiseerd aan het einde van het
jaar een kleine plus over te houden. Met een
toekomstvoorspelling waarin de markt iets
aantrekt en met de steun van de vele giften
van u, de lezer is het voortbestaan van de
krant gegarandeerd. Vanaf 1 april dus om de
week.
Meer info over adverteren
in de Makkumer Belboei:
Roelof Vellinga
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Tel: 06-15064763

ENDERMOLOGIE: LIPOMASSAGE

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

Een mooi, strak en gezond Lichaam zonder chirurgische ingreep

introductieprijs

€ 45,=

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

kapsalonnynke-beauty.nl
Openingstijden:
maandag

9.00 tot 18.00

dinsdag

8.00 tot 18.00

dinsdagavond

19.00 tot 21.00

woensdag

8.00 tot 18.00

donderdag

8.00 tot 18.00

vrijdag

8.00 tot 18.00

vrijdagavond

19.00 tot 21.00

zaterdag

9.00 tot 13.30

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Engwierderlaan 5
8754 JE Makkum

Tel. 0515-232300
www.karinkoornstra.nl

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

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

