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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Door Judith van Lavieren

Makkum-  Van vrijdag 7 april tot en met zon-
dag 9 april organiseren Hans en Els van der 
Stelt voor de tweede keer de Fryske Diken 
Sportcarrally. Een groep liefhebbers vertrekt 
op vrijdag  met  bijzondere oldtimers vanaf 
het pand van Van der Stelt aan de Stranwei. 
“Vanaf een uur of half 12 zullen de deelne-
mers aankomen en rond 13.00 uur wordt er 
gestart”, aldus Els van der Stelt. “Er doen dit 
jaar 18 equipes mee.”

 In 2007 kwam Hans via een zakenrelatie in 
contact met een vriendenclub uit Stompwijk. 
Ze bleken de liefde voor oldtimers te delen 
en Hans en Els werden uitgenodigd om mee 
te doen aan een toerrit. Het beviel goed en 
er volgde deelname aan rally’s in Brabant, 
Zuid-Duitsland en Maastricht. De men-
sen die deze ritten organiseerden stopten 
er mee. Iemand uit de vriendenploeg nam 
daarna het initiatief en organiseerde een rally 

door Brabant en Zeeland. Hans en Els beslo-
ten in oktober 2015 een weekend in Fries-
land te organiseren: de eerste Fryske Diken 
Sportcarrally. Op vrijdag 7 april start de 
tweede editie. De deelnemers komen voor-
namelijk uit het midden van het land. Deze 
tweede Fryske Diken Sportcarrally wordt er 
gereden in Friesland, Drente, Overijssel en 
de Noord-oostpolder. 
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Ds. Anneke Cluistra 
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Tweede Fryske Diken Sportcarrally

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

ACHLUM 
Monnikenweg 28

Vraagprijs
€ 117.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

VERKOCHT O.V.
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FamilieberichtenInfo
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, week-
ends 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: 
7, 8 en 9 april:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
14, 15, 16 en 17 april:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- 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

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 versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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

DANKBETUIGING

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 25 maart is overleden onze bewoner 
mevrouw

S. Scheepvaart-van ‘t Zet

Wij wensen haar kinderen en verdere 
familie veel sterkte met dit verlies.

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

Witmarsum,  25 maart 2017

Overweldigend!
We zijn er stil van.

Daarom alleen:
DANK U, ALLEMAAL.

Daan en Geertje

Piaam, 6 maart 2017

Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering

 
In ons verdriet om het heengaan van
 

Michael Lewis Golden
 
mochten wij u medeleven ondervinden 
wij betuigen u hiervoor onze oprechte 
dank.
 
 Joke Golden-Kievith
 Kinderen en kleinderen

Heden is overleden onze buurvrouw

Tiny Tromp

Wij wensen de familie heel veel sterkte 
toe de komende tijd.

Fam Nabil Neaimi
Geale en Jantje
Mark
Mevr. Mulder
Mevr. Cuperus
Tjerk en Beitske
Leny Altena 

Harry en Gerda
Sjoerd en Gerrie
Eelke en Dave
Fimme en Jannie
Jelle en Will    
Aloys en Mirjam
De buurtjes

Met grote verslagenheid hebben wij 
kennis genomen van het overlijden van

Larry Redman

Onze gedachten zijn bij de familie en 
nabstaanden, wij wensen hen veel
sterkte toe.

 Eddy & Amarins Fenna, Ruben
 Ben & Ilona Teie, Ayold
 Timen & Simone Jacob, Amber
 Jörg & Anne Joris, Femke, Thees
 Daniel & Marrit Bo Jagger

Met verdriet hebben wij afscheid
genomen van onze lieve vriendin

Tiny Tromp
 
 An Lenie
 Ank Magda
 Annie Mieke
 Annemiek Riet

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

06.06.1945 21.03.2017
Lawrence Vincent Redman

Larry

Yvonne & Chad Bowie & Bram
Eli & Klaas Jan
Evelien & Gerard
Ria
familie & vrienden
Moos
Spot

Jill & Ken
Brian & Robbi
Montei & Dave

Mark & Jill
cousins & loved ones

Serena & Michaela

We hadden nog jaren met hem willen genieten, 
maar een ongelukkige val maakte een eind aan zijn leven. 

Op 21 maart 2017 is overleden 
onze zeer geliefde papa, opa, broer, partner en vriend:

Op 27 maart hebben wij verdriet gedeeld en zijn leven 
gevierd, het was ondanks alles een mooi afscheid.

Contact adres: elibarbiers@live.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                  

Mooie opbrengst Jantje Beton Collecte

Door Judith van Lavieren

Twee weken geleden werd u in de Makkumer 
Belboei al uitgenodigd door zorgorganisatie 
Patyna en woningcorporatie Ekien om mee te 
komen praten over de toekomst van ons dorp. 
Op maandag 10 april van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseren zij een bijeenkomst in café-res-
taurant De Prins.

Annagreet Krommendijk, sinds januari 2016 
locatiemanager van Avondrust, licht toe.
“Bij het voorbereiden van deze avond hebben 
we onmisbare hulp gehad van een achttal in-
woners van Makkum. De groep bestond onder 
andere uit vertegenwoordigers van ouderen-
bonden, Plaatselijk Belang en ondernemers. 
De gesprekken met hen vormden  de eerste 
aftrap gedaan voor onze zoektocht naar de 
gewenste aanpak om de visie met het dorp te 
ontwikkelen, en heeft uiteindelijk geleid tot de 
bijeenkomst van 10 april aanstaande.”

Op de bijeenkomst staat de toekomstige in-
vulling van wonen en zorg in Makkum cen-
traal. Hoe blijft Makkum, voor jong en oud, 
een aantrekkelijk dorp om te  wonen? Wat ge-
beurt er met Avondrust? Het is een avond die 
bedoeld is voor alle inwoners van Makkum en 
omgeving.
“Avondrust verandert. Door nieuwe wetten, 

financiering en het gegeven dat mensen lan-
ger thuis blijven wonen. We zijn nu een woon-
zorgcentrum( letterlijk) aan de rand van Mak-
kum. Met behulp van het dorp willen we graag 
meer wederkerigheid en verbinding creëren. 
Dorpsbewoners kunnen gebruikmaken van 
het seniorenrestaurant, maar is er ook een on-
dernemer die dit restaurant zou willen runnen? 
Wat zijn de ideeën die in Makkum leven over 
activiteiten die in Avondrust kunnen plaatsvin-
den? Er zal in de toekomst steeds minder van 
bovenaf automatisch geregeld worden. We 
willen graag weten wat wij voor het dorp kun-
nen doen en wat het dorp voor ons wil doen.”
Patyna zal op 10 april uitleg geven over thuis-
zorg. Elkien geeft voorlichting over de plan-
nen die zij hebben met hun zorgvastgoed en 
huurwoningen.  Door maatregelen te treffen in 
een woning  kan deze veel langer bewoond 
worden. Hoe maken we het woningbestand 
aantrekkelijk voor jong én oud? Annagreet 
Krommendijk benadrukt dat Patyna en Elkien 
ook graag de woonwensen van de jongeren 
wil horen.
De inbreng op deze avond vormt de basis 
voor een nieuwe, gezamenlijke visie op zorg, 
welzijn en wonen in Makkum. “Avondrust,  Pa-
tyna en Elkien zijn er voor het dorp, maar wij 
hebben op onze beurt ook het dorp nodig. We 
hopen op een grote opkomst”, aldus Anna-
greet Krommendijk.

In de week van 13 t/m 19 februari was de Jan-
tje Beton Collecte. De totale opbrengst was 
€ 555,11. Hiervan gaat de helft naar Peuter-
speelzaal ’t Krobbeguod. Met het geld dat is 
opgehaald hebben de leidsters en de activi-
teitencommissie meer geld te besteden aan 
activiteiten, spelmateriaal en bijvoorbeeld een 
kindervoorstelling. Het is immers voor ieder 

kind belangrijk om te spelen en zich te ont-
wikkelen tussen leeftijdsgenootjes. Binnenkort 
gaat dit geld uitgegeven worden aan een week 
lang ‘Peuter dans met mij’. Nogmaals bedankt 
voor uw gift!

Leidsters en activiteitencommissie
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

Praat mee over de toekomst van Makkum
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Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

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
Tel. 0515-231551 - 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

kijk ook eens op www.makkumerbelboei.nl

Afgelopen zaterdag waren er in Leeuwarden 
alweer voor de 25e keer de Friese judokampi-
oenschappen voor judoka’s geboren 2010 en 
eerder. Van Judo Witmarrsum/Poelstra deden 
er 10 judoka’s mee aan dit toernooi en wel met 
enorm veel succes.
Ongeslagen kampioen werden, Olaf vd Hei-
de (2009, 19-23 kg), Manon Poelsma (2003, 
- 53 kg), Giel Dol (2004, - 52 kg), Riemer Jel-
te Buwalda (2008, - 27 kg), Amara Buwalda 
(2007, - 41 kg) en Wessel Edelman
Benyam Bossack (2009, -30 kg) verloor op 
beslissing de finale en nam zo het zilver mee 

terug naar huis.
Sinne van Loenen (2006) zat in een pittige da-
mes poule, helaas verloor zij in haar poule een 
partij en nam die mee naar de finale. Brons 
voor Sinne.
Ook Finn O’Connor (zelfde poule als Amara, 
2007, -41 kg) wist na goed aanvallend en en-
thousiast judo brons mee naar huis te nemen. 
Jappie Wijnja (2004, - 40 kg) wist met heel 
goed judo een mooie bronzen beker mee naar 
huis te nemen.
Eva vd Kooij (2003, - 53 kg) moest de strijd 
helaas voortijdig staken.

Friese judokampioenschappen

De prijs winnaars van links naar rechts: Giel Dol kampioen, Wessel Edelman kampioen, Finn 
O’Connor 3e, Benyam Bossack 2e, Olaf vd Heide kampioen, Riemer Jelte Buwalda kampioen, 
Sinne van Loenen 3e, Amara Buwalda kampioen en Manon Poelsma kampioen. Op de foto ont-
breekt Jappie Wijnja die 3e werd.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 8 april
15:00 Creil 1 - Makkum 1
12:30 SC Berlikum 2 - Makkum 2
14:30 Makkum 3 - Scharnegoutum’70 2
12:30 Makkum 4 - Scharnegoutum’70 3
15:00 Makkum JO19-1 - QVC JO19-1d
12:30 Makkum JO17-1 - fc Harlingen JO17-1d
10:45 Makkum JO15-1 - S.F. Deinum JO15-1d
9:00 Makkum JO15-2 - Oosterlittens JO15-2d
10:00 AVC JO13-1d - Makkum JO13-1d
08.45 Leovardia JO13-2 - Makkum JO13-2d
08:45 Zeerobben JO11-5 - Makkum JO11-1
09:15 Makkum JO11-2d - LSC 1890 JO11-6
09:00 SJO EBC JO11-4G - Makkum JO11-3d
10:15 Balk JO9-3 - Makkum JO9-1
09:45 Arum JO9-1 - Makkum JO9-2
10:15 SWZ Sneek JO9-7 - Makkum JO9-3

Kantinedienst
08.15-12.00 Mirjam Hoekstra/Karin Wijma
12.00-15.00 Alie vd Veer/Tiny vd Veer
15.00-19.00 Johannes Lutgendorff/Leo Nauta/Sjef vd Draai

Zaterdag 15 april
14:30 Makkum 3 - SDS 3
15:00 Makkum JO19-1 - Oeverzwaluwen JO19-1
10:45 Makkum JO15-1 - ST Minnertsga JO15-1d
09:00 Makkum JO15-2 - Franeker SC JO15-5
11:00 Workum JO13-2G - Makkum JO13-1d
13.00 AVV JO13-1 - Makkum JO13-2d
08:45 Minnertsga JO11-2G - Makkum JO11-1
09:15 Makkum JO11-2d - Zeerobben JO11-7
09:00 Woudsend JO11-2 - Makkum JO11-3d
09:20 SWZ Boso Sneek JO9-5 - Makkum JO9-2
09:00 Makkum JO9-3 - LSC 1890 JO9-7

Kantinedienst
08.15-12.00 Carien Treub/Pieter Genee
12.00-15.00 Tjitske Altena
15.00-19.00 Germ vd Veen/Rene Reinsma
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Bibliotheek Makkum zoekt 

Medewerker strandbieb m/v

Voor de maanden juli en augustus,
ca. 3 dagen per week
De strandbieb is van 8 juli en t/m 27 
augustus 7 dagen per week geopend van 
11 tot 17 uur. Als medewerker strandbieb 
ontvang je de bezoekers (kinderen en 
volwassenen) gastvrij en zorgt voor een 
prettige sfeer. Je regelt het uitlenen en 
weer opruimen van de boeken. Samen 
met een collega voer je spel-/knutsel-/
voorleesactiviteiten uit op woensdag- en 
zaterdagmiddag. 
Je bent een student van minimaal 18 jaar. 
Je kunt uitstekend zelfstandig werken. Je 
verstaat en spreekt goed Duits. Je woont 
in Makkum of nabije omgeving. 
Belangstelling? Stuur je sollicitatie uiterlijk 
20 april 2017 naar makkum@bibliothe-
kenmarenfean.nl. 

Viskiosk vis per mare
zoekt

verkoopmedewerker(ster)
voor +/- 20/25 per week.

Voor meer info mail naar
vispermaremakkum@gmail.com

Voor komende zomer een

SCHOONMAKER
GEZOCHT

(m/vr)

voor toiletgebouw van
Watersportvereniging Makkum.

Info tel. 06-52057216

WINKEL/KANTOORRUIMTE
TE HUUR IN MAKKUM:

- Kerkstraat 35: naast de bakker en
 tegenover de slager 
- in prachtig gerenoveerd pand, 35m2, 

incl. pantry
- kom langs, bel 06-53361086 of
 kijk op www.bedrijfspand.com 

Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,

noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service

staan bij ons hoog in het vaandel.
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door Jetze Genee

Donderdagavond werd in het MFC de jaar-
vergadering van Plaatselijk Belang Makkum 
gehouden. 25 aanwezigen hoorden voorzit-
ter Martin de Jong het jaarverslag van vorig 
jaar doornemen, konden constateren dat het 
aantal leden jaarlijks iets terug loopt en dat de 
vereniging financieel gezond is. Met twee af-
tredende bestuursleden stond Plaatselijk Be-
lang voor de opgave om twee nieuwe leden te 
zoeken. Tijdens de vergadering bleken maar 
liefst drie nieuwe leden bereid om in het be-
stuur te stappen. Een mooie opsteker naar de 
nabije toekomst. 

Input leden
De toekomst, die stond centraal tijdens de 
vergadering. Zo worden de aandachtspunten 
onder de leden gedeeld met het bestuur. Een 
opsomming van verbeterpunten, ideeën en 
ander klein leed wat door het bestuur meege-
nomen wordt en waar nodig in een oplossing 
verwerkt wordt. Een greep uit een zeer divers 

aantal punten ter verbetering: opknappen en-
tree ds. L. Touwenlaan, afronding herinrichting 
verbinding strand – dorp, verharding aanbren-
gen op de IJsbaan, opknappen rotondes, op-
knappen tuinen, gebruik vuilcontainers en het 
teruglopen van de Makkumer Middenstand. 

Belang PB
Wat kan Plaatselijk Belang daar aan verande-
ren? ‘Plaatselijk Belang is de enige vereniging 
waarmee direct en nauw contact met de ge-
meente Súdwest-Fryslân mogelijk is’. Pen-
ningmeester Janny Lutgendorff licht toe dat 
de oudste vereniging van Makkum, u heeft dat 
prachtig kunnen lezen in een mooie flyer, veel 
invloed kan uitoefenen. Lid worden zorgt voor 
medezeggingskracht en met meer leden heeft 
PB meer daadkracht richting de gemeente. In 
een doorlopende schaalvergroting doet Mak-
kum er goed aan om samen sterk te staan. 
Hierbij dan ook de oproep aan alle Makku-
mers, wordt lid! Mark Kamerbeek, Catharinus 
van der Meer en kersverse Makkumer Ruud 
Wijntjes namen het goede voorbeeld om een 
bestuurslidmaatschap in overweging te ne-

Plaatselijk Belang geeft aftrap nieuwe Dorpsvisie
men. Zus Boonstra en Jolanda Dol werden 
bedankt voor de inzet en bijdrage aan het be-
stuur van PB. 
Tijdens de vergadering zijn jaarlijks vertegen-
woordigers van de gemeenteraad aanwezig en 
namens de politie is wijkagent Sierd Steigenga 
aanwezig. Hij gaf een overzicht van meldingen 
uit 2016 waaruit blijkt dat het aantal inbraken 
laag is gezien de ligging en omvang van het 
dorp. Opvallend is de stijging in het aantal 
meldingen van verwarde personen. Het langer 
thuis houden van cliënten die normaliter op-
genomen worden is hiervan een oorzaak. Om-
kijken naar elkaar helpt geeft aan Steigenga 
aan. ‘De inzet van de eerste twee WhatsApp 
groepen op het Ferset en in de regio Zalm zijn 
moderne voorbeelden van omsjen nei inoar’. 
Met elkaar kunnen we meer, buurtpreventie is 
daar een goed voorbeeld van. Meer informatie 
vindt u op de website: www.wapb.nl. Wanneer 
er vragen zijn die voortkomen uit minder ver-
velende situaties kunt u Yvonne Sieswerda, 
buurtcontact gemeente SWF benaderen. 

De eerder genoemde organisatie Timpaan 
gaat in Makkum proberen om de ‘eilandjes’ 
meer met elkaar te verbinden. Niet iedere in-
woner wordt volledig geïnformeerd door alle 
actieve organisaties in Makkum. Facebook, 
eigen ledenbrieven of via de mail worden se-
lecte doelgroepen geïnformeerd. Net name de 
ouderen in Makkum weten zo steeds minder 
over wat er speelt in het dorp. ‘Zet daarvoor 
juist de Belboei in’ was een prima opmerking 
die door de redactie uiteraard van harte wordt 
aanbevolen.

Arjen Doedel gaf een statusupdate van het 
platform Kosta. Het plan van de eilanden voor 
de kust van Makkum. Dit om het toerisme een 
impuls te geven en de leefbaarheid van Mak-
kum voor de toekomst te garanderen. Ander-
zijds om de peilverhoging van het IJsselmeer 
op te vangen en tenslotte zit ook de verbre-
ding van de sluis van Kornwerderzand in het 
totaalpakket. Een ambitieus en groots plan, of 
denkwijze zoals Doedel het noemt. Uiteinde-
lijk moet de komst van het Windpark Fryslân 
zorgen voor een groot deel financiering en 
een omgevingsfonds waaruit de kernen langs 
de IJsselmeerkust kunnen putten. Of de mo-
lens echt komen moet een zitting bij de Raad 
van State uitmaken. Bij de rondvraag viel de 
oproep van Bauke van Dijk op om zo weinig 
mogelijk langs de zeedijk naar de A7 te rijden. 
‘Pak Kievitshorne naar de A7 om de fietsers 
langs de zeedijk tegemoet te komen’. Als laat-
ste gaf Titus Sijmonsma van Doarpswurk een 
presentatie over de totstandkoming van een 
Dorpsvisie van Makkum. De oude visie is aan 
herziening toe en de aanwezigen werden hier-
voor genodigd om in drie groepen om input te 
geven en om te discussiëren over de punten: 
toerisme en recreatie, zorg en welzijn, wonen 
en ieder ander punt van belang. Het belang 
van deze startnotitie ligt vooral in een breed 
draagkracht door alle organisaties in Makkum. 
De visie moet dan ook van onderop geschre-
ven worden en een leidraad worden voor haal-
bare initiatieven.
Op naar een bruisende toekomst!

Tapas en live-muziek bij It Posthûs
Op 27 april viert It Posthûs Koningsdag en de start van het 
zomerseizoen! Na een geslaagd theaterdiner vorig jaar wil-
len we er een traditie van maken om de zomer in te luiden 

met een speciale avond.

Dit jaar een Spaanse tapas avond
We serveren deze avond 5 rondes met diverse hapjes en 

uiteraard ontbreekt de sangria ook niet. 

Bij een Spaanse avond hoort natuurlijk Spaanse muziek. 
Die wordt verzorgd door Felix Perez. Felix treedt al 25 jaar 

op in verschillende landen in Europa en Azië. Hij speelt 
diverse stijlen Spaans, Mexicaans (Mariachi), Italiaans en 

Cubaans.

Alleen op reservering (info@itposthus.nl), wees er snel bij. 
Kosten € 32,50 per persoon.
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Vrijdag 31 maart in restaurant Waerdsicht van 
Avondrust. Aanvang 15.00 uur. Lezing rondom 
de Mattheüs Passion. Op deze middag vertelt 
Arie Vuyk over de Mattheüs Passion en laat hij 
de bekende aria’s horen, aangevuld met een-
voudige koordelen uit de cantates die in direct 
verband staan met de Mattheüs Passion. Toe-
gang € 2,00.

“Mix and Match” is een nieuw muziekfestival 
in Makkum! 8 April in De Prins Makkum. Aan-
vang: 21.00 uur. Entree: €5,-

Passie stonden: Ook dit jaar worden er weer 
passiestonden gehouden. Thema ‘Onbeken-
den ontmoeten’. Deze avonden worden ge-
houden in de Doopsgezinde vermaning aan 
de Bleekstraat. Er is elke viering een ande-
re voorganger. Maandag 11, dinsdag 12 en 
woensdag 13 april. Aanvang 19.30 uur. U /jij 
bent van harte welkom. Tot ziens,Oecumene 
Makkum e.o.

Zaterdag 15 april: grote paasbingo op recrea-
tiecentrum De Holle Poarte 20.00 uur, ingang 
Piramide. Kaartverkoop vanaf 19.30 uur. Vanaf 
deze avond elke zaterdagavond familiebingo 
t/m 2 september .

Zaterdag 15 april: Witmarsum – Camping 
Mounewetter. Crazy Paasbingo met Zus & 
Zusss evenementen! Kom allemaal of reser-
veer nu alvast uw kaart via zusenzusssevene-
menten@gmail.com of bel 06-12517257 / 06-
37349031. Aanvang: 20.00 uur in de kantine 
van Mounewetter-zaal open 19.00 uur.
 
Zaterdag 22 april: Witmarsum – Camping 
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de 
kantine van Mounewetter.

Agenda

Zoekertjes

Kinderledikantje compleet € 75.-
Opvouwbaar logeer ledikantje. €30.-

Franse comtoise klok € 125.-
Regulateurklok € 75.-. Tel. 0515-575756.

Te koop: 
Betonnen tegels antraciet 

40cmx40cm, 6cm dik, totaal oppervlak 24 m2
Af te halen, kosten 27,50 euro

Familie Zijlstra, tel. 0515-852041.

Heeft u bruikbare spullen voor Aktie kerken-
werk die u graag kwijt wilt? Bel dan met tel. 
0517-532420 en het wordt bij u opgehaald.

De sinterklaas speelgoed actie vraagt het 
hele jaar door goed speelgoed voor hun actie 

in december. Marijke tel. 0651055085 of 
Harmke tel. 06-47157579.

Gevraagd gratis dames en herenfietsen
kinderfietsen en onderdelen van fietsen ook 

erg welkom, tel. 06-15507737.

Makkum- Hylke de Jong turnde afgelopen 
weken namens De Stansfries IJlst op drie 
plaatsingswedstrijden voor de Noordelijke 
Turncompetitie. Hij turnde prima wedstrijden 
waarin hij stabiele oefeningen liet zien, en echt 
uitblonk op al de toestellen. Dit leverde hem 
3 maal een 1e plaats en een Erebeker op, en 
een startbewijs voor de Noordoost finale op 
13 mei in Lemmer.
De eerste wedstrijd vond plaats op 04 febru-
ari jl. in de turnhal van Joure en won hier de 
1e prijs. De tweede wedstrijd vond plaats op 
18 februari jl. in de turnhal van 2e Exloërmond 
en ook hier won Hylke met overmacht de 1e 

prijs. De derde wedstrijd vond plaats op 01 
april jl. in de turnhal van Meppel en ook hier 
nam Hylke het goud mee naar huis. Met het 
behalen van deze resultaten heeft Hylke zich 
een plaats bemachtigd in de Noord/Oost fi-
nale welke wordt gehouden op 13 mei a.s. in 
de turnhal van Lemmer. Hylke de Jong is zijn 
turncarrière begonnen bij Gymnastiekvereni-
ging DES in Makkum. Deze sportieve carrière 
kost naast zijn studie veel trainingstijd, Hylke 
woont doordeweeks  intern op de Maritieme 
Academie in Harlingen en wordt na schooltijd 
avonds naar en van de trainingen in IJlst ge-
bracht en gehaald door zijn ouders.

Stanfries turner Hylke de Jong
wint 3 maal GOUD!
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Sinds kort is er een huisartsenhospitaal in 
Avondrust. In het huisartsenhospitaal kunnen 
mensen opgenomen worden die tijdelijk extra 
zorg nodig hebben of na een ziekenhuisopna-
me nog niet terug naar huis kunnen. Woon-
zorgcentrum Avondrust en gezondheidscen-
trum Makkum bieden deze zorg samen aan. 

Patiënten kunnen op medische indicatie, in 
overleg met de huisarts van gezondheidscen-
trum Makkum, dichtbij huis worden opgeno-
men. Het professionele zorgteam van Avon-
drust biedt 24 uur per dag de nodige zorg. 
Tijdens het verblijf blijft de huisarts medisch 
verantwoordelijk.

Huisarts Dierick van gezondheidscentrum 
Makkum is enthousiast. “Het huisartsenhospi-
taal is een prachtige tussenvorm tussen thuis 
en het ziekenhuis. Voor wie wel zorg nodig 
heeft maar eigenlijk niet naar het ziekenhuis 
hoeft en voor mensen die na een ziekenhuis-
opname nog niet naar huis kunnen”, stelt huis-
arts Dierick. “Het is prettiger voor de patiën-
ten. Wij kunnen alles wat betreft verpleging, 
zorg, goede voeding en medicatiecontrole 
goed begeleiden. De lijntjes zijn kort. Een ide-
ale manier om aan te sterken.”
“Mensen blijven steeds langer thuis wonen 
en daar spelen wij met dit huisartsenhospitaal 
op in. De plannen lagen er twee jaar geleden 

al, maar het kostte tijd om alles op het gebied 
van wet- en regelgeving goed te regelen. Op 
dit moment is het een pilot. Het is het tweede 
huisartsenhospitaal in Friesland. Er is nu 1 ka-
mer beschikbaar, maar wellicht worden dat er 
in de toekomst meer.”

Wie meer informatie wil over het huisartsen-
hospitaal kan op werkdagen tussen 9.00 en 
16.00 uur contact opnemen met de receptie 
van Avondrust (telefoon: 0515-231655) of 
met gezondheidscentrum Makkum (telefoon: 
0515-231770). In het Sûnhûs liggen ook fol-
ders met informatie over het huisartsenhospi-
taal. 

Huisartsenhospitaal in Avondrust Makkum
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door Jetze Genee

Alweer vier weken is ds. Anneke Cluistra aan-
gesteld als dominee voor de PKN gemeente 
Makkum. In februari is ds. Anneke, zoals we 
haar aan mogen spreken, bevestigd in het An-
ker te Makkum. Bij deze drukbezochte dienst 
waren veel gemeenteleden, familie, vrienden 
en de dominees van haar stageadressen in 
Zwolle en Zuidwolde aanwezig. Ds. Anneke 
komt uit de regio Hoogeveen. Makkum is haar 
eerste aanstelling. Samen met haar man Joël 
woont ze nu 6 weken in de pastoriewoning 
aan de ds. L. Touwenlaan. 

Met haar 32 jaar is ds. Anneke na haar oplei-
ding in Kampen en een pastoraal jaar in Roe-
menië, klaar voor het echte werk. In Makkum, 
een mooie plaats met een open en directe ge-
meenschap. Dat spreekt haar bijzonder aan. 
 
Dominee ben je niet zomaar, ds. Anneke heeft 
er behoorlijk voor moeten blokken, maar heeft 
er ook de tijd voor genomen. ‘Na het VWO 
heb ik bewust de keus gemaakt om de studie 
Theologie te volgen. Om uiteindelijk voor het 
beroep predikant te gaan vraagt een gewogen 
keuze’. Die heeft ds. Anneke na een aantal 
omzwervingen en baantjes twee jaar terug 
gemaakt. Toen heeft ze de predikant-master-
opleiding weer heeft opgepakt om deze af te 
ronden. ‘In deze twee jaar heb ik veel geleerd 
en heel bewust de opleiding afgerond om pre-
dikant te worden’. Vrij vlug daarna kwam de 
vacature van dominee in Makkum in beeld en 
heeft ze hier succesvol op gereageerd. Met 
stages in Zwolle en Zuidwolde is Makkum 
haar derde gemeente waar zij vol kracht en 
energie aan gaat beginnen. 
De PKN-commissie is meerdere keren bij haar 
diensten geweest om te luisteren en te kijken. 
Daarna volgde een aantal gesprekken en in 
februari volgde de bevestiging in de dienst. 
Ds. Anneke is dominee voor alle Makkumers 
en zal waar dat kan en mogelijk is alle moge-
lijke taken vol energie op pakken. Dat zijn na-
tuurlijk de diensten op zondag, maar ook de 
huisbezoeken waarin ze ondersteuning vindt 
in de persoon van Cees van Rhijn die ook de 
vacante periode deels ingevuld heeft. ‘Ik wil er 
nadrukkelijk voor iedereen zijn, lid van de kerk 
of niet, gelovig of niet. Als ik ervoor kan zorgen 
dat ik in een goed gesprek voor verlichting kan 
zorgen of dat ik God dichter bij kan brengen 
dan geeft mij dat voldoening.’ 

Op de vraag wat Ds. Anneke wil leren in Mak-
kum geeft zij aan dat ze na een aantal jaar 
graag haar rol in het grotere plaatje helder wil 
zien. Nader uitgelegd, er komt veel bij kijken 
om dominee te zijn, veel korte termijn werk-
zaamheden. Vragen als; welke kant gaan we 
op als gemeente? Hoe staat de kerk in de re-
gio? Kunnen we behouden of mogelijk zelfs 
groeien in het aantal leden van onze gemeen-
te? Over een aantal jaar krijgt ze daar onge-
twijfeld een antwoord op. 

Wat brengt ds. Anneke mee voor de Makku-
mers? Ze wil graag verstevigen wat goed is en 
nieuw elan in de kerkdiensten brengen. Daar-

Ds. Anneke Cluistra nieuwe dominee in Makkum

naast wil ze een verbindende factor zijn tussen 
de mensen van de gemeente en God. Dat zal 
ze doen door korte lijnen, veelvuldig contact 
met de Makkumers en door vernieuwing aan-
brengen in de kerkdienst. Dat doet ze met am-
bitie. Haar optimale plaatje, een gemeente die 
leeft en samenwerkt. Hierdoor kan een groei 
ontstaan maar dat is niet haar primaire doel.  
Dat begint en eindigt vaak of mogelijk altijd 
met een goed gesprek met de inwoners van 
Makkum en omgeving. 
Makkum heeft na een lange periode weer een 
eigen dominee. Dat wordt in de gemeente op-

timistisch ontvangen. Ds. Anneke kan zich hier 
wel zorgen over maken, het verwachtingspa-
troon wat Makkum heeft zal niet altijd hetzelf-
de blijven. ‘De invulling van mijn werk ga ik de 
komende maanden vorm geven. Als publiek 
figuur geeft dat veel verantwoordelijkheid. Die 
neem ik graag, maar wel op een eigen manier’. 
Tot slot wil ds. Anneke ons meegeven dat het 
zij er is voor iedereen. De dominee van Mak-
kum. En dat ze het waardeert dat ze middels 
de Makkumer Belboei zichzelf op deze manier 
kan presenteren. Nog liever ziet zij u in een 
persoonlijk gesprek of natuurlijk in de kerk. 

9 april, 9.30, K.C. Het Anker, Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, 6e 40-dgntijd Palmpasen
9 april, 11.00, Piaam, Ds. J.Ek Brummen
13 april, 19.30, Van Doniakerk, Ds. L. Muilwijk-Huis St. Anna Parochie, Witte Donderdag Heilg 
Avondmaalviering
14 april, 19.30, K.C. Het Anker, Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, Goede Vrijdag
15 april ,21.30, Piaam, Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, Stille Zaterdag
16 april 10.00, Van Doniakerk, Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, Pasen

Kerkdiensten
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Makkumer basisscholen gaan met 8 volleybal 
teams naar scholentoernooi in Sneek
Op 25 maart konden de 
scholen weer laten zien 
wat ze waard zijn op de 
16e editie van het Scholen 
Volleybaltoernooi in Sneek.
Maar liefst 148 teams van 
de diverse scholen uit de 
groepen 3 tot en met 8 uit 
de regio Sneek hadden 
zich hiervoor opgegeven. 
Er werd gespeeld op de di-
verse niveaus van het Cool 
Moves Volleybal (CMV)
systeem.

Dit CMV systeem  kent zes 
verschillende spelniveaus, 
zodat ook de jongste 
volleyballers stapje voor 
stapje op een speelse, dy-
namische manier het vol-
leybalspel  onder de knie 
kunnen krijgen.
Dit jaar deden er naast  6 
teams van CBO de Ark 
voor het eerst 2 teams van 
de  St.  Martinus school 
mee.
De meeste leerlingen ko-
men veel bekenden te-
gen die ze normaal bij de 
competitiewedstrijden ook 
tegenkomen wanneer ze 
voor hun volleybal vereni-
ging uitkomen.
Toch konden we gelukkig 
ook heel veel nieuwe ge-
zichten verwelkomen van 
leerlingen die volleyballen 
erg leuk vinden en zo za-
ten  er deze zaterdag hele 
verrassende teams tussen.
Er werden in de diver-
se poules mooie en ook 
spannende  wedstrijden  
gespeeld. .

In de niveaus 1 t/m 4 de-
den vanuit Makkum in 
totaal 4 teams mee. Alle 
teams speelden super! 
Deze teams wisten 2 maal 
een 3e plaats en 2 maal 
een mooie 1e plaats mee 
naar huis te slepen. De an-
dere vier teams speelden 
om het ‘echte’ kampioen-
schap op niveau 6.
Dit niveau lijkt al heel erg 
op het gewone volleybal, 
maar wordt alleen nog op 
een kleiner veld gespeeld. 
In de eerste ronde werd 
gestreden tussen 29 teams 
voor de eerste plaats in de 
poule, want alleen de pou-
lewinnaars konden met el-

kaar de strijd aangaan om plaats 1 
tot en met 8.
Team De Ark 5 uit Groep 8 van 
CBO de Ark  speelde zo goed dat 
dit team uiteindelijk de finale wist te 
halen. Ook de finale was erg span-
nend. Lange tijd staat het team van 
De Ark 5 voor maar in de laatste mi-

nuten bleek de tegenpartij net iets 
beter waardoor het team uit Mak-
kum met de 2e prijs naar huis gaat. 
De leerlingen van CBO De Ark en de 
St. Martinus school kunnen terug-
kijken op een zeer geslaagde, maar 
bovenal ook erg leuke en gezellige 
dag.

Alle leerlingen gingen naar huis met 
een lekkere paashaas en een mooie 
medaille. Het team De Ark 5 kon 
daarbij ook nog een mooie beker 
mee naar Makkum nemen en heeft 
zich geplaatst voor het provinciale 
kampioenschap in Assen op 13 mei 
aanstaande.
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door Jetze Genee

De maand maart staat bekend voor onstuimig 
weer, opkomende bloembollen en natuurlijk 
het eerste kievitsei. De komst van deze len-
tebode wordt nog steeds gevierd door Vogel-
wacht Makkum eo. De regels zijn tegenwoor-
dig zo dat het kievitsei nog wel gezocht mag 
worden, maar niet meer meegenomen mag 
worden. Dat is voor de leden van de wacht 
niet een probleem waardoor ook dit jaar weer 
gestreden werd om de eer van de vondst van 
het eerste kievitsei. De zoektocht om het eer-
ste ei te vinden kon dit jaar al vroeg starten. De 
eerste baltsende kieviten waren al eind febru-
ari actief. Het eerste landelijke ei werd donder-
dag de 9e maart gevonden en een dag later 
was het eerste kievitsei van Fryslân aan de 
beurt. Het eerste ei van vogelwacht Makkum 
werd onder Exmorra gevonden door Jetze Ge-
nee op dinsdag 14 maart net na 16.30 uur. Een 
half uur later vond Wilmer Genee samen met 
zijn vader een eitje op de jeugdbouw bij fa-
milie Mulder onder Allingawier. Hij is daarmee 
de winnaar in de jongste categorie. Een dag 
later vond Oane Oostenveld in de Jonkers het 
eerste ei van de oudste klasse. 

Nazorg
Dit jaar wordt weer volop aan nestbescher-
ming en het tellen van de aantallen broedende 
weidevogels gedaan rondom Makkum. Na de 
vondst van de eerste eieren start de nazorg. 
Dat betekent dat ongeveer 30 vrijwilligers in 
bijna 3500 ha de zorg hebben over de nesten 
en de jongen van vogels als kievit, grutto, tu-
reluur en scholekster. Deze boerenland vogels 
hebben het moeilijk. De aantallen nemen he-
laas nog steeds af. Er worden helaas te wei-
nig jonge vogels groot. Bij een aantal boeren 
blijft het aantal vogels gelukkig aardig stabiel. 
Deze boeren zorgen vaak, samen met de vo-
gelwachters, voor speciale maatregelen waar-
mee vogels beter en veiliger kunnen broeden. 

Agrarisch natuurbeheer
Maatregelen als hoog waterpeil, plassen op 
het water, laat maaien en zorgen voor opgroei-
land voor kuikens zijn nodig om de weidevo-
gels tussen maart en juli op te laten groeien. 
Deze boeren melken net als andere boeren om 
een boterham te verdienen, maar doen dat sa-
men met de vogels en ook de kruiden en bloe-
men in de weilanden. Hiervoor kan een boer 
subsidie krijgen van de provincie Fryslân en 
zijn aangesloten bij agrarisch collectief Súd-
westkust. Dat wordt agrarisch natuurbeheer 
genoemd. Samen met vogelwachten, jagers, 
boeren en de natuurbeheerders werkt ieder-
een aan een betere vogelstand. 

Wilt u een keer mee het land in? Of meer in-
formatie over dit veldwerk? Neem dan gerust 
contact op met Ronny Cuperus, 06-20829673 
van de Vogelwacht.

Tuinvogels
Naast de weidevogels hangen er in Makkum 
ook diverse nestkasten. Heeft u zelf een nest-
kastje? Dan vindt de wacht het erg leuk wan-

Eerste kievitsei Vogelwacht Makkum

neer u doorgeeft welke vogel daar in gebroed 
heeft. U kunt dit doorgeven aan Oane Oos-
tenveld, Bleekstraat 7, of per telefoon: 0515-
232745.De dagen worden langer en de stads- 
en tuinvogels zoeken hun nestjes weer op of 

gaan die druk bouwen. Wilt u op verzoek van 
de Vogelwacht én de vogels dit voorjaar uw 
kat voorzien van een belletje en als het kan, ’s 
nachts binnen houden? Alvast een mooi voor-
jaar! 



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
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U wilt toch ook gevonden worden op

Eendenkorven, polsstok, mattenkloppers, bezems en borstels,
ragebollen met of zonder stok. Ook met stokversteviging.

Antilekband voor kruiwagen. Droogmolens en rekken.

Wolf, Gardena en Talentools tuingereedschap
Kantenmaaiers, grasmaaimachine, dompelpomp

Eco Gard voor groene aanslag en onkruid
Opruimingen in diverse tuingereedschappen, zoals spades, grasharken, kantenstekers

Secucare een nieuwe kijk op zorgprodukten.
Bijvoorbeeld een  modulair drempelsysteem en wandbeugels

Acties opruiming
multitool klein voor 5 euro
Fietsverlichtingsetje 4 euro

WD40 voor 2,95
Voor elke klant op is op

Kleine reparaties aan (tuin)gereedschap en fietsen
Verhuur verfsteiger en ander materiaal


