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Sportsnuffeldag in het MFC   Door Judith van Lavieren

Maar liefst 11 verenigingen presenteerden 
zich afgelopen zondag in het MFC. 
Bezoekers konden zich tijdens de 
sportsnuffeldag “Sportief in Makkum” laten 
informeren over dammen, scouting, fysio-
therapie en lifestyle, roeien, karate, voltige, 
voetbal, volleybal, badminton, tennis en 
gymnastiek. In de foyer van het MFC was 
een informatiemarkt met kramen vol infor-
matie, in de theaterzaal en sporthal kon men 
op een actieve manier met de verenigingen 
kennismaken. Veel ouders met kinderen 
bezochten de middag en probeerden samen 
verschillende sporten uit.

“Deze middag verenigt de verenigingen”, 
zegt Freddie Groen van Gymnastiek-
vereniging DES.” In eerste instantie zaten 
er na een uitnodiging van de gemeente 4 
verenigingen bij elkaar. Wat kunnen we als 
verenigingen voor elkaar betekenen, dat 
probeerden we uit te zoeken. Het leidde tot 
nieuwe manieren van samenwerking. Zo 
kwamen tijdens de winterstop van het voet-
bal ruim veertig jeugdige voetballertjes 
gymlessen volgen bij DES. Steeds meer 
verenigingen schoven bij het overleg aan 
en uiteindelijk is deze gezamenlijke leden-
werfactie er uit voortgekomen.”

De hele middag was het gezellig druk. 
Kinderen waren druk bezig om de letters 
van de speurtocht te verzamelen. De 
schoenen en dikke truien gingen uit en het 
was een en al actie en beweging in de 

sporthal. Deze middag was er ook gelegen-
heid om een enquête in te vullen. Onder de 
naam “Sportdorp Makkum” gaan de vereni-
gingen namelijk verder met hun samenwer-
king. Buurtsportcoach Aggie Walsma van de 
gemeente SWF assisteert de verenigingen 
daarbij. “Met de enquête die we gemaakt 
hebben willen we de sportdeelname en de 
sportbehoefte voor nieuw aanbod van de 
inwoners van Makkum en de omgeving in 
kaart brengen. Hoe meer ingevulde vragen-
lijsten hoe beter. De enquête staat nog een 
maand op onze site www. sportiefinmakkum.nl 
en we willen alle mensen uit Makkum en 
omgeving vragen de vragenlijst in te vullen. 
Zo kan het sportaanbod nog beter op de 
sportbehoefte afgestemd worden.” 

De eerste sportsnuffeldag was een succes, 
stelt de buurtsportcoach tevreden vast.” “Veel 
inter-actie met de bezoekers maar ook tussen 
de verenigingen onderling. Positief!”
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we "door" 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimte-
gebrek, niet geplaatst kunnen worden. 
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of 
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door 
het betalen van een plaatsingsvergoeding. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

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

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

HUIS VERKOPEN ?!
Wij hebben het afgelopen jaar 

het meest verkocht in Makkum!
(bron: www.funda.nl/koop/verkocht/makkum/)

Wij kunnen iedere 
dag (bijna) alle maten 
en merken banden leveren, 
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

Wij
dagdag
en
di
A

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN IS DE OPSLAG GRATIS
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Familieberichten
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: 
27 en 28 februari:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-33218
5 en 6 maart:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

Enige kennisgeving
  

Zo sterk, maar geen kracht meer,
zo'n wil, maar geen macht meer.

Na een moeilijke laatste tijd hebben wij mijn 
lieve man, onze pa en opa los moeten laten

Teunis Arie van de Vooren
Theo

* 16 juli 1938  18 februari 2016
   Schiedam    Makkum
 
 Dirkje van de Vooren-Vogelzang

 Marcel en Wil

 Bianca en Peter

 en kleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de dames 
van de thuiszorg en naar dokter Dierick 
van Gezondheidscentrum Makkum 
voor de goede zorg en inzet.

Het afscheid heeft vandaag, 24 februari, 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Doniastraat 3, 8754 EJ Makkum

“Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren”

Op 14 februari is overleden onze bewoon-
ster app. 13

Mevr. T. van Strien-Reitsma
Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 8 februari  jl. is overleden onze bewoner

Mw. A. de Groot- Talsma
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State

I LOVE YOU

I am your PARENT, 
you are my CHILD

I am your QUIET PLACE, 
you are my WILD

I am your CALM FACE, 
you are my GIGGLE

I am your WAIT, 
you are my WIGGLE

I am your DINNER, 
you are my CHOCOLATE CAKE

I am your BEDTIME, 
you are my WIDE AWAKE

I am your LULLABY, 
you are my PEEKABOO

I am your GOODNIGHT KISS, 
you are my I LOVE YOU

Bo Jagger
23 januari 2016 | 01.58 uur 

3460 gram | 53 cm

Daniel en Marrit Barrett
Cynthia Lenigestraat 31

8754 CC Makkum
0515 859001
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Agenda
Woensdag 24 februari
Makkum - Avondrust, Bewegen op muziek, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 25 februari
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant *

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

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

Vrijdag 26 februari
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 27 februari
Makkum - Avondrust, kerkdienst, 
aanvang: 19.00 uur in het restaurant

Maandag 29 februari
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht *

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

Dinsdag 1 maart
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Donderdag 3 maart
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant *

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

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

Vrijdag 4 maart
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Maandag 7 maart
Makkum - Avondrust, katholieke dienst, 
aanvang: 10.30 uur in de huiskamer, 2e etage

Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht *

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

Dinsdag 8 maart
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

* voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,- Voor de Bingo vragen wij 
een bijdrage van  3,-, dit is inclusief een 
hapje en een drankje.

Zondag 13 maart
Makkum - Van Doniakerk,  Concert van zang-
groep Samar in haar nieuwe samenstelling. 
aanvang 16.00 uur – entree gratis.

Kerkdiensten
Zaterdag 27 februari
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 28 februari
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.L. de Haan

Makkum - K.C. Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst. Voorganger: Dhr. H. Boon

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam

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

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

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. S. Ypma

Zaterdag 5 maart
Workum - Nij Mariënacker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 6 maart
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H.J. v/d Wal

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

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

Witmarsum - De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Kerk in actie m.m.v. de vrouwenvereniging

Wons - Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. Lindeboom

Maandag 7 maart
Makkum - Avondrust, 10.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

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

T 06 145232392
I www.sgckoeriermakkum.nl

 E sgckoerier@makkum.nl

Jantje Beton Collecte 
7 t/m 12 maart 2016

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 activiteitencommissie 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 7 t/m 12 
maart bij u aan de deur. De helft van de op-
brengst gaat naar peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod.

Leidsters en activiteitencommissie
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

M a k k u m e r  B e l b o e i

GEZOCHT
BEZORGERS/STERS

Voor meer info kijk op:
www.makkumerbelboei.nl (klik op 'overige')

of mail naar: 
bezorging@makkumerbelboei.nl
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Under lieding fan Hinke Wolthuizen en rezjy 
assistinte Atje Roorda en grimeert troch Durkje 
Hoeksema spile de Doapskrite fjouwer kear 
de komeedzje Slippers. In stik mei fjouwer 
rollen: Ewoud van der Kamp en Anke Tuinier 
as it jonge stel Bart en Ginny, Alet Koornstra 
en Sjirk Wijbenga as it wat âldere, troude pear 
Brecht en Philip.

“Op freed 5 febrewaris in besetting fan 60 
procent, de oare trije foarstelling siet de saal 
fol”, fertelt Toos van As op sneintemiddei 14 
febrewaris. Mei tank oan Taxibedriuw van der 
Bles wiene op dizze middei foar it tredde jier 
de bewenners fan Avondrust te gast. Sy wurden 
helle en brocht yn de taxibus.
 
Fan âlds set in stik fan de Krite útein mei in 
wurd fan wolkom en it sjongen fan it Frysk 
Folksliet. En rûkten de besikers dat no goed? 
Dit kear ek mei sigarettereek? Mei it iepen-
gean fan de gerdinen wie al gau dúdlik dat it 
stik spile yn de jierren sechtich en doe wurde 
fansels noch oeral smookt…

Slippers, skreaun troch de Ingelske toaniel-
skriuwer Alan Ayckbourne, is een relaasje-
komeedzje mei als wichtichste ingrediïnten 
fersin, misbegryp, bekrompenheid en ûntrou. 
En sa as al oankondige op de tagongskaarts-
jes: de betizing wurde  grutter en grutter (en it 
laitsjen elts bedriuw wat hurder) want alle per-
sonaasjes hawwe sa hun redenen om it ach-
terste fan harren tong net sjen te litten. De 
slippers fan Philip dy’t nei in slipperke mei 
Ginny ûnder it bêd efterbleaun binne, dûke 
oerol yn it stik wer op.

In stik mei mar fjouwer rollen dêr’t de spilers 
faak allinne of yn twatallen op it toaniel stean 
dat is net sa makkelijk. Ewoud, Anke en Alet 
en Sjirk setten hun personaasje knap del. Sjirk 
krige as túnman de measte lachers op syn 
hân: mei it snoeien (les: healwei ôfknippe) fan 
koniferen, een driftbui mei subtiel gebrûk fan it 
snoeimes en moaie útdrukkings as “der binne 
hiel wat hoannen op de matte west”. Om it op 
syn Frysk te sizzen: it koe minder by jo debuut 
as spiler by de Krite.

Doarpskrite Makkum spilet Slippers  Troch Judith van Lavieren

Vorig jaar waren we voor de tweede keer naar 
een voorstelling geweest van de Doarps Krite 
Makkum, dat was toen erg leuk. Dit jaar waren 
we weer uitgenodigd om naar een voorstelling 
te komen. Met een 10-tal cliënten gingen we 
er naartoe. De voorstelling begon om 15.00 
uur. Het stuk heette “Slippers“. Het was een 
prachtig stuk, we hebben veel gelachen. Na 
een uur en 15 minuten was er even een pauze 

en hierna was het nog een half uur. Toen was er 
nog de verloting, waarbij een tweetal cliënten 
ook met een prijs naar huis gingen. Om 17.30 
uur gingen we weer terug naar Avondrust. Het 
vervoer en de entreekaartjes waren verzorgd 
door de Doarps Krite.
Via deze weg willen wij de Doarps Krite van 
Makkum bedanken voor de prachtige middag 
die we hebben gehad!

Op zaterdag 5 maart aanstaande haalt muziek-
vereniging 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 staat er één con-
tainer in de Botterstraat ter hoogte van it Hof.

Tot slot wil Hallelujah iedereen die tijdens de 
potgrondactie een aankoop bij ons gedaan 
heeft hartelijk bedanken voor de steun aan 
onze vereniging.

Avondrust naar de Doarps Krite

Zaterdag 5 maart ophaaldag oud papier



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 24 februari 2016

Komend weekend Komend weekend 
vieren wij onze verjaardag! vieren wij onze verjaardag! 

Graag willen we dit met iedereen vieren Graag willen we dit met iedereen vieren 
en daarom heef  u op en daarom heef  u op 

25, 26, 27 en 28 febr ari 25, 26, 27 en 28 febr ari 
een 3-gangen keuzemenu voor € 25,00.een 3-gangen keuzemenu voor € 25,00.
Leukste Restaurant van Friesland 2015!

Rockmuziek in de bovenzaal van de Prins. Dat 
is herrie denken velen, nou dat viel best mee. 
Althans voor diegene die Emote gemist heeft.
Grote mannenmuziek is nou eenmaal vetter 
van toon dan deuntjes welke de mainstream 
radiozenders ons voorschotelen. 

Voor het derde jaar in successie lijkt Rock at 
the Docks inderdaad een terugkerend festival 
te worden. Een vaste activiteit op de Makkumer 
uitgaanskalender. De bovenzaal van de Prins 
leent zich hier dan ook prima voor. Vanaf 
21.00 uur live muziek verdeeld over vier bands 
met als afsluiter lokale top DJ Razor Elements. 
De DJ “overnachtte” bij familie Lutgendorff in 
de Kerstraat. ‘Doch ik al hiel lang’ aldus Niek 
Lutgendorff. 

De start zou beneden plaats vinden maar The 
Barnfinds moesten helaas de sessie in het 
café afzeggen. Direct maar naar boven dus 
waar de band One for the Road, Emote, 
Streak Easer Machine en Revive klaar staan 
voor een avondje rock and roll.

One for the road
Twee jonge muzikanten uit de regio Drachten 
met surf-roots in Makkum beten de spits af. 
One for the road speelde een intieme rock-set 
met alternatieve rock covers en twee eigen 
nummers op eigen wijze gebracht. Beheerst 
en met humor. Peter Dijkstra, drummer van de 
Makkumer Streak Easer Machine, begeleidde 
hen bij de laatste drie nummers. Met een 
prima podiumperformance kunnen deze 
jonge knapen vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet zien.

Emote
Hierna volgde Emote, compromisloze grunge 
rock uit Wons-Leeuwarden. Drie heren die 
hard gewerkt hebben aan hun eerste album, 
‘Squeeze the lemon brain’. En hard was het. 
14 nummers zonder pauze werden onder een 
recordaantal decibels de zaal in gestuwd. Vol 

overgave wisten Thomas, Willem en Peter zich 
45 minuten de paar liefhebbers te boeien. 
De meegebrachte oordopjes waren niet over-
bodig. 

Streak Easer Machine
Hierna tijd voor de organisator van de avond 
en tevens publiekslieveling, Streak Easer 
Machine. Als vaste band op Rock at the Docks 
zorgt een optreden voor een leuke aanvulling 
in het aantal bezoekers. Het is aardig druk en 
er wordt gedanst op de set. Het viel op dat de 
er een verfrissing in het repertoire heeft plaats-
gevonden. De laatste vijf nummers zorgen ook 
voor een lekker setje dansbare rockcovers. 
Het daverende slotakkoord van Great balls of 
fire en Let’s dance leidde direct de laatste 
band in.

Revive
Vier enthousiaste en jonge bandleden spelen 
uit voorliefde voor de vroege rock ’n roll enkel 
covers uit de jaren ’50 en ’60. Met nummers 
van the Rolling Stones tot the Beatles, de 
Beach Boys tot Johnny Cash gegarandeerd 
voor voetjes van de vloer. Met gepaste kleding 
en zelfs authentieke gitaren en versterkers 
werd de originele sound goed benaderd. 
Deze uit Venhuizen afkomstige band timmert 
behoorlijk aan de weg in het West Friese deel 
van Friesland. Rock at the Docks heeft de 
primeur aangezien het de eerste keer is dat 
Revive aan deze kant van de Afsluitdijk 
optreed. Daar kunnen allicht nog vele op-
tredens volgen.

DJ Razor Elements
‘Mijn eerste jaar op Rock at the Docks was ik 
best zenuwachtig. Nu is de schroom ver te 
zoeken en weet de huis-DJ van Danscafé de 
Prins Bolsward, Niek Lutgendorff, de aan-
wezigen tot swingen te draaien.’ Met deze 
DJ-set eindigde het derde Rock at the Docks 
en zien we volgend jaar ongetwijfeld weer 
verrassende bands in de Prins.

3e Rock at the Docks volwassen festival door Jetze Genee

eigen fotoeigen foto
The Streak Easer Machine kreeg de mensen flink aan het dansen tijdens hun optreden.
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Nieuws uit het Sûnhûs!
Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor het invullen van ons klant tevredenheids 
onderzoek, u beoordeelde uw gezondheidscentrum met een ruime 8! Alle punten tot verbetering 
hebben wij ter harte genomen. Zo vindt u het belangrijk dat er meer aandacht is voor de privacy 
aan de balie. Dit gaan we proberen te realiseren! 

Op de balie staat sinds kort een blauw bakje voor de laboratoriumformulieren en een wit bakje 
voor de urinepotjes. U kunt hier uw formulier en evt urine in doen, op deze manier hoeft u niet 
te wachten op de assistente om het ontvangst te laten nemen. Dit scheelt wachters en verhoogt 
daarmee de privacy voor degene die met de assistente in gesprek is.

We proberen om de medicatie die voorgeschreven is vanuit het spreekuur direct af te leveren. Dit 
scheelt u een 2e gang naar de praktijk.

Wanneer u extra privacy wenst dan hebben wij hier een speciale ruimte voor, u mag dat gerust 
aangeven. Mensen die even moeten wachten willen wij vragen gepaste afstand te nemen en niet 
in de nabijheid te gaan staan van een persoon die aan de balie geholpen wordt. 

Per 1 februari komt Irma Alkema bij ons stage lopen voor de opleiding tot 
praktijkondersteuner. Irma werkt bij de Koninklijke Marine als verpleeg-
kundige. Zij zal worden begeleid door Diederika en Onno.
  
Per 1 maart as kunt u niet meer bloedprikken op de woensdagochtendPer 1 maart as kunt u niet meer bloedprikken op de woensdagochtend, alle 
andere werkdagen kunt u van 08.30 tot 09.00 inlopen. 

Maandag 7 maart is weer de 1e gelegenheid voor het wrattenspreekuur. U kunt door de assistente 
hand- en/of voetwratten aan laten stippen. Alle andere huidafwijkingen moeten eerst worden 
beoordeeld door de huisarts. De tijd voor dit spreekuur hebben we veranderd ivm het continu-
rooster van de basisschool! U kunt zonder afspraak binnenlopen van 14.15 tot 15.00. 

Jaar/Nazorgvergadering: "Vogelwacht Makkum e.o."
vrijdag 26 februari 2016 om 20.00 in: Hotel de Prins te Makkum

Genodigden: alle leden en nieuwsgierige niet leden Vogelwacht Makkum  e.o.

Agenda:
 1. Opening.
 2.  Mededelingen/ingekomen stukken
 3.  Notulen vorige vergadering 2015
 4.  Jaarverslag seizoen 2015
 5.  Verslag 2015 penningmeester
 6.  Bestuursverkiezing: algemeen bestuurslid
 7.  Uitreiking herinneringsprijzen 1e kievitsei 2015:
  Ruben Tjeerdema, Remco de Witte, Sietse Genee en
  Dr. Bogstrabeker (raden 1e ei) Siepie Postma
 8.  Stand van zaken omtrent raapverbod/nazorg/1e ei

  Pauze: met verloting, verkrijgen nazorgpassen en
   raden datum en tijd 1e Kievitsei 2016 voor de Dr.Bogstrabeker.
 9.  Presentatie nazorggegevens 2015
 10.  Herindeling rayons/optimalisatie nazorg/broedzorg
 11.  Rondvraag en Sluiting.

Belevingsdorp Aldfaers Erf 
zoekt vrijwilligers
Voor we het weten is het alweer 1 april en 
gaan de deuren van ons museumdorp weer 
open. Het is dus de hoogste tijd om u op de 
hoogte te stellen van de veranderingen op 
ons erf. Onze nieuwe naam is Fries Belevings-
dorp Aldfaers Erf!

Er komt meer beleving in het museumdorp. 
Het schooltje, de grutterswinkel, de schoen-
makerij en de slijterij uit Exmorra zullen tezijner 
tijd hun intrede doen in Allingawier. Ook komt 
er een educatief programma voor de kinderen 
van de basisschool. Als kleine “Sjoerd” kunnen 
ze ervaren hoe het leven er vroeger aan toe 
ging en vervolgens gezellig oudhollandse spel-
letjes spelen in de speelboerderij. Vanzelf-
sprekend blijven de bakkerij met de heerlijke 
drabbelkoeken, de schilderwerkplaats, de 
boerderij, de smederij enz. allemaal deel uit-
maken van ons prachtige belevingsdorp.

Om het Fries Belevingsdorp in stand te kunnen 
houden zijn er veel vrijwilligers nodig. Wij heb-
ben mensen nodig in de kassa/ informatie, in 
de bediening, voor tuinonderhoud, in de keuken 
en voor algemeen onderhoud. Ook zijn wij voor 
onze smederij op zoek naar een smid! Dus 
bent u het thuis zitten zat en wilt u deel uitmaken 
van een groep enthousiaste vrijwilligers om 
samen een toptijd te beleven? Neem dan gerust 
contact met ons op via info@aldfaerserf.nl of 
tel: 0515-231631

Wij hopen u komend seizoen hartelijk te mogen 
begroeten als vrijwilliger of natuurlijk als gast!

Opgeven Leugenbollepop
Er komt dit jaar weer geen Elfstedentocht 
maar wel een Leugenbollepop. Althans, als er 
genoeg deelnemers zijn. Daarom nodigen wij 
hierbij iedereen uit om zich op te geven voor 
dit prachtige, unieke, Makkumer festival. 

Zoek een leuk, vlot, vrolijk, uptempo liedje uit 
en geef je op via: arie@leugenbollepop.nl  Op 
vrijdag 26 augustus kunt u dan (weer) schitteren 
en wacht u eeuwige roem! Nieuw dit jaar: mocht 
uw optreden niet geheel naar wens verlopen, 
dan staat er backstage een psychiatrisch team 
voor u klaar voor geestelijke bijstand en nazorg.  

Zanggroep Samar
Op zondag 13 maart a.s. geeft zanggroep Samar 
in haar nieuwe samenstelling een concert in 
de van Doniakerk te Makkum – aanvang 16.00 
uur – entree gratis. Meer informatie volgt in de 
volgende Belboei.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Op vrijdag 18 maart komt het Amsterdams 
Kleinkunst Festival op uitnodiging van het 
NUT voor de 8ste keer naar Makkum. En dit 
keer niet met 3 talentvolle cabaretiers, maar 
met alle 6 kandidaten voor de prestigieuze 
Wim Sonneveldprijs 2016!!!

Omdat het publiek op deze manier alle deel-
nemers van de halve finale in actie kan zien, 
mag men op deze avond ook zijn of haar stem 
laten gelden en de Makkumer Publieksprijs 
toekennen. Makkum maakt zo aan de organi-
satoren van het AKF duidelijk wie volgens ons 
de Wim Sonneveldprijs in de wacht zou 
mogen slepen, en zich opvolger kan noemen 
van o.a. NUHR, De Vliegende Panters, Claudia 
de Breij, Thomas Acda en meest recent Tjeerd 
Gerritsen, die vorig jaar nog in Makkum was. 

Het wordt dus een marathon-cabaretavond 
die al vroeg zal beginnen. We verwachten de 
bezoekers vanaf 16.30 uur in de Doopsgezinde 
Kerk, want om 17.00 tot 18.30 uur kunt u al 
genieten van de eerste 3 optredens. Daarna 
wordt er een uitgebreide pauze genomen 
waarin gegeten en gedronken wordt en u 
alvast uw mening mag uitwisselen. Vanaf 
20.00 uur volgen nog eens 3 acts en direct 
daarna kunt u uw stem uitbrengen voor de 
publieksprijs. Om ongeveer 22.30 is de uit-
reiking van de Makkumer Publieksprijs! Dit 
jaar komen naar Makkum: 

Anke & Hanne
Wij lijken heel erg op elkaar. Dat is altijd al zo 
geweest. Wij willen altijd hetzelfde. Omdat wij 
heel veel weten over willen en omdat wij heel 
veel weten over niet willen, spelen wij nu twee 
vrouwen die een korte cursus willen geven.

Stefano Keizers
Na jarenlang als zangcoach te hebben 
gewerkt voor grote Nederlandse artiesten 
zoals Edsilia Rombley, Pia Douwes, besloot 
Stefano Keizers om voor zichzelf te beginnen 
en zijn eigen, kleine, ingetogen liedjes ten 
gehore te brengen. Nu zal hij, naast zijn 
gevoelige, voor het eerst ook zijn tekstuele 
kant aan de mensheid openbaren.

Merijn Krol 
Merijn Krol (homo sapiens sapiens) is een twee-

voetige primaat uit de familie van de Krollen. 
Dankzij zijn intelligentie en rechtopstaande 
houding (waardoor de armen vrij zijn om een 
veelvoud aan handelingen uit te voeren) is 
Merijn Krol veel meer dan andere soorten in 
staat om dat wat hem bezig houdt om te zet-
ten in liedjes, conferences en andere theatrale 
uitspattingen, terwijl hij zichzelf daarbij bege-
leidt.

Anke Kuypers
Anke schrijft al bijna twee jaar elke dag een 
gedicht. Ze noemt ze Ankertjes. In haar thea-
terprogramma draagt ze gedichten voor op 
een bedje van muziek, vertelt ze smeuïge 
ankedotes en zingt ze bijzonder gevarieerde 
liedjes. Ze gooit haar Anker op Texel uit met 
musicus en componist Hilmar Leujes.

Merel Baldé
Trek ’t Uit: Kleinkunst in een sexy jasje, neder-
pop in een swingend broekje. Over de hunke-
ring naar aandacht, de schaamte voor je 
moeder en een eenzame kamerplant. Een 
show vol drama, humor, gore praat en een 
windmachine.

De Fransse Eijkel
De Fransse Eijkel, bestaande uit Christian van 
Eijkelenburg en Sanne Franssen, neemt u op 
ongedwongen wijze mee op een melancholi-
sche, mistroostige en zwartgallige reis naar de 
generatie die wordt uitgejoeld en uitgekotst. 
Oftewel de generatie van niks. Neem een duik 
in het warme bad dat zij theater noemen.

Eén ding is zeker, de winnaar van het Concours 
om de Wim Sonneveldprijs 2016 zit er gega-
randeerd bij! Maar wie wint de Makkumer 
Publieksprijs?? Vrijdag 18de maart gaat het 
gebeuren. Reserveer zo spoedig mogelijk, 
want meestal zijn de kaarten erg snel uitver-
kocht en waarschijnlijk nu helemaal! Leden 
mogen een week eerder bestellen.

Plaats: Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 17.00 uur
Entree: Nut-leden  11,- / Niet leden  15,-

Voorverkoop voor leden vanaf 29 februari bij 
kantoorboekhandel Coufreur. De voorverkoop 
voor niet-leden begint op 7 maart a.s.

De strijd om De Makkumer Publieksprijs
het Amsterdams Kleinkunst Festival

Meespeelvoorstelling Rode 
Sokken in Bibliotheek Makkum

Frets! toert dit voorjaar langs de bibliotheken 
met de meespeelvoorstelling Rode Sokken 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Frets! vliegt, op 
rode sokken, naar Makkum, daar is de voor-
stelling op woensdag 3 maart om 15.00 uur. 
Rode sokken is een meespeelvoorstelling 
waarin Frets! de kinderen meeneemt naar de 
fantasiewereld. En daar is alles mogelijk; op rode 
sokken vliegen, bellen blazen of waterfietsen! 

Frets! is in maart 2013 ontstaan en bestaat uit 
Freerk Siemen Hospes, Johannes Hospes en 
Patrick de Vries. ‘We staan inmiddels alle drie 
met veel plezier voor de klas. Maar Frets! is 
ons project geworden waar wij al onze energie, 
creativiteit en enthousiasme in kwijt kunnen! 
We willen meer dan alleen maar voorstellingen 
geven. In onze ogen mogen kinderen niet een 
voorstelling lang stil zitten en alleen maar kijken. 
Kinderen moeten de voorstellingen ervaren. 
We willen dat ze  meedenken, meevoelen en 
vooral ook meedoen. En een onvergetelijke 
ervaring hebben’, aldus Freerk Hospes.

Kaarten kunnen vanaf vandaag gekocht worden 
in de bibliotheek. Wie lid is van de bieb betaalt 
3 euro, wie geen lid is 5 euro. Het is ook 
mogelijk alvast kaartjes te bestellen via de 
website: www.bibliothekenmarenfean.nl. De 
kaartjes kunnen dan een half uur voor de 
voorstelling afgehaald en betaald worden 
zodat de show op tijd kan beginnen! Op de 
website van de bibliotheek staat het exacte 
speelschema.

Cabaretier Herman Boon 
in Het Anker
Zondagavond 28 februari is cabaretier Herman 
Boon te gast in de Plusdienst in het Anker. 
Herman Boon is bekend van zijn theater-
programma’s, Bidden & Vasten, Stichting Wake 
Up en school Katapult. Voor wie hem nog niet 
kent neem een kijkje op www.hermanboon.nl
Welkom iedereen! Zondagavond van 19.00- 
20.00 uur in Het Anker, na afloop is er koffie of 
thee en tijd om met elkaar te praten.
Het Anker, Buren 17, 8754 CX  Makkum

Zorgmaatje
Samen-redzaam en zorgzaam voor elkaar

Als PKN-kerk in Makkum willen we zorgzaam-
heid inzetten voor mensen binnen en buiten 
de kerkmuren. Dat gaat om kleine dingen, een 
beetje tijd en aandacht. Gaan zitten voor een 
goed gesprek of in de benen voor een wande-
ling. Boodschappen of medicijnen halen, mee 
gaan naar de huisarts. Vooral daar waar men-
sen aan huis gekluisterd zijn en/of moeilijk de 
deur uit komen, voor mensen die weinig of 
geen familie of naasten (meer) hebben. Heeft 
u suggesties? Dan horen we dat graag. En 
zeker als u met een (tijdelijke) hulpvraag zit 
mag u vrijblijvend contact opnemen met Linda 
Miedema. We hebben een groep vrijwilligers 
en kunnen misschien iets voor u betekenen. 
Namens de zorgmaatjes PKN kerk Makkum, 
Linda Miedema, goed@planet.nl of 336543

Is uw identiteitskaart bijna verlopen? Of moet 
u uw rijbewijs verlengen? Maak van tevoren 
een afspraak via de website.

Handig! Zo bent u aan de beurt op het afge-
sproken tijdstip. U maakt eenvoudig en snel 
een afspraak bij het gemeenteloket via de 
website www.sudwestfryslan.nl of u belt met 
14 0515. U kunt uw afspraak maken op het 
moment dat het u het beste uitkomt. s’ 
Middags en s’ avonds kunt u alleen langsko-
men met een afspraak. In de ochtend kunt u 
nog zonder afspraak binnenlopen. Maar ook 
dan is het handig om van te voren even een 
afspraak te maken.

Openingstijden gemeenteloket Bolsward/Sneek
Maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.30 uur met en zonder afspraak
Maandag t/m donderdag 
12.30 tot 16.00 uur op afspraak

Maandagavond (Bolsward) 
en Donderdagavond (Sneek) 
18.00 tot 20.00 uur op afspraak

Digitaal regelen
Veel producten kunt u al digitaal regelen, 
zoals het doorgeven van een verhuizing of het 
aanvragen van een uittreksel. Kijk voor alle 
mogelijkheden op www.sudwestfryslan.nl.

Maak een afspraak voor uw bezoek aan het gemeenteloket
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Bedrijven van Makkum staan op

Vanaf 2011 worden Grutto’s niet alleen in de 
weilanden in Nederland in de gaten gehouden, 
maar kunnen we via het zenderprogramma 
van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de 
vogels ook via GPS volgen. Ongeveer 30 
grutto’s zijn gevangen en voorzien van een 
GPS zender. Omdat ook Vogelwacht Makkum 
actief betrokken is bij het onderzoek van de 
RUG door de nesten op te zoeken, is er vorig 
jaar een grutto gezenderd met de naam 
‘Makkum’.  Op dit moment zitten de vogels in 
grote groepen op rijstvelden in Spanje op te 
vetten voor de terugreis naar Nederland. 
‘Makkum zit samen met een aantal andere 
zendervogels in de Extramadura, een hoog-
land met veel rijstteelt nabij Santa Amalia in 
Spanje. In dit gebied zijn diverse vogels 
gevangen en gezenderd. Waaronder ook de 
meest bekende grutto uit het onderzoek, 
‘Amalia’. Ze weet het zelf niet, maar grutto 
Amalia wordt nauwlettend in de gaten gehou-
den tijdens haar trektocht van Afrika naar 
Friesland. Reikhalzend kijken wetenschappers 
en liefhebbers uit naar haar aankomst, hoogst-
waarschijnlijk in een weide bij Britswert. Dit 
jaar kijkt iedereen die zijn koffers wil pakken 
gespannen mee.

Aankomstdatum-actie
Want de beste voorspelling van Amalia's aan-
komstdag en -tijd levert een leuk reisje op. De 
bestemming? De plek waar Amalia is op het 
moment dat jij je voorspelling plaatst. Vandaag 

is dat Badajoz, Spanje. De komende weken 
vliegt ze via Frankrijk naar Nederland. Dus 
hoe eerder de voorspelling wordt geplaatst op 
www.waarisamalia.nu, hoe verder weg de reis. 
De actie start op maandag 15 februari. Doel is 
het organiseren van een groot welkomst-
podium voor Amalia en haar soortgenoten; en 
dan vooral voor het verhaal dat ze vertellen. 
De grutto, onze Nationale Vogel, ziet vanuit de 
lucht het landschap in Nederland en Europa 
snel veranderen, met als gevolg steeds minder 
veilige broedplaatsen en overlevingskansen 
voor de kuikens.

Organisator van de actie is Kening fan 'e Greide, 
ook bekend als King of the Meadows. Een 
snelgroeiend initiatief van verontruste burgers, 
boeren, muzikanten, kunstenaars, docenten, 
terreinbeheerders, wetenschappers, natuur-
beschermers en zuivelmakers. Samen werken 
zij aan een toekomst waarin een gezond en 
renderend boerenbedrijf hand in hand gaat 
met natuur, biodiversiteit en genietende mensen. 
Op www.kingofthemeadows.eu staan blogs, 
filmpjes, een activiteitenkalender en meer 
informatie.

Meedoen aan de actie 'Voorspel de aankomst 
van grutto Amalia' is gratis. Na het plaatsen 
van een voorspelling wordt vrijblijvend om een 
donatie gevraagd. Het bedrag komt geheel ten 
goede aan het werk van Kening fan 'e Greide. 
Meer informatie op www.waarisamalia.nu.

Wanneer landt grutto Amalia?  door Jetze Genee/Kening fan ‘e Greide
De beste voorspelling is een reis waard

De voorzieningen voor Makkum die u mee helpt 
opbouwen of verbeteren:

Vrijdag 11 maart vanaf 9.30 uur: 
Verdere aanleg openbare appelboomgaard. 
Aanplanten 100 laagstam-appelbomen (alle-
maal verschillende soorten) bij de oude fiets-
crossbaan en het landje ernaast. De wethou-
ders dhr. Offinga en mw van Gent komen ook 
mee graven. Initiatief van Makkum Duurzaam. 
Aanmelden bij MADuurzaam@makkum.nl of 
in de winkel de Eerlijkheid op de markt. Het 
werk is spitten, compost rijden en bomen 
windbestendig planten.

Zaterdag 12 maart vanaf 10 uur: 
Opknappen en uitbreiden Dierenverblijf bij 
Avondrust. De werkgroep dierenverblijf Avond-
rust gaat het hok opknappen en schuil- en 
speelobjecten voor de dieren maken. Ook 
moeten de tegels opnieuw gelegd. Deze 
werkgroep is inderhaast gevormd omdat het 
druk bezochte dierenverblijf niet meer kon 
worden onderhouden door Avondrust. Drie 
studenten van Nordwin hebben dit als project 
geadopteerd voor een periode van 3 maanden 
en kunnen een groep vrijwilligers goed gebrui-
ken om mee te bouwen. Gevraagd vrijwilligers 

die handig zijn en ervaring hebben met hout-
bouw. Aanmelden gjhellendoorn@hotmail.com 
telefoon 0515 231928.

Zaterdag 12 maart wordt ook hieraan gewerkt:
Babyboom planten: Makkum Duurzaam gaat 
verder met de aanplant van een 10-tal noot- 
en fruitbomen (hoogstam) aangevraagd door 
(groot)ouders van in Makkum geboren baby's. 
De ouder(s) en familie komen mee graven en 
planten bij Avondrust en de oude fietscross-
baan. (het "buiten"-landje).
 
Us Stek: De vaste ploeg van us stek gaat aan 
de gang met opknapwerkzaamheden. Us Stek 
heeft een veel bredere doelstelling en ook 
activiteiten dan een doorsnee "keet". De 
appelboomgaard en de natuurspeelplaats in 
aanleg hebben een schuilruimte nodig en een 
toilet. De jongeren keet us stek geeft Makkum 
Duurzaam toegang tot hun keet overdag en 
op bepaalde tijden in het weekend. Door 
gezamenlijk gebruik te maken van hun keet 
wordt nog meer van deze voorziening gebruik 
gemaakt. Onze gezamenlijke wens is de aanleg 
van water en een toiletvoorziening en dat pro-
beren we verderop in het voorjaar te realiseren.

MAKKUM DOET; Werk mee!! NL DOET in Makkum

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Het mooie weer komt er aan en dat betekend dat de meeste fietsen straks de schuur weer uit mogen 
en kilometers gaan maken, het hele voorjaar en zomer vertrouwd op de fiets doorbrengen? 
Laat de fiets dan even helemaal door ons nakijken, profiteer nu van 15% korting op de door u gekozen 
onderhoudsbeurt!

Een bronzenbronzen beurt van uw (elektro) fiets kost normaal  39,95 ______ Nú voor  33,95
Een zilverenzilveren beurt van uw (elektro) fiets kost normaal  59,95 ______ Nú voor  50,95
Een goudengouden beurt van uw gewone fiets kost normaal  79,95 _______ Nú voor  67,95
Een goudengouden beurt van uw elektro fiets kost normaal  89,95 ________ Nú voor  76,50

Wat houden deze beurten precies in? 
Kijk op onze site www.riniafietsen.nl => service & onderhoud => fiets APK en zie welke beurt op 
uw fiets van toepassing is, ons bellen óf gewoon langskomen mag natuurlijk ook! 

Fiets van marktplaats gekocht of elders? Geen probleem! Zolang de fiets van een A-Merk is, weten wij deze 
weer als nieuw te krijgen! Dus schroom niet en wees welkom in de oudste fietsenwinkel van Nederland!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, Timen Rinia, 4e generatie fietsenmaker.

Voorjaarsbeurt Voordeel:

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

1e Lustrum voor 
de Fjoer Rin
Voor de vijfde maal op rij wordt 
de Fjoer Rin gehouden. Dit jaar 
op zondag 24 april. En deze 
keren pakken we groots uit. 
Wederom zijn er twee wandeltochten uitgezet 
van respectievelijk 15 en 25 kilometer. In en 
rond Makkum kan er ook buiten de gangbare 
paden genoten worden van het Friese land-
schap. Of het nu een eenmalige wandeltocht 
wordt, of als gedegen voorbereiding op bij-
voorbeeld de Slachte Marathon, het blijft 
genieten geblazen. De wandelaars kunnen 
tussen 10.00 en 11.00 uur starten. 

Op de middag gaan de dravers van start. 
Eerst zullen we de kinderen aanmoedigen die 
om 13.15 de één kilometer gaan hardlopen. 
Vorig jaar stonden zo’n 80 kinderen aan de 
start. Zij hadden vorig jaar een aantal clinics 
gehad bij Aggie Walstra onze buurtsport-
coach van gemeente Friesland. Ook dit jaar is 
Aggie bereid de kinderen een aantal keer te 
coachen, middels leuke clinics op de woens-
dagmiddagen in april, zodat de kinderen goed 
voorbereid aan de start kunnen verschijnen. 

Om 14.00 uur zullen de hardlopers van start 
gaan op de afstanden 5, 10 en 21,1 kilometer 
(halve marathon). De vaste routes geven een 
snel parcours weer, dus ook de hardlopers die 
graag een pr willen lopen, kunnen hier hun 
geluk beproeven. Dit alles vindt weer plaats 
bij de Houtmolen in Makkum. We rekenen op 
uw komst; hardlopend, wandelend of als toe-
schouwer. Tot dan! 

35+-toernooi one wall 
groot succes!
In Kimswerd is bij het muurkaatsen een nieuw 
toernooi georganiseerd. Een 35+-toernooi 
voor vrouwen. Eerder was gebleken dat dit 
nog ontbrak op de speellijst en in Kimswerd is 
altijd een groep vrouwen actief aan het ballen. 
Nu stonden er 16 dames op de papier, die in 
wisselende samenstellingen speelden. Vooraf 
was er een clinic van een half uur om de regels 
en de slagen van het one wall uit te leggen. 
Dit bleek een goede warming up.

Na vier wedstrijden en veel spelplezier ging de 
eerste prijs naar Janny Yntema, die alle vier 
wist te winnen, zij het soms maar nipt. Er 
waren maar liefst vijf speelsters met drie 
gewonnen partijen en telling van de punten 
leverde het volgende resultaat op:
1. Janny Yntema, Witmarsum
2. Boudie Bierma, Kimswerd
3. Linda Kuipers, Arum
4. Anke Buiteveld, Menaem

In Kimswerd staan ze samen sterk. De keats-
ladies hadden de regie in handen van wedstrijd-
leiding, bar en prijsuitreiking, een geweldige 
samenwerking. Ook dank aan Feikje van der 
Duim voor de prachtige krans. Op 10 april is 
het volgende 35+-toernooi.
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Voetbalprogramma
Zaterdag 27 februari
Waterpoort Boys 1 - Makkum 1 14:30
Makkum 4 - SDS 3 14:45
Makkum VR1 - Franeker SC VR2 12:30
Makkum B2 - HJS oudega B1 10.00

Kantinedienst:
Douwina Postma/ 9.00-12.00
Nelleke Oostenveld 9.00-12.00
Monique Nauta/Ankie vd Ent 12.00-15.00
Evelien Schakel/Sharona Vroman/ 15.00-19.00
Caro Brouwer 15.00-19.00

Zaterdag 5 maart
Makkum 1 - Oeverzwaluwen 1 15:00
Makkum 2 - CVVO 2 12:30
SC Bolsward 3 - Makkum 4 16:30
Makkum B2 - Oeverzwaluwen B2 12:30
ST Arum/Stormv64 C2 - Makkum C2 9:00
SC Bolsward D7 - Makkum D2 12:15
Scharnegoutum'70 E1 - Makkum E1 9:00
Makkum E2 - SDS E2 9:15
Makkum E3 - LSC 1890 E10 9:00
CVVO F2 - Makkum F1 11:20
Balk F3 - Makkum F2 10:15
Makkum F3 - Workum F4 9:00
Makkum VR1 - Oosterlittens VR1 14:30
  
Kantinedienst:
Annelies Bootsma/Josiena Zijlstra 8.15-12.00
Japke Smit/Greetje Hiemstra 12.00-15.00
Broer S de Boer/  15.00-19.00
Petca Tassebajof/ 15.00-19.00
Wiebren vd Weerd 15.00-19.00

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 / 06-50837937

Tijdens de Boekenweek organiseert Biblio-
theken Mar en Fean het GROOT Súdwest-
Fryslân & Littenseradiel DICTEE. Iedere 
enthousiaste taalliefhebber uit de gemeente 
Súdwest-Fryslân of Littenseradiel wordt uitge-
nodigd de uitdaging aan te gaan om zijn of 
haar schrijfvaardigheid te testen. Meedoen is 
gezellig en leerzaam. Op 12 maart is er een 
voorronde in de bibliotheken van Bolsward, 
Sneek en Wommels. De finalisten gaan een 
week later in Bibliotheek Sneek de strijd om de 
titel aan, samen met een tiental prominenten 
uit de gemeenten. De dictees worden voorge-
lezen door woordkunstenaar Gerard Wortel.

Op zaterdag 12 maart kan men meedoen aan 
de voorronde: in Bibliotheek Bolsward om 
11.00 uur, in Bibliotheek Sneek om 13.30 uur 
en in Bibliotheek Wommels om 16.00 uur. De 
deelnemers worden een kwartier van tevoren 
verwacht en welkom geheten. De bibliotheek 
stelt schrijfmateriaal beschikbaar voor de deel-
nemers, na afloop ontvangt men een oorkonde. 
De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. 
De voorrondes in Bolsward en Wommels leveren 
ieder vijf finalisten op. De voorronde in Sneek 

tien. Samen met een tiental prominenten uit 
de gemeenten gaan zij vervolgens op zater-
dag 19 maart om 14.00 uur in Bibliotheek 
Sneek de spannende strijd aan om de titel!

De dictees zijn gemaakt door Gerard Wortel en 
worden ook door hem voorgelezen. Behalve 
woordkunstenaar is Wortel theatermaker, 
entertainer, bard, stadsdichter en zanger. Op 
de middag van de finale kunnen deelnemers 
en publiek, terwijl het dictee wordt nagekeken, 
genieten van een voorstelling door Gerard Wortel. 
Hij gooit heel zijn theatervaring, zijn muzikale 
en theatrale creaties en al zijn levensliederlijke 
teksten in de strijd met het publiek en creëert 
op die manier steeds een nieuwe voorstelling. 

De entree voor deze finalemiddag bedraagt 
voor het publiek  5,-. Deelnemers aan het 
dictee betalen alleen éénmalig inschrijfgeld. 
Voor bibliotheekleden is dat  3,50 en voor 
niet-leden  5,-. Aanmelden voor het dictee 
kan tot en met 7 maart via dictee@bibliothe-
kenmarenfean.nl onder vermelding van de 
plaats (Bolsward, Sneek of Wommels) waar 
men mee wil doen.

Groot Súdwest-Fryslân & Littenseradiel Dictee

Uitslagen Waardruiters 
Friese kampioenschappen indoor dressuur in 
Sneek. 4 WAARDige Ruiters waren geselec-
teerd om aan de start te verschijnen tijdens de 
indoor kampioenschappen in Sneek. 

Uitslagen: 
- Marre Kooi met Usher werd 1e in de klasse 
L1 A/B pony's. Marre is Fries KAMPIOEN 
geworden in deze klasse en mag starten in 
Ermelo tijdens NK. 

- Cathy de Vries met Neeltsje Fan 'e Waldsicht 
werd 3e in de klasse B dressuur. 

- Nadia den Hollander werd 15e met Kije van 
de Noeste Hoeve in de klasse L2. 

- Marieke Lombaard werd 16e in de klasse Z1 
met haar paard Alpha-chin. 

Yara de Vries Reservekampioen L1 D/E
Gister is Yara de Vries gestart op de Friese 
Kampioenschappen in Sneek met haar pony 
Belle Étoile B in de klasse L1 dressuur. Yara en 
Étoile lieten hier een super proef zien wat 
resulteerde in 193 en 194 punten! Hiermee is 
ze reservekampioen van Friesland geworden!
Wederom een fantastisch resultaat!! Yara we 
zijn trots op je van harte gefeliciteerd! Ze rijden 
bij rijvereniging de Hanzeruiters en krijgen 
dressuurles van Sabine Mollema.

Stiens - Op zaterdagmorgen 13 februari is de 
vierde winterwedstrijd op gewicht gevist van 
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en 
HSV Ons Genoegen in Stienser vaart bij Stiens. 
Het was grijs, bewolkt en koud weer met een 
wind van rechts. Tegen 12.00 uur kwam de 
zon erbij. Stiens is normaal gesproken een 
locatie waar in de winter goed gevangen wordt. 
Dit keer was het dramatisch. Van de 13 vissers 
ving alleen Anne Dirk van Assen een vis van 
350 gram, de andere vissers hebben de hele 
ochtend geen stootje beet gezien. Uitzondering 
was Harrie Olde Olthof, hij ving halverwege de 
wedstrijd een snoekje. Helaas voor hem telt 
snoek niet bij deze wedstrijd. 

Een aangename verrassing was het toen de 
Stienser wedstrijdvisser Ruud Roelvink met 
zijn vrouw om 12.00 uur langs kwam met een 
pan met minestronesoep. De vissers lieten 
zich deze goed smaken met hulde aan de 
familie Roelvink. 

De volgende winter witviswedstrijd is op zater-
dag 12 maart. De locatie is de Kromme Knllis 
te Akkrum, aan de Leppedyk. Houdt de web-
site van uw vereniging in de gaten, want 
mogelijk wordt deze locatie gewijzigd. U dient 
om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de loting. 
Er wordt gevist van 09.00 - 13.00 uur. 

Vierde winterwedstrijd vissen

eigen fotoeigen foto
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Droogmolen voor aan de muur brabantia zgn 
 50,-  Campingaz keuken voor op de camping 
2 pits plus grilplaat  60,-  Kleine notenhouten 
eettafel met 3 stoelen  100,- Tel: 06-29383609

Goedwerkende en nette Electrolux koelkast 
125 lit. met vriesvak 19 lit. (deurtje vriesvak 
klemt iets).  45,- Tel: 06-22359694

Damesfiets Merk Gazelle met 3-versnellingen 
en trommelremmen  65,- Tel: 0515-232621

Wie heeft er nog een oude knopendoos ergens 
in een kast staan? Zoek vooral de wat grotere 
knopen. Ik gebruik ze voor mijn hobby, tassen, 
kussens en andere dingen maken van wollen 
dekens. Even bellen en ik haal ze bij u op. 
Marijke Roorda, Tel: 232433 of 0619243068

Gratis dames en heren fietsen kinderfietsen 
en onderdelen van fietsen ook erg welkom. 
Tel: 06-46767747

Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan 
een tel. naar 0517-532420

Een bruine en zwart-grijze krielkip. Vermoedelijk 
via gat in achtertuin de Leerlooierstraat/Ged 
Putten/Doniastraat ingelopen. Tel. 06-24147962

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 
kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

GEVRAAGD

ACTIE KERKENWERK

VERMIST

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Humanitas zoekt maatjes
Humanitas Zuidwest Friesland zoekt vrijwilligers 
die een steuntje in de rug willen bieden aan 
mensen die in een sociaal isolement verkeren. 
Het is een project voor mensen die bijvoorbeeld 
een goed gesprek missen of graag eens samen 
op pad willen gaan. Uitgangspunt van het 
maatjesproject is een gelijkwaardig contact. 

De vrijwilliger en de deelnemer ontmoeten 
elkaar doorgaans eenmaal per twee weken of 
eenmaal per maand. Samen bepalen ze hoe 
zij vorm geven aan hun contact en wat zij 
beide daarmee willen. Dat kan zijn samen 
wandelen, winkelen of praten. Er is van alles 
mogelijk. De vrijwilligers van Humanitas kun-
nen scholing en ondersteuning krijgen en 
reiskosten worden vergoed.

Wil jij graag iets voor een ander betekenen en 
wil je maatje worden? Neem dan contact op 
met de coördinator van het project, telefoon 
06-31555196.


