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

“Samen op zoek”
over zorg en wonen
in De Prins

Modeshow op de Markt

No. 1638 - 19 april 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
Door Judith van Lavieren
Ziezo Mode, Van Nuyen, Silerswaar, ’t Pareltje en Fun Sport organiseren op Koningsdag
een modeshow op de Markt. In samenwerking met geluids- en muziekman Cees Jaspers, fotografe Daan Daantje, Blom Ynien
en Schoonheidssalon Rianne belooft het
een vorstelijke modeshow te worden. “De
Makkumer mode wordt donderdag 27 april
vanaf 13.00 uur geshowd op een podium
tegenover Silerswaar en het Oranjezonnetje
is besteld!”, aldus Marijke Hollander van ’t
Pareltje.
Tineke Genee is ladyspeaker en mag een
aantal bijzondere gasten verwelkomen. Annick Gerritsma, die hoge ogen gooide in de
Miss Teenverkiezing, is de Miss Makkum
van Koningsdag en zal enkele keren in stijl
het podium betreden. En natuurlijk staan er
stoelen klaar voor de Makkumer Koning en
Koningin, die de show met hun aanwezigheid gaan opluisteren.
De Makkumer Maxima en Alexander zijn
niet de enigen die vanaf een zitplaats van de
show kunnen genieten. Ter gelegenheid van

de vijftigste verjaardag van de Koning zijn er
vijftig zitplaatsen beschikbaar. Voor 50 dubbeltjes (oftewel 5 euro) kunt u een zitplaats
reserveren. U wordt door charmante gastvrouwen naar uw plaats gebracht en tijdens
de show door hen voorzien van een zoet
hapje (verzorgd door Bakker Kluft), een hartig hapje (verzorgd door Slagerij Bruinsma)
en een Oranjebittertje (mogelijk gemaakt
door Sietse Bouma).
De zitplaatsen zijn uitsluitend vooraf verkrijgbaar. Tot en met woensdag 26 april kunt u
hier kaartjes voor kopen bij ’t Pareltje.

WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

MAKKUM
De Poon 30
Vraagprijs
€ 145.000,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

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)
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:
21, 22 en 23 april:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
28, 29 en 30 april:
Van Asperen Tandheelkunde, 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

Colofon

Dit lytse famke noch altyd drok
yn it spier wurd 20 april 50 jier

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 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

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

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)
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Activiteiten rond Koningsdag
Door Judith van Lavieren

De afgelopen maanden is het bestuur van de
Koninginnevereniging bestaande uit Gerrit
Bleeker, Christa Duijster, Ynze Salverda en
Arie Kuipers druk bezig geweest om van Koningsdag 2017 een feestelijke dag voor jonge
en oude(re) Makkumers te maken. Net als vorig jaar vinden de activiteiten in het centrum
van Makkum plaats.
De feestelijkheden beginnen al op zondag 23
april met een speurtocht die start vanuit Hotel
De Prins. Het is een speurtocht langs mooie
Makkumer plekjes en de mobiel moet mee
om alle opdrachten uit te kunnen voeren. De
speurtocht heeft dezelfde opzet als vorig jaar
maar is qua route en opdrachten helemaal
nieuw. Wederom samengesteld door Arjen
Doedel en de stichting Ald Makkum, leuk en
leerzaam dus. De speurtocht wordt gelopen in
groepen van 10. Men kan zich als groep van
10 opgeven, maar ook als kleiner groepje of
individueel: u wordt dan ingedeeld. De prijsuitreiking van de speurtocht is donderdag27
april vanaf 17.00 uur, tijdens het matinee in De
Prins . Opgeven via: makkumerspeurtocht@
hotmail.com.
Woensdag 26 april een bingo met mooie prijzen in het Anker. De bingo begint om 19.30
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Donderdag 27 april om 10.30 uur start Koningsdag met kanonschoten op de haven en
een aubade. Ook kan Makkum hier aanschou-

wen wie de nieuwe vorst en vorstin zijn. Wie
deze Koningsdag als de Makkumer Alexander
en Maxima het volk vanaf het balkon zullen
toespreken is tijdens het ter perse gaan van
deze Makkumer Belboei nog een zorgvuldig
bewaard geheim…
Vanaf 11 uur zijn er op de Markt kinderspelen onder leiding van Vollie Oostenveld, er is
een kinderrommelmarkt en de Leydse Kluchten compagnie start met voorstellingen in De
Prins.
Vanaf 12 uur is het feest op Markt en Plein.
De grote succesnummers van vorig jaar, een
Surinaamse streetband en een modeshow,
zijn uiteraard weer in het programma opgenomen. Nieuw dit jaar zijn optredens van Big
Band Friesland en het Beatles Project met
onder andere Makkumer Matthijs Klein. Ook
ABFAB en de Barnfinds hebben Makkumers in
de gelederen. Ook nieuw is het grote meezingfeest met medewerking van Nostalgia, waarbij
iedereen van harte uitgenodigd is om zijn stem
te laten horen.
Vanaf 17.00 uur is er matinee in De Prins met
muziek van Take Two. Hier worden de prijzen
van de kinderspelen en de speurtocht uitgereikt.

Volleybal Vereninging Makkum
organiseert de

GERANIUM ACTIE
Op woensdag 19 april
vanaf 18.00 uur gaan de
leden weer langs de deuren.

1 voor € 2,00 en
3 voor € 5,00

Op zondag 30 april om 9.30 uur is er een oecumenische kerkdienst in KC Het Anker.
In verband met de activiteiten op Koningsdag verzoekt de Koninginnevereniging NIET
OP PLEIN EN MARKT TE PARKEREN vanaf
woensdagavond 26 april.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
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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

Zoekertje
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 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

Maak kennis met Golfclub Gaasterland
Door Jetze Genee
Friesland is mooier met een rondje golf. Een
prikkelende slogan op de folder van Golfclub
Gaasterland. Makkumse Trudi Coosemans is
lid van de Golfclub Gaasterland. Thuis aan
de tafel geeft Trudi nadere uitleg over de
prachtige golfbaan tussen Oudemirdum en
Ruigahuizen. De golfsport is voor veel lezers
van Belboei ongetwijfeld onbekend terrein,
net als voor uw redacteur. ‘Laat ik nu eens die
koudwatervrees en onbekendheid wegnemen’
Coosemans neemt het woord gekleed in een
mooie wedstrijdsweater van de ochtendtraining. Ze begint met een spoedcursus golf voor
dit artikel.
Wedstrijden
De golfclub organiseert diverse wedstrijden en
competities. Waarbij altijd rekening gehouden
wordt met de zogenaamde handicap. Daarnaast is de sfeer ontspannen en bovenal erg
gezellig. Presteren is niet het hoofddoel voor
de meeste leden. Iedere golfspeler wordt ingedeeld naar eigen kunnen. Middels wedstrijden en het behalen van punten stijgt de speler
in de handicap-factor. Een nieuw lid start met
een handicap van 54. Het niveau op de club
is redelijk, waarbij enkele spelers uitkomen in
hoge klassen. Vanuit Makkum zijn ongeveer
vijf spelers actief bij golfclub Gaasterland.
‘En dat aantal mag gerust wat omhoog! Ons
bereik is grofweg Zuidwest Friesland, veel leden uit Sneek, Balk en Lemmer, maar ook uit
de polder. Daarnaast kan iedere golfer deelnemen aan de zomercompetitie of gewoon
een dagkaart afnemen om te genieten van de
prachtige baan.’ Coosemans vertelt enthousiast over de mogelijkheden. Donderdag inloop
avond, dinsdagochtend dames en woensdagochtend heren. Een eventuele les kan via een
‘pro’ ofwel leraar gevolgd worden. De baan
bestaat uit 9 holes welke fraai zijn aangelegd

tussen bos en waterpartijen, een echte natuurgolfbaan.
Aanstaande 20 mei worden de Gaasterland
Open gespeeld op de Gaasterlandse Golfclub.
In de ochtend komen de hoge handicappers
aan bod en ’s middags de lage handicappers,
ofwel de toppers. Door de verrekening van de
handicap in de uitslag maakt iedereen kans op
prachtige prijzen. De betere spelers moeten in
een minder aantal slagen de bal putten dan de
wat minder goede spelers. Als u nog nooit golf
gespeeld heeft of interesse heeft, dan bent u
deze zaterdag van harte welkom om te kijken
en de sfeer te proeven. ‘Heerlijk bewegen in de
buitenlucht! Wie wil dat nou niet?’ U kunt zich
als deelnemer inschrijven via de mail: gaasterlandopen2017@golfclubgaasterland.nl.
De Golfclub Gaasterland bestaat nu uit ongeveer 350 leden. Er is nog ruimte tot a. 475 leden. De gemiddelde leeftijd is best hoog, maar
de jeugdgroep van ca. 20 jeugdleden groeit
nog altijd. Vooral de categorie 20 tot 40 jaar
is nog onderbezet. Speciaal voor deze doelgroep doet Coosemans een beroep om geheel
vrijblijvend een kijkje te nemen op de baan of
om een proefles te nemen. Golf is naast gezond actief in de buitenlucht zijn, ook vooral
een prima mogelijkheid om te netwerken.
Voor de zakelijke markt is een bedrijvencompetitie opgezet. De sfeer is laagdrempelig en
relaxed, zeker geen Gooise scrupules of gesloten houding. Nog aardig te vermelden, de
catering wordt verzorgd door leden van een
sociale werkvoorziening, de baan is een echte natuurgolfbaan met reeën, dassen, hoge
aantallen amfibieën en libellen en een eigen
vogelwerkgroep. Gasten zijn altijd welkom,
ook zonder golfvaardigheidsbewijs. Bent u in
Gaasterland of wilt u eens een kijkje nemen?
Kom dan langs en geniet van de sport én de
mooie omgeving.

Zaterdag 22 maart Open Dag Avondrust
Door Judith van Lavieren
Op zaterdag 22 maart houdt Avondrust een
open dag. Van 10.00 tot 14.00 uur is iedereen
van harte welkom om te komen kijken wat er
allemaal in het woonzorgcentrum geboden
wordt. Ook de kinderopvang Thuishuis Doerak die in het gebouw van Avondrust gehuisvest is en de dorpstuin en dierenweide kunnen
bezocht worden. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een programmaboekje waarin alle
activiteiten van de open dag vermeld staan.
Informatie is ook te vinden op de facebookpagina Mireille van Patyna- Avondrust. In dit
artikel leest u alvast enkele highlights uit het
programma.
Er komt een draaiend rad. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de Makkumer winkeliers. De opbrengst van het draaiend rad wordt
gebruikt voor de aanschaf van een duofiets.
Sinds kort heeft Avondrust een popkoor. Tussen 11 en 12 houden zij een open repetitie.

Iedereen is van harte welkom om te luisteren
en wie wil mag meezingen!
Er zijn leuke stands en kraampjes met onder
andere informatie over Tafeltje Dekje, Zorg
Thuis en huishoudelijke hulp.
De Rabobank die iedere vrijdag zitting heeft in
Avondrust is ook op de open dag aanwezig.
U kunt filmpjes bekijken die tijdens de dagelijkse gang van zaken in Avondrust van activiteiten gemaakt zijn.
Thuishuis Doerak is open en heeft een springkussen voor de deur. Er kunnen spelletjes gedaan worden en er wordt geschminkt. Afhankelijk van het weer zijn er ook activiteiten in de
dorpstuin.
Of het nu is omdat u nieuwsgierig bent naar
wat er in een woonzorgcentrum gebeurt of dat
u vragen heeft over wonen, zorg, kinderopvang in een Thuishuis,werk, stage en vrijwilligerswerk in Avondrust: een kijkje achter de
deur is altijd interessant!
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Buurtvereniging
Terra Nova
opgeheven
Door Judith van Lavieren
Op 31 december 2016 viel het doek
voor buurtvereniging Terra Nova. “De
buurtvereniging van de “vissenstraten” (Voorn, Zalm etc) en de “botenstraten” ( Botterstraat, Tjalkstraat etc)
organiseerde op het laatst eigenlijk
alleen nog bingoavonden”, vertelt
Gerrie de Vries. Samen met Marcel
Bergsma, Gelfke Portma en Leo Nauta vormde zij het laatste bestuur van
Terra Nova. Toen ook de animo voor
de bingo er niet meer was besloot men
eind vorig jaar te stoppen. De laatste
activiteit die Terra Nova voor de leden organiseerde was een avondje
naar de Wok in Bolsward. Maar liefst
68 leden deden er aan mee. Van het
geld dat er nog in kas was kregen alle
leden met kerst een rollade. Voor het
geld dat toen nog over was werd een
goede bestemming gezocht. Avondrust kreeg een bijdrage voor een
nieuw aan te schaffen duofiets en er
werd nog een bedrag in de bingopot
van het woonzorgcentrum gedaan.
De rest heeft men geschonken aan
andere verenigingen in Makkum. “Dat
geld was bedoeld voor de jeugd, vandaar dat we gekozen hebben voor
verenigingen met veel jeugd.” De
voetbalvereniging, de kaatsvereniging, de volleybalvereniging, gymnastiekvereniging DES, de badmintonvereniging, de tennisvereniging en de
scouting ontvingen een gift van Terra
Nova. “Scouting gaat het gebruiken
voor de isolatie van hun gebouw en
DES gaat het besteden aan attributen
die ze nodig hebben”, zegt Gerrie de
Vries.

Dodenherdenking
in Makkum
Op donderdag 4 mei worden de gevallenen
herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en van
oorlogssituaties en internationale vredesoperaties van nadien. Vanaf 19.00 uur formeert de
stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint
Martinusschool. Er worden kransen en bloemen gelegd bij het monument aan de Buren
en bij de graven van het verzet en van de RAF
op het kerkhof. Op het hof wordt een korte
toespraak gehouden. Vanzelfsprekend zullen
we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht
nemen. Na afloop vertrekt de stoet weer van
het hof, over dezelfde route terug.

Royal Makkum

hofleverancier van modebewust Makkum

Voor een outfit van Koninklijke allure presenteren wij vanaf de catwalk een

modeshow

De rode loper zal klaar liggen op de Markt en
de show zal door ons Koningspaar geopend worden.

Royal Makkum presenteert
donderdag 27 april:

BlomYnien
Fotografie Daan Daantje
Funsport Makkum
Schoonheidssalon Rianne
’t Pareltje mode & Cadeauboutique
Silerswaar
VanNuyen hoeden
Ziezo fashion

U bent vanaf 13.00 uur van harte uitgenodigd op de Markt.
Zitplaatsen tegen een vergoeding, inclusief een hapje en drankje
te reserveren tot 26 april bij ’t Pareltje Makkum. Staplaatsen gratis.

Programma V.V. Makkum
Woensdag 19 april
19.00 Makkum JO17-1 - Harlingen JO17-1
Donderdag 20 april
19.00 Makkum 4 - Hielpen 2
Zaterdag 22 april
15:00 Makkum 1 - Bolsward 1
12:30 Makkum 4 - Heeg 3
12:30 Makkum JO19-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1
11:10 SDS JO13-2d - Makkum JO13-2d
10:30 Makkum JO11-1 - Tzum JO11-1d
10:30 Makkum JO11-3d - Hielpen JO11-3
10.30 Makkum JO9-1 - Makkumjo9-2
Kantinedienst
09.45-12.00 Ans Pieters/Jelle vd Velde
12.00-15.00 Yvonne Grobbink/Annemiek Blanksma
15.00-19.00 Wiepie Adema/Siepie Attema/Ronnie Bruinsma
Zaterdag 29 april
14:30 Mulier 1 - Makkum 1

12:30 Makkum 2 - Knickerbockers The 5
14:30 Tzum 1 - Makkum 3
11:30 TOP’63 JO19-1 - Makkum JO19-1
10:10 SDS JO17-1 - Makkum JO17-1
09:00 Oeverzwaluwen JO15-1d - Makkum JO15-1
08:45 Minnertsga JO11-2G - Makkum JO11-1
10.00 Makkumjo19-1 - TOPjo-19-1
Dinsdag 2 mei
19.00 Makkum 4 - Scharnegoutum 3
Kantinedienst
09.00-12.00 Aty Roodenburg/Ineke vd Bles
12.00-15.00 Karin Bruinsma/Klaas Reitsma
15.00-19.00 Klaas v Malsen/Rein Attema/Sando vd Meer

kijk ook eens op www.makkumerbelboei.nl
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Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi

Op zoek naar
een leuk cadeau?
Denk eens aan een dinerbon van

It Posthûs

Bij besteding van € 75,00 of meer krijgt
u er ook nog een gratis fles biologische
Posthûs wijn bij t.w.v. € 12,50

Onder ideale omstandigheden startte zondagmorgen 9 april het Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi van Tennis Club Witmarsum. Het
weer was fantastisch en de tennisbanen lagen
er top bij. Tussendoor werd er oranjekoek geserveerd bij de koffie en tijdens de pauze kon
er genoten worden van een heerlijke soep met
stokbrood. De nieuwe scoreborden(aangeboden door Bouwbedrijf Hofstra) werden direct
volop gebruikt. De vereniging bestaat dit jaar
40 jaar en voor het eerste tennistoernooi hadden zich maar liefst 31 leden aangemeld. Voor

enkelen even wennen na de winter voor anderen een voortzetting in de buitenlucht. De
wedstrijdcommissie moest enig rekenwerk
verrichten, maar uiteindelijk gingen de prijzen bij de vrouwen naar Gesina de Vries en
Sandra Wagenaar resp. 1 en 2 en bij de heren
naar Michel Dil en gedeeld tweede naar Rudy
Nauta en Gosse Huisman. De winnaars kregen prachtige broodmanden uitgereikt. Er kan
teruggekeken worden op een zeer geslaagde
dag. Het Amarant zomertennistoernooi wordt
op zondag 17 juni georganiseerd.

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

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

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

Drukwerk?
Kijk op www.huniadrukkerij.nl

5 hamburgers............................... € 4,00
5 droge worst................................ € 4,00
3 kg krabbetjes............................. € 10,00
2 kg bieflappen
1 kg hamlappen
1 kg verse worst

€ 39,50

1 kg speklappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Agenda
Op zaterdag 22 april organiseert Menvereniging Yn ‘e Beage in samenwerking met HC
Boeyenkamp haar jaarlijkse paarden marathon voor menner en ruiter. Dit jaar is er voor
de jeugd een spelletjesmiddag en daarnaast
verschillende demonstraties.
Zaterdag 22 april: Witmarsum – Camping
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.
Zaterdag 29 april: Witmarsum – Camping
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.

Kerkdiensten
23 april 9.30 uur Van Doniakerk
Prop. H.J. vd Wal Groningen
23 april 19.00 K.C Het Anker
Ds. Reijer Pasterkamp
Plusdienst “Do you have Faith”
30 april 9.30 K.C. Het Anker
pastor Nelleke ten Wolde, Oecumene dienst

Zoekertjes
Zware Hydrauliek Unit. LxBxH 85x50x60
€125,-, tel: 06-10468275.
Wij zijn op zoek naar een handige jongen/
meid voor klussen rond woonboerderij en in
de tuin, voor langere tijd.
Voor overleg, tel. 06-21338292.
Te koop. Elektrische fiets. Sparta ion.
M. Gear. Teab. Tel. 06-11446547.
Te Koop E.Bike. Batavus E-Go RemovE Mercator. Li-On accu in kettingkast! Geeft betere
wegligging! E-go tot 25 km/u Met Speed
6 versn. Gashandel voor extra ondersteuning
bij lopen ,wegrijden etc. Is nu over compleet.
Nieuwprijs destijds plm e. 2100.00
Nu e. 675.00
Makkum tel. 0515-856444 / 06-20431093
Gevraagd: Wij zijn op zoek naar een nauwkeurig persoon voor het strijken van kleding.
Circa 2-3 uren per week.
Interesse? Je kunt bellen met: 06-36533901.

Zoekt u een ruimte voor een
vergadering of bijeenkomst?
Kerkelijk Centrum Het Anker Makkum
www.pkn-makkum.nl/index.php/zaalhuur

Tel. 0515-232264
(tussen 17.30 en 19.30 uur)

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
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“Samen op zoek” over zorg en wonen in De Prins

Door Judith van Lavieren
Een kleine veertig mensen bezochten de informele bijeenkomst “Samen op zoek” over zorg
en wonen in De Prins. De avond was georganiseerd door Patyna en Elkien. Beide organisaties wilden op deze avond met de Makkumers brainstormen over hoe zorg en wonen in
Makkum er in de toekomst uit zouden moeten
zien. Annagreet Krommendijk van Avondrust
heette de aanwezigen welkom waarna Sofia
Krol van Elkien vertelde dat Makkum voor Elkien een zogenaamde focuskern is. Er zijn in
een focuskern nog mogelijkheden om te investeren. Men zoekt daarbij de samenwerking
met andere partijen en zet in op betaalbare en
duurzame woningen. Het moeten tevens woningen zijn waarin zorg geleverd kan worden.
Machiel Talsma van Patyna benoemde een
aantal “wijzigingen in het zorglandschap”. De
gemeente Súdwest- Fryslân vergrijst in de
toekomst sterk. Waren er in 2015 nog 6741
75-plussers, in 2040 vallen er 12.469 mensen in deze leeftijdscategorie. Mensen krijgen
door nieuwe regelgeving steeds meer financiële verantwoordelijkheid voor zorg en wonen.
Voorzieningen als een restaurant, ontmoetingsplaats en recreatie in Avondrust worden
straks bekostigd door de gemeente. Hoe? Patyna, Elkien, de gemeente SWF en de Makkumer “mienskip” zullen het met elkaar moeten
doen.

De aanwezigen discussieerden na deze inleiding in groepen over de toekomst van wonen,
welzijn en zorg in Makkum. Een kleine greep
uit de ideeën en aanbevelingen die tijdens
deze brainstormsessie naar voren kwamen:
Een woonzorgcentrum als Avondrust, laagdrempelig, vertrouwd, met zorg dicht bij huis
willen we graag in Makkum houden. Aanbevelingen uit de verschillende groepen waren:
- Bouw seniorenwoningen om Avondrust
heen, zo komt Makkum weer om Avondrust
te liggen.
- Leg een zwembad aan. Fijn voor jong en
oud en er kan zwemles in eigen dorp gevolgd worden
- Combineer verschillende groepen bewoners
en doelgroepen in Avondrust.
Op woongebied zagen de aanwezigen vooral
mogelijkheden voor woningen die een levenlang meegaan en flexibel zijn, in de zin van
redelijk eenvoudig aan te passen aan veranderende woonbehoeftes. Aanbevelingen rond
het wonen waren onder andere:
- Onderzoek mogelijkheden voor gemeenschappelijk wonen, is er bijvoorbeeld op dit
gebied niet wat moois te maken in het gebouw van Tichelaar aan de Turfmarkt?
- Zorg voor een goede bereikbaarheid van
centrum en voorzieningen en voor goede
parkeergelegenheid.
- Maak kleine(re) tuinen bij seniorenwoningen
Makkum moet, met name voor de jongeren,

een aantrekkelijk dorp blijven met een goede
werkgelegenheid. Aanbevelingen op dat gebied:
- Prijs je dorp aan! Geef Makkum op voor de
lijst van mooiste honderd plekken van Friesland die voor KH 2018 opgesteld wordt.
Wees positief. Organiseer zoveel mogelijk
gezellige dingen!
- Maak comfortabele en bijzondere (senioren)
woningen. Meer paalwoningen!
- Er moet goed en betaalbaar openbaar vervoer zijn.
Er zijn op de verschillende flap-overs nog veel
meer ideeën genoteerd. Deze worden door
Patyna en Elkien meegenomen in de te schrijven visie op zorg en wonen, aldus locatiemanager Annagreet Krommendijk. “Op naar een
nieuw concept!”
Krommendijk besloot met een vermakelijke
taakomschrijving van haar voorgangers: de
“vader en moeder” van Avondrust die in lang
vervlogen tijden “het bestuur over de gehele
huishouding van Avondrust” hadden en onder
andere moesten “aansporen tot zindelijkheid”
en verantwoordelijk waren voor het uitreiken
van zakgeld.
Wilt u ook meepraten over de toekomst van
zorg en wonen? Meldt u dan via Avondrust
aan voor de klankbordgroep.

pag. 10 - MAKKUMER BELBOEI - 19 april 2017

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig,
stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraaktaal, sociaal) verloopt langzamer of
anders dan gewenst
• De schoolresultaten (leren lezen,
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig
oefenen
• Er is een diagnose vastgesteld, maar
hoe daar mee om te gaan op school?
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beelddenker, ADHD, PDD-NOS, etc.)
• Er komt niet uit, wat er wél in zit!
De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in
het begeleiden en coachen van kinderen
bij wie leren niet vanzelf gaat.

Niet denken in problemen en belemmeringen, maar kijken en werken vanaf de
basis naar persoonlijke groei, mogelijkheden en zelfvertrouwen!
Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl

Renault Megane Break 1.5DCi

Mini Cooper Clubman 1.6i

(bj 2013)
Collection
Airco-ecc
Cruisecontr
Navigatie
17’LM Velgen
Trekhaak
112dkm

(bj 2008)
Zilvermetallic
Airco
LM Velgen,
Trekhaak
Mistlampen voor,
nw staat
156 dkm

e 11.445,-

Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!

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

e 8.650,-

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
09:30-12:00 13:30-17:30
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

U wilt toch ook gevonden worden op
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Esther Postma-Lemmens in actie voor Kika
Door Judith van Lavieren

Deze zomer gaat Esther Postma-Lemmens
voor de tweede keer mee als vrijwilliger in de
keukenbrigade van de Giro di Kika in Italië. Tijdens deze wielerronde wordt geld ingezameld
voor onderzoek naar kinderkanker.
“Onze vrienden Harmen en Esther verloren
in 2003 hun dochter Femke aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Vorig
jaar besloot Harmen om voor Femke de Giro
di Kika te gaan fietsen, zijn vrouw Esther zou
meegaan als persoonlijk begeleider. Als familie
en vrienden hielpen we om het sponsorbedrag
dat elke deelnemer moet inleggen bij elkaar te
brengen. Maar alleen geld geven voelde niet
genoeg. Vorig jaar maart zag ik de oproep
voor vrijwilligers voor de keukenbrigade. Dat
was precies wat voor mij…. Na overleg met
het thuisfront legde ik het voorstel bij Harmen
en Esther neer: Zal ik met jullie meegaan? Ze
waren blij met het aanbod en zo gingen we
vorig jaar met zijn drieën op pad als “team
tútsje”. Dit jaar gaat Harmen weer meedoen
en zijn vrouw en ik gaan weer mee als begeleider en vrijwilliger”.
Tijdens de Giro fietst Harmen 150 tot 160 km
per dag. De twee Esthers leggen de route per

Voorjaarstoernooi
Tennisvereniging
Makkum
Zondag 2 april, vanaf 10 uur in de ochtend, namen dertig liefhebbers deel aan het voorjaars
toernooi 2017. Onder een warme voorjaarszon speelde iedereen 4 partijen in de dubbel
of gemengd dubbel. Jentje had in de vroege
ochtend de banen weer mooie vlak getrokken
en bladvrij gemaakt. De verse gravelbanen
waren hier en daar nog zacht, maar werden in
de loop van de dag lekker aangestampt. Het
terras was de hele dag druk bezet.
Om 16:20 uur klonk de toeter voor het einde
van de laatste partijen. Na de prijsuitreiking
werd de dag afgesloten met een heerlijke Chinese maaltijd. De prijzen werden gesponsord
door De Wijnkapel uit Makkum.
Er waren 1e en 2e prijzen voor de beste heren
en dames die van iedereen de meeste punten hadden. Heren: 1e prijs: Richard Dol en 2e
prijs: Klaas de Boer.
Dames: 1e prijs: Marjan Werkhoven en 2e
prijs: Cisca van Dijk.
Tennisvereniging Makkum staat bekend als
een vereniging met gezellige toernooien en
tal van competitieteams. Tennis is een sport
voor jong en oud maar ook zeer geschikt voor
ouders die hun sport met de kinderen willen
delen. Er is voldoende ruimte om samen een
balletje te slaan of om elkaar aan te moedigen.
Nieuwe leden worden op een ongedwongen
manier welkom geheten.
Op zaterdag 10 juni vieren we het veertig jarig
jubileum van Tennisvereniging Makkum. De invulling van deze mijlpaal volgt binnenkort.
Tennisvereniging Makkum

auto af en letten op een goede verzorging onderweg.’s Avonds voegt Esther zich bij de dinerploeg om onder leiding van 2 professionele
koks voor een paar honderd mensen een diner
klaar te maken.” Heel veel snijden of een paar
honderd bakjes met een toetje vullen. Onderweg in de auto is het ook hard werken, maar
tegelijk genieten van de prachtige uitzichten
en de vriendelijke ontvangst op de campings.
Het is echt een soort invasie als we daar aankomen.”
“Ik zie het als een levensles, je leert relativeren,
bent dankbaar dat je gezond bent en kunt helpen. Je werkt hard, maar je krijgt er heel veel
moois voor terug. Het is lastig onder woorden
te brengen wat het met je doet. De reden dat
we meedoen is triest, het is soms een achtbaan van emoties, maar wat een bijzondere…
Iedere deelnemer heeft een heel persoonlijk
verhaal, je bent snel heel close met elkaar.”
Ook dit jaar moest Harmen het startbedrag

van 2500 euro weer bij elkaar brengen maar hij
is er al ver overheen.” Vrienden organiseerden
een biljarttoernooi in Heeg en haalden daar
maar liefst 15.000 euro mee op, daar krijg je
toch gewoon kippenvel van? “, zegt Esther.
Naast haar werk in de keukenbrigade in Italië draagt Esther tevens hier in Makkum een
( financieel) steentje bij. Voor haar huis aan
de Botterstraat 12 staat een kastje met potjes jam. “Vorig jaar was ik binnen een week
honderd potjes kwijt”, vertelt Esther. Inmiddels
staat de teller op 461 potjes jam die ze voor
Kika verkocht heeft. “Het is leuk om te maken
en het praatje erbij is ook leuk”, zegt Esther.
In Makkum is de jam ook te koop bij Kapper
Hoeksema en bij It Posthûs. In Bolsward staan
potjes bij Max Mannenmode.
Harmen en de beide Esthers vertrekken op 21
juni naar Italië. De Giro di Kika wordt verreden
van 25 tot en met 30 juni. Meer informatie is te
vinden op www.girodikika.nl
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www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak

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

