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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 ruimtegebrek, 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

Avondvierdaagse 2016
Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Onder het motto “net stinne mar rinne”
schreef gymnastiekvereniging DES ook
dit jaar weer een avondvierdaagse uit.
Van 23 tot en met 26 mei gingen 270
deelnemers ‘s avonds op stap om de
5 of 10 kilometer te lopen. In andere
plaatsen in Friesland ontstonden dit
jaar problemen omdat verenigingen
niet de benodigde verkeersregelaars
konden vinden om dit wandelevenement
te ondersteunen. Dit geldt gelukkig niet
voor Makkum. “Met dank aan Remko
de Jong die dit echt perfect regelt”,
aldus Geertina Bijlsma en Sjoerdtje de
Jong van DES.
Er waren dit jaar ook enkele nieuwe
elementen. Op de derde avond was er
een nieuwe route voor de 5 kilometerlopers. Na een traject op de dijk, waarbij
het de kunst was niet in de schapenstront te trappen, ging de route langs
de brandweerkazerne. Veel te bekijken
daar en de deelnemers mochten zelfs
door de auto lopen. Dat aangevuld met
een ijsje maakte het een prachtige verrassende avond. Ook de 10 kilometerlopers maakten iets bijzonders mee.
Terwijl zij door de stal van de familie

Politiek liepen was daar een pasgeboren
kalfje te bewonderen.
Het inhalen van de lopers op de slotavond was ook nieuw. Sommigen vonden het jammer dat de muziek niet “troch
de buorren” ging, maar de meeste mensen waren positief over de muzikale ontvangst op het parkeerterrein van het
MFC. De deelnemers finishten onder
een mooie vlag en liepen daar door een
muzikale ereboog gevormd door muziekvereniging Hallelujah. Het terrein was
vrolijk versierd en stond vol met trotse
ouders en grootouders. Uiteraard werd
de ijscokar van Jeroen Kelderhuis door
vele mensen bezocht.

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

MAKKUM
Slotmakersstraat 15
Vraagprijs
€ 89.500,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

nicomorien@makkum.nl 0515-232323

Voor groot en klein onderhoud, banden, APK en schadeherstel
kunt u bij ons terecht. Tegen een scherpe prijs
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. 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
Onze lieve Pleun is heengegaan
We zijn verdrietig om het overlijden
van onze mem en beppe, maar ook
dankbaar dat we zoveel jaren met
haar hebben gedeeld.
In de avond van 29 mei is rustig
ingeslapen

Pleuntje Visser -Radsma

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

* Oudebildtzijl, 14 maart 1925
† Makkum, 29 mei 2016

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:
30 en 31 januari:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 februari:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Sinds 17 maart 2013 weduwe van
Heert Visser.

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

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
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

Rolde:

Andries en Tineke
Hanneke en Jarco
Leonie en Henk
Carolijn en Hajo

Ja minsken it is wier,
dizze man wurdt 7 juni 70 jier!

Velserbroek: Tina en Hylke
Britta
Marrit
De crematieplechtigheid zal worden
gehouden op donderdag 2 juni om
19.00 uur in crematorium Sneek,
Harinxmalaan 1 te Sneek
(t.o. sportcentrum Schuttersveld).
1DDȵRRSYDQGHSOHFKWLJKHLGLVHU
gelegenheid tot condoleren in de aula,
waarna we elkaar kunnen ontmoeten
in de lounge.
Correspondentieadres:
Krommeweid 4, 1991 EM Velserbroek

Het gemis is groot.
Ze is voorgoed uit ons midden,
maar voor altijd in ons hart.

Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling die wij
hebben ontvangen na het overlijden
van myn leave frou, ús mem en skoanmem, ús beppe en âlde beppe

Johanna Koekoek-Wortman
Jo
, Balk, 9 maart 1939
† Makkum, 20 maart 2016
Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Anne Koekoek
Kinderen en (achter)kleinkinderen
Juni 2016

3 juni is in dei om te ûnthâlden,
in dei dy’t hiel bysûnder is,
3 juni is in dei om fan te hâlden
om’t dizze dei jimme
50ste troudei is.

Agenda
Zaterdag 4 juni

Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Zaterdag 11 juni

Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Woensdag 15 juni

Oekraïnse zanggroep Garmoniya, 15.00 uur
in restaurant Waerdsicht

Zondag 19 juni

klassieke muziekmiddag, 15.00 uur
in restaurant Waerdsicht

Dinsdag 28 juni

Zanggroep Forte, 19.30 uur
in restaurant Waerdsicht
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Makkum maakt zich op voor de 26ste autocross

U wilt toch ook gevonden worden op
Dat de autocross van Makkum nog steeds in
trek is, heeft zich de afgelopen 2 jaren wel
bewezen. Vele toeschouwers en coureurs,
uit alle hoeken van ons land weten de weg
weer te vinden naar ons mooie circuit, wat er
overigens reeds fantastisch bij ligt. Dit is mede
te danken aan ons fantastisch team van ons
baan onderhoud, die het vorig jaar meteen na
de cross superstrak hebben opgeleverd.
Wederom zijn er weer kleine modificaties aan
de baan uitgevoerd om het allemaal nog soepeler en veiliger voor de coureurs te maken,
zonder dat het ten koste gaat voor het nodige
spektakel.
De invulling van het evenemententerrein was
vorig zeer goed bevallen, zodat wij dit jaar
dezelfde invulling gaan hanteren. Dat een
groot evenement als dit niet zonder sponsors
georganiseerd kan worden is wel duidelijk,
maar ondernemend Makkum heeft de autocross in hun hart gesloten en heeft ACM weer
groots financieel gesteund, alvast heel veel
dank hiervoor. Alle sponsors zijn te vinden op
de sponsor pagina op onze website. Zoals
ieder jaar wordt er gezocht naar een hoofdsponsor, voor deze editie heeft de firma
SanCo Projects zich aangeboden om deze
eervolle taak op zich te nemen, waarvoor
alvast veel dank.

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

Om de veiligheid bij de oversteek van de
Weesterweg voor iedereen te garanderen, is
de hulp van de verkeersregelaars van VRM
onvermijdelijk, dus ook bij deze editie zorgen
zij voor uw veiligheid. Uiteraard kunnen we niet
zonder vrijwilligers dit evenement organiseren
en zijn heel dankbaar dat elke vrijwilliger van
vorig jaar zich weer beschikbaar heeft gesteld.
Mocht u nu denken, ik wil ook wel graag mee
helpen, schroom niet en trek 1 van onze
bestuursleden aan de mouw, want echt iedere
hulp is welkom.
Kijkend naar de deelnemers aantallen, groeit
dit elke editie. Voor de Makkumklasse zijn er
steeds meer dorpsgenoten incl. omliggende
dorpen die het wel eens willen proberen om
een sportief robbertje te willen vechten op de

baan. Om voor alle deelnemers dezelfde kans
te laten maken op de uiteindelijke overwinning,
is er besloten om de "ervaren" coureurs in
deze klasse uit te sluiten. D.w.z. dat deze
klasse alleen bestaat uit deelnemers die eens
of 2 keer per jaar, dus zonder in het bezit te
zijn van een race licentie, hun kunsten kunnen
vertonen en strijden voor de eervolle overwinning. Na vele verzoeken gaan wij dit jaar voor
de allereerste keer in de geschiedenis van de
autocross van Makkum een heuse unieke
damesklasse organiseren. Hiervoor is een
apart reglement opgesteld, die te vinden is op
de website www.autocrossclubmakkum.nl.
We geven de dames een mogelijkheid om
gebruik te kunnen maken van een auto die
deze dag al deel neemt in de reguliere klassen,
uiteraard mogen ze zelf ook met een eigen
wagen aan de start verschijnen. Voor deze
klasse hanteren wij dezelfde regelgeving als
voor in de Makkumklasse, we laten alleen
dames toe die niet of nauwelijks enige vorm
van race ervaring hebben en dus ook niet in
het bezit zijn van een race licentie. Dus dames,
altijd al eens gedroomd om achter het stuur te
kruipen van een crossauto, niet benauwd te
zijn om een deukje in een auto te rijden, hier
is je kans. Schroom niet, zoek of koop een
auto en geef je snel op en schrijf geschiedenis
voor jezelf en voor de autocross Makkum.
Tevens zoeken we nog steeds leden voor
onze club van 25, hier mee steunt u onze club,
krijgt u een eervolle vermelding op onze website en op ons club van 25 bord en tevens
krijgt u korting op een entree kaart. Om lid te
kunnen worden verwijs ik u naar onze website.
Als tip geven wij u mee op onze Facebooksite
in de gaten te houden voor de laatste nieuwtjes
en acties.
Wij als bestuur hebben er weer enorm veel zin
en hopen weer een sportief spektakelstuk voor
u als toeschouwers neer te kunnen zetten en
wensen alle deelnemers alvast enorm veel
succes toe. Graag tot zaterdag 25 juni, de
eerste startvlag valt om 11.00 uur.
Bestuur ACM
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Zaterdag 11 juni eerste Makkumertoertocht

door Jetze Genee

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00

Carl van Ekelenburg in actie op de fiets
Zaterdag 11 juni wordt de eerste Makkumer
fietstoertocht georganiseerd. Rinia Fietsen
organiseert samen met Carl van Ekelenburg
zaterdag 11 juni 2016 deze laagdrempelige
fietstoertocht waarvan de opbrengst volledig
naar het goede doel gaat. De opbrengst van
de ieders inleg gaat naar de sponsorpot die
Carl van Ekelenburg aan het vullen is voor de
deelname aan de Tour for life. Door deel te
nemen aan Tour for Life zamelt Carl geld in
voor Daniel den Hoed stichting, welke onderzoek financiert naar genezing van kanker.
Tijdens de Makkumer toertocht kan er gekozen
worden uit twee afstanden, een 40 km en een
100 km. Er kan gestart worden tussen 9.00 en
10.00 uur en de kosten voor deelname bedragen  10,00 per persoon. Inschrijven in de
winkel van Rinia Fietsen of via de website.
Voor dit geld krijgt iedere deelnemer duidelijk
gepijlde routes, een routebeschrijving en een
leuke verrassing bij aanvang (tot een maximum
van 100 deelnemers). Onderweg is er voldoende verzorging met posten in Sneek en in
Oudemirdum. Hotel restaurant Boschlust in
Oudemirdum (100km route) heeft een speciale
Tour for Life actie. Meer info over de fietstocht
is te vinden op: http://makkumertoertocht.
jouwweb.nl.
Tour for Life is een 8-daagse etappekoers van
Noord-Italië naar Rotterdam. Tour for Life is
een zware uitdaging door de afstand zo'n
1.400 km, wat neerkomt op 175 km per dag
met beroemde cols als: Col du Galibier, Col
de la Croix de Fer en de Grand Ballon. In totaal
heeft de tocht zo'n 15.600 hoogtemeters. Voor
meer informatie: www.tourforlife.nl/carl-van-

1 kg verse worst ..........................€ 4,50
ekelenburg. De achtste editie wordt gehouden
van 28 augustus t/m 4 september 2016. Carl
traint al een half jaar voor deze monstertocht
en is er na meerdere lange tochten met specifieke heuveltraining, klaar voor.
Velen van ons worden hetzij direct dan wel
indirect geconfronteerd met kanker. Carl vindt
het belangrijk dat medisch onderzoek naar
genezing van kanker mogelijk blijft. Door deelname aan de Tour for Life zamelt hij minimaal
 2.500, - in voor Daniel den Hoed. ‘Waarom
ik deelneem heeft er alles mee te maken dat ik
op jonge leeftijd geconfronteerd ben geweest
met de gevolgen van kanker en het dit jaar
25 jaar geleden is dat mijn moeder aan de
gevolgen van kanker is overleden.’ Net als
Carl heeft ook Timen persoonlijke motivatie en
overtuiging om dit goede doel te steunen en
te organiseren. Timen Rinia verdubbeld de
inleg per deelnemer tot een maximum van
250,-. De ziekte kanker is wijdverbreid en bij
iedereen wel aanwezig in de directe relatiekring. Voor Timen de motivatie om de eerste
Makkumer Toertocht te organiseren. 'Ik hoop
echt dat het aantal opgaves snel vol loopt
zodat ik de inleg mag verdubbelen’.
Wie kan er dan meedoen?
Iedereen, jong en oud, zelfs E-Bike’s mogen
meedoen. Erg speciaal waar deze fietsen in
de andere toertochten vaak geweerd worden.
Deze elektrische fietsen zijn te koop, maar
ook te huur bij Rinia Fietsen. Opgeven kan
nog tot vier dagen voor de tocht. Medesponsor
Jumbo Kooistra regelt inhoud voor onderweg
en Rinia Fietsen levert goodybags. De route
komt nog op de website.

Herstel strand Kornwerderzand
Het strandje bij Kornwerderzand is door zandafslag niet meer aantrekkelijk voor bezoekers.
Gemeente Súdwest-Fryslân, partner in het
samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk,
wil daarom het strandje opknappen. Het zand
wat hiervoor nodig is, komt uit de vaargeul bij
Makkum. De vaargeul bij Makkum wordt uitgediept, zodat de scheepvaart hier weer veilig
gebruik van kan maken. Gemeente SúdwestFryslân is vorige week begonnen met het uitdiepen van de vaargeul.

Werk met werk
Door de twee projecten aan elkaar te koppelen
kan werk met werk gemaakt worden. Op 10
mei is Arcadis met behulp van lokale onderaannemers begonnen met de werkzaamheden. Tot eind mei brengen zij dagelijks
duizend kuub zand op schepen naar
Kornwerderzand. Naar verwachting duren de
werkzaamheden nog tot half juni. Het opwaarderen van het strand maakt deel uit van de
recreatieve ontwikkelingen bij Kornwerderzand.

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

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

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.

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 1 juni 2016

Succesvol debuut beurs Alles voor de Vrouw

door Jetze Genee

foto: Daan Zivkovicd
Vrijdagavond 13 mei werd de eerste Ladies
Night Out gehouden in het MFC te Makkum.
Onder de naam ‘Alles voor de vrouw’ wisten
de organiserende dames Nicole, Anna en
Joyce maar liefst 40 stands en meer dan 200
bezoekers naar de beurs te trekken. Hiermee
een doorslaand succes voor een debuterend
evenement.
Vanaf 19.00 uur tot en met 22.00 uur konden
de standhouders hun diensten, koopwaar of
kennis delen met de aanwezigen. Zoals de
naam al aangeeft hadden de vrouwen de overhand deze avond. De avond is georganiseerd
om de vele één-pitters, zelfstandigen en hobbyisten die de regio rijk is, een podium te bieden.
‘Na de laatste kerstmarkt en de positieve reacties van de aanwezigheid van ondernemers

zonder winkel is ook deze avond in het MFC
een succes te noemen.
Bijzonder veel creativiteit, kennis en handwerk
ambacht bij elkaar zorgt voor een prima sfeer
waar de aanwezigen deel konden nemen aan
workshops, massages konden ondergaan,
advies in konden winnen over uiterlijke verzorging, sport en dieet, woninginrichting en nog
vele andere onderwerpen. Navraag bij de standhouders gaf aan dat de verkoop van goederen
/ koopwaar niet de boventoon voerde.
De naamsbekendheid en het feit dat ruim 200
bezoekers nu weten wat er mogelijk is, te koop
is, of af te nemen is, geeft een tevreden terugblik op dit evenement. Nu wachten op een
mannenavond. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Talen naar Taal
We hebben de Talen naar Taal week 16-22 mei
afgesloten in Hantum. We begonnen in Makkum
maar hebben voorstellingen en bijeenkomsten
gehouden in Makkum, Harlingen, Sneek, Oudemirdum, Pingjum en Hantum. Het was een groot
succes. Niet vanwege de grote aantallen
mensen (want dichters weten dat plaatselijke
evenementen nooit een groot publiek trekken)
maar vanwege de combinatie taal, muziek,
natuur en cultuur en de 'fijnproevers'die daar
op af kwamen. iedere bijeenkomst in combinatie met een optreden, brachten mensen
naar buiten en naar binnen, naar de natuurgeluiden en naar de woorden die opborrelen in
de dichters. Een maal, in Gaasterland, begon
een vogel mee te zingen op precies dezelfde
toonhoogte van de muziek die er gespeeld
werd in de heemtuin! Hoeveel meer wil je nog?
Steeds hadden we een leuk publiek dat graag
ontving en aandacht en kennis doorgaf!
Moya en Pete zijn opgetogen teruggekeerd
naar Ierland met een hart vol herinneringen.
Moya schreef zelfs ter plekke een 'Makkum
Magic' gedicht en zij waren erg onder de

indruk van alle projecten die er plaats vinden,
zoals de vissluis onder de afsluitdijk, de bijzondere projecten ter bescherming van de
weidevogels, de diverse musea die kunst en
cultuur samenbrengen. Ook zijn ze hartelijk
ontvangen bij Iepe in de Stiekeme Stoker in
Bolsward!
We hebben ook gelachen en we zijn verbaasd
geweest over onze zo verschillende manieren
van uitdrukkingen die we soms letterlijk probeerden te vertalen. Ook ontstonden er nieuwe
woorden: Marie Dijkstra van Katmar folk en
Bob van Waddewyn spelenvoor het eerst
samen. Marie op de doedelzak en Bob
Driessen op de saxofoon. Dat werd dus doedelsax muziek.
En op het IJsselmeer, toen we met de Blazer
TX33 een tocht maakten, werd er al druk
gespeeld met taal: roer- ontroeren, touchaanraken, geraakt worden. Zet taalliefhebbers
en muzikanten bij elkaar in een inspirerende
omgeving en je hebt een recept voor een blije
en bijzondere samenkomst! Wordt vervolgd!
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Koor in Skuzum
Wegens groot succes in 2015 organiseren
nog een keer een (project)koor. Voor iedereen
die toen meedeed, en voor degene die niet
meegedaan/gezongen heeft! Kortom: iedereen is welkom. Skuzumerkoor o.l.v. Jan Brens.
Opgave vanaf nu mogelijk! Circa 8 x oefenen
in september en oktober en een uitvoering op
zondagmiddag 13 november 2016.
Wilt u mee doen?
Het is erg gezellig! U kunt zich opgeven/ meer
informatie krijgen bij Linda Miedema.
Via goed@planet.nl of 336543.
Stichting Skúster Tsjerke
PS: Wij zoeken ook een nieuw bestuurslid,
graag horen we van u indien u belangstelling
heeft! http://kerkidsegahuizum.webklik.nl

‘’Actie Kerkenwerk’’
De rommelmarkt was weer een groot succes,
er zijn ruim 650 bezoekers geweest, met verschillende nationaliteiten en een fantastische
opbrengst. In het kerk café was het gezellig
waar bezoekers een lekker kopje koffie gingen
drinken met oranje koek, het draaiend rad is
ook altijd een groot succes met mooie prijzen.
Iedereen ging blij met iets naar huis,er was
weer een ruime keus aan goederen.
Een gedeelte van de opbrengst gaat naar
Victory for all, Zuid Amerika, Jeffrey bay voor
een nieuwe school en sportvelden. Het echtpaar Sierts en Saskia de Jong zorgen dat het
geld goed terecht komt.
Wij willen graag alle sponsoren bedanken
voor hun bijdrage,het zijn te veel om iedereen
persoonlijk te noemen, geweldig. Namens de
commissie Actie kerkenwerk hartelijk bedankt.

Zaterdag 4 juni
ophaaldag oud papier
Op zaterdag 4 juni 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 staat er één container
in de Botterstraat ter hoogte van it Hof.

Gevraagd vakantiehulp
Ben jij 16 jaar of ouder?
Ben je een hardwerkende jongen?
Ben je vriendelijk
en goed in de omgang met mensen?
Ben je flexibel en leergierig?
Email dan naar; r.g.joustra@hetnet.nl

Plaats uw advertentie
in de
Makkumer
Belboei
mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Herinrichting centrum Makkum
De herinrichting van het centrum in Makkum
is bijna voltooid. De hele situatie is zeer drastisch gewijzigd. Dat is voor iedereen even
wennen. Zowel voor de Makkumers, voor de
bezoekers als voor de gemeente. Horeca- en
drankvergunningen moeten worden aangepast,
de terrassen moeten hun plek weer vinden,
het parkeren moet worden gehandhaafd en
de gemeente bekijkt nog of er situaties zijn die
nog aanpassing verdienen. Zo komen er nog
extra fietsenstallingen. Er wordt gewerkt aan
roosters rond de bomen. Beide bomen op de
kop van de Markt, tegen de Rige aan, zijn
gekapt. Hier ligt het verzoek om twee nieuwe
bomen te plaatsen of op een andere wijze
weer wat groen terug te brengen.
Vanwege de drastische veranderingen leek het
ons, bestuur van Plaatselijk Belang Makkum,
goed om u nog van een aantal zaken op de
hoogte te stellen.
Verkeerssituatie en parkeren
De nodige verkeersborden worden binnenkort
neergezet. De rode afsluitpalen halverwege
de Markt worden nog aangepast. Aan de zijde
van het Plein komt deze bij de Halte en aan de
andere zijde komen er twee ter hoogte van de
Wijnkapel.
De parkeerplaatsen die er nu zijn, vallen onder
de blauwe zone. Dit zijn parkeerplaatsen voor
de ‘korte boodschap’ en zijn ook duidelijk
aangegeven met de blauwe steentjes als vak-

markering. Tijdens de werkzaamheden werd
er ook veelvuldig buiten de vakken geparkeerd.
Vanaf juni 2016, zullen de handhavers van de
gemeente bij constatering van foutparkeren
weer gaan optreden.
Wat betreft het parkeren in het centrum: de
regels rond het parkeren zijn niet gewijzigd.
Alleen parkeren in de blauwe vakken, maximaal 1,5 uur en buiten de winkeltijden vrij.
Er wachten nóg twee belangrijke zaken: de
nieuwe lantaarns moeten nog geplaatst worden
en er komen nog nieuwe terrasschermen.
Verlichting
Er komen 14 lage masten en 2 (hele) hoge op
de koppen van de Markt. Half juni zal de verlichting geplaatst worden.
Terrasschermen
De horecabedrijven op de Markt plaatsen
begin juni nog nieuwe terrasschermen. Deze
terrasschermen zijn allemaal van hetzelfde type,
zodat er een mooie eenheid ontstaat.
Plaatselijk Belang Makkum is erg tevreden over
het resultaat. We hopen dat u dat ook bent.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of tips?
Neem dan contact met ons op. Ons contactformulier kunt u vinden op www.pbmakkum.nl.
U kunt ons ook mailen via info@pbmakkum.nl
of bellen 0515-231151.

Boeren werken aan weidevogelbeheer
In deze tijd van het jaar zijn de eieren van een
groot deel van de weidevogels uitgekomen.
Vanaf dat moment moeten de ouders zorgen
om de jongen nog vier weken te beschermen
en op te voeden totdat ze zichzelf kunnen
redden. In precies dezelfde periode is het
spitsuur voor de boeren. Maaien, kuilen, tweede
snee voorbereiden, maisakkers inzaaien,
aardappelen poten en onkruid bestrijden.
Allemaal werkzaamheden met meestal grote
machines waar de eieren en jonge vogels niet
zo goed tegenop kunnen. Daarnaast verdwijnt
door het maaien de beschutting en kans op
eten, insecten en vliegen die het best gedijen
op langer en kruidenrijk gras. De lokale vogelwacht én een collectief van boeren die aangesloten zijn bij de agrarische natuurvereniging
Súdwest-Fryslân, zorgen ervoor dat het zo
goed als mogelijk afloopt met de vogels.
Deze boeren beheren en bewerken een deel
van hun land op een manier waardoor de vogels
een grotere kans krijgen op vliegvlugge jongen.
Eén van hen is sinds kort het maatschap Politiek
van Engwier. Als grote- en moderne boer
werkt Douwe Pieter Politiek aan een optimale
bedrijfsvoering. In de ‘Jonkers’, het gebied tussen Makkum en de Manege Boeienkamp, zijn
een aantal percelen begin dit jaar bemest met
ruige stalmest, wat zorgt voor meer insecten
en een prima broedplaats en dekking vanuit
de lucht. Daarnaast is in de sloot tussen beide
percelen een verhoogd waterpeil toegepast.
En met resultaat! Direct zichtbaar in het aantal
gevonden nesten die Vogelwacht Makkum
opzoekt en beschermt tegen de landbouw

door Jetze Genee

bewerkingen. Deze vorm van agrarisch beheer
is voor Politiek goed in te passen in het maaiplan en de bedrijfsvoering. Hans van der Werff
van Vogelwacht Makkum, heeft veelvuldig
contact met Politiek. Uiteindelijk is besloten
om de nog aanwezige nesten te sparen door
grote stroken gras te laten staan. Daarnaast
zoeken de jonge vogels de percelen op in de
hergroei waar het gras korter en meer open is.
Hieronder de stippenkaart van de Jonkers waarop u duidelijk een verhoogd aantal stippen
kunt zien op de percelen met beheerland.

Stippenkaart Jonkers
(bron BFVW/Vogelwacht Makkum)
De boeren worden financieel gestimuleerd om
deze maatregelen te nemen en om de misgelopen inkomsten te compenseren. Rondom
Makkum doen een redelijk aantal boeren mee
aan deze regeling en dat zorgt weer voor een
groter mozaïek aan percelen waar de vogels
een kans krijgen. U kunt dit zelf ook prima
waarnemen door een fietstochtje te maken en
te genieten van de bloemrijke weilanden, alarmerende vogels met jongen en de geur van
kruidenrijk grasland. Dat is helaas niet overal
in de provincie meer een vanzelfsprekendheid.
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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

SCHUURVERKOOP
Mooi-Nostalgie.nl voor Brocante, Servies, leuke
2e Hands Spulletjes. Arum, Sytzamaweg,
zat. v. 13.00 – 17.00 u.
Gratis af te halen:
4 persoons bungalowtent met 2 slaapcabines.
Tel 0515 231951
GEZOCHT
Wij (de vrijwilligers van het Jister bestuur) zijn
druk opzoek naar een oude caravan die we
willen gebruiken voor ons jaarlijks feest. Mocht
u nog een oude caravan kwijt willen voor niks
of een klein bedrag, dan komen wij hem graag
op halen. We zijn te bereiken op: 0611988784
Of Bauke13@hotmail.com
Reader’s Digest boekjes
Tel: 0515-231643 / 06-38345276
AANGELOPEN
Sinds geruime tijd loopt er op de Markt in
Makkum een lapjeskat (zwart/bruin/wit) Wil de
eigenaar zich melden op tel. 0515-231643 /
06-38345276

“Men Only 2016“
Funsport-Makkum organiseert samen met
lokale en regionale ondernemers, de Mannenavond “Men Only 2016 "
Funsport-Makkum aan de boulevard / strand
Makkum is onlangs geheel verbouwd en is de
ideale locatie voor de start van jouw zomer
2016. Kom langs en laat je verrassen. Men
Only 2016 met o.a BBQ-demonstratie, trendy
kapsels, bike’s & e-bike's, mini cabrio driving ,
biersoorten proeven, wifi stereo and tv’s, proeverij, persoonlijke verzorging, zomer fashion,
accessoire en sports.
Men Only 2016, vrijdag 17 juni van 16.0022:00 uur, voor de 1e 100 echte mannen staat
er een goed gevulde goodie bag klaar. Extra
in de goodie bags, kans op super surprises
o.a, kaarten Heineken Experians, Weekend
Mini cabrio rijden en nog veel meer!
Waar?
Funsport-Makkum boulevard / strand Makkum
Deelnemende bedrijven:
Kapsalon Nynke, Slager Bruinsma, Rinia Fietsen,
DA Fizel, Expert, De Beier, Cafe Beaufort,
Jumbo Kooistra, Funsport Makkum
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

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

Makkumers succesvol
op NK turnen

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

IJsselmeerminnen winnen HT

door Jetze Genee

Drie jeugdige Makkumers waren het afgelopen weekend succesvol op de Nederlandse
kampioenschappen turnen. In Waalwijk was
er goud voor 13 jarige Berber Koornstra. Zij
verdiende het eremetaal op de pegasus.
(paardsprong) De 14 jarige Hylke de Jong
turnde zich eveneens naar het erepodium. Op
de Meerkamp in Vught eindigde Hylke op de
2e plek. En, eveneens in Waalwijk, behaalde
de 14 jarige Nynke de Witte een 13e plek.

KV MAKKUM ORGANISEERT
DE SLAGERIJ ATTEMA PARTIJ
Zondag 5 juni a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. partij voor Meisjes
Afdeling + Opstap gehouden.
Aanvang: 10.00 uur op “Keatslân De Seize”.

foto: Daan Zivkovicd
De damesroeiploeg van roeivereniging De
IJsselmeerminnen uit Makkum hebben vrijdag
6 mei de Harlingen-Terschelling-race gewonnen. De belangrijkste sloeproeiwedstrijd van
Nederland, waarbij 135 sloepen uit heel
Nederland aan deelnemen, heeft een afstand
van 34 km. De dames hadden in de sloep de
Pulp Fiction, 3 uur en 15 minuten nodig om
over te varen.
Afgelopen woensdagavond is de roeiploeg in
Makkum bij café Romano voor, gehuldigd.
Wethouder Durk Stoker was aanwezig en overhandigde de IJsselmeerminnen een cheque
aan de roeivereniging voor deze geweldige
prestatie! In zijn korte speech haalde Stoker
aan zelf wel als volger in het volgschip de race
te hebben bekeken, maar juist daardoor heeft
besloten hier zelf zekers niet aan deel te nemen.
Het geeft aan hoe zwaar de HT, afgekort,
wordt ervaren. Gezien de handpalmen van de
aanwezige roeisters en roeiers komt het aan
op doorzetten, pijn lijden en met een trots en

tevreden gevoel terugkijken op het behalen
van deze monsterroeitocht.
De sloepen welke mogen deelnemen moeten
allemaal authentiek zijn. Vergelijkbaar met het
Skûtsjesilen zijn nieuw gebouwde kromhoutsloepen of zelfs polyestersloepen dan ook
niet toegestaan. De Pulp Fiction voldoet wel
aan deze authentiek eis. Juist daarom was het
voor Jacob en Harry van de Makkumer herensloep de Twirre aanleiding om de sloep in
vervallen staat in 2012 uit een weiland bij
Kubaard te halen en geheel op te knappen.
Na een lange klus uitgevoerd in de loods van
Van Malsen Makkum is menig vrij uurtje gestoken in het opknappen van de sloep. Nu dus in
gebruik door het roeiteam van IJsselmeerminnen. Onder leiding van de stuurmannen
en trainers Emiel en Hendrikus kan het team
in drie jaar tijd zich meten met de landelijke
top. Vorig jaar Nederlands Kampioen en dit
jaar de HT. Een topprestatie die met dit team
van enthousiaste roeisters allicht nog eens
geëvenaard kan worden.

Bootcamp Bij Beach Resort Lifestyle
Op Donderdag 9 Juni Start Beach Resort
Lifestyle weer met Bootcamp lessen. Bootcamp is een full body workout voor zowel
mannen als vrouwen. Met een goede Bootcamp training val je af, bouw je conditie op en
wordt je sterker. Tijdens de training maken we
gebruik van obstakels en attributen die we
tegen komen op het parcours. Denk aan
bankjes, tafels, heuvels en natuurlijk je mede

deelnemers. Bootcamp is een uitdagend trainings programma voor zowel beginnende als
gevorderde sporters. Er wordt getraind in
groepsverband onder begeleiding van een
fitness instructeur. De lessen starten vanaf
20:00 vanuit het sportcentrum.
Voor opgave of meer informatie kunt u bellen
naar 0515-231551.

De prijzen bestaan uit
waardebonnen en medailles,
aangeb: door Slagerij Attema
De kransen worden aangeb. door:
De Greiden Adm. & Advies
Keurmeesters graag 15 min.
vóór aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !
Kantinedienst: 9.30 uur
Monique Cuperus – Ellen v. Hijum
14.00 uur Sietse en Annet Lenters

KV MAKKUM ORGANISEERT
HUISMAN DAK & ZINKWERKEN
LEDENPARTIJ
zondag 12 juni as. een Ledenpartij
met verl.r. voor Heren, Dames,
Schooljeugd, Pupillen en Welpen
Aanvang alle categorieën: 11.00 uur
Prijzen: Eretekens en waardebonnen,
aangeb. door: Huisman Dak & Zinkwerken.
Opgave via secretariaat@kv-makkum.nl
of in de kantine.
Kantinedienst: 10.30 uur
Durkje v.d. Gaast – Janny Tuijl
15.00 uur Gonda Bootsma –
Margriet v.d. Weerdt – Marianne Tjeerdema
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Grillroom Makkum
Op vrijdag 29 april opende Grillroom Makkum
haar deuren. Het restaurant is gespecialiseerd
in döner kebab, grillgerechten en pizza. Het is
het derde restaurant van de eigenaar. Men
beschikt dan ook over een ruime ervaring:
maar liefst 18 jaar met het bakken van
Italiaanse pizza’s en 15 jaar met de grill en
döner kebabspecialiteiten.
Als enige restaurant in Makkum heeft Grillroom
Makkum een bezorgservice. Men is geopend
van maandag tot en met zondag van 16.00 uur
to 24.00 uur. Op vrijdag en zaterdag kan zelfs
tot 02.00 uur een lekkere hartige hap genuttigd
worden. Op dinsdag is men gesloten.

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

