jaa
rga
ng

32

Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl
e

In dit nummer o.a.

3

Open dag in
Woonzorgcentrum
Avondrust

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

Eerste buurtpreventie whatsappgroep in Makkum

Koningsspelen Makkum 2017

4

No. 1639 - 3 mei 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

Door Judith van Lavieren
Een jubileumjaar voor de Koningsspelen
want ze werden dit jaar alweer voor de vijfde
keer gehouden. Er hebben ruim 1,2 miljoen
kinderen aan meegedaan van basisscholen
uit Nederland en het Caribische gebied en
Nederlandse scholen in het buitenland. Ter
gelegenheid van de Koningsspelen genieten
kinderen eerst gezamenlijk van een Koningsontbijt en gaan daarna samen sporten en
spelletjes doen.
In Makkum organiseerden de drie basisscholen gezamenlijk de Koningsspelen. Ze
kregen daarbij hulp van Tinie Zijlstra, de
buurtsportcoach van de gemeente SWF.
Om 10 uur vertrokken de groepen van de
onderbouw naar het kaatsveld. De groepen
van de bovenbouw gingen sporten op de
voetbalvelden. Het waren allemaal gemengde groepjes, dus in elke groep zaten kinderen van alle drie de basisscholen. Er waren
veel ouders die zich als begeleider van een
groepje hadden aangemeld. Het verliep allemaal gesmeerd.
Er waren ook veel vrijwilligers van de badminton-, voetbal-, kaats-, tennis-, volleybalen gymnastiekvereniging . Bij elke activiteit

waren er leden van deze verenigingen om de
jeugd te begeleiden. Bij elke wissel naar een
volgend spel was er even een korte uitleg
en daarna werd er volop gesport. Lekker in
beweging in de pannakooi, badmintonnen of
spelenderwijs de eerste beginselen van het
kaatsen leren, het kon allemaal. In de pauze
werd er een appeltje gegeten en de feestelijkheden werden afgesloten met een estafette. “Erg leuk om dit als scholen samen te
doen”, stelt David Devilee, directeur van de
Sint Martinusschool. “Een zeer geslaagde
ochtend, zeker ook door de geweldige inzet
van ouders en de vrijwilligers van de sportverenigingen!”

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
Ds L Touwenlaan 27
Vraagprijs
€ 200.000,- 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)

Na een periode van afnemende
gezondheid is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, onze lieve
broer, zwager, oom en oudoom

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

* 10 juli 1936
† 24 april 2017
Makkum		 Sneek

“De Heer is mijn herder.”

Jan Westendorp

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:
5, 6 en 7 mei:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
12, 13 en 14 mei:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Sybren in herinnering en Agatha
Hieke en Henk in herinnering
Jacob in herinnering

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

Niels, Daniek, Jelmer

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

Atze en Marja
Sywarde, Froukje

Geertje en André
Remco, Marc

Lenie en Durk

Geertje en Cor
Baukje, Jesse

De afscheidsdienst en de begrafenis
hebben maandag 1 mei jl.
plaatsgevonden te Makkum.
Correspondentieadres:
fam. Westendorp,
Slingerrak 18, 8607 KM Sneek.
Us buorman is net mear,

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 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

Jan Westendorp
Wy sille him nea wer op it bankje
sitten sjen.
Wy winskje de famylje sterkte.
Gerke Hengst
Pieter Bakker
René en IJda
Doetie en Jan
Kees en Afke
Sebas en Grietje
Pieter Snoodijk
Riet Smits
Klaas en Ruby
Slagerij Attema
Willem en Anneke
Thijs en Barbara
Thierry en Fokje
Koert Jansen
Hidzer en Wijke

Joop en Dinah
Bert en Judy
Marco en Esther
Dieuwke en Ewold
Anne en Nynke
Jacques en Antje
Menno en Wil
Otte en Corrie
Fam F. v.d. Weerdt
Annalies van Berkum
Ingrid Groen
Vollie Oostenveld
Bauke Hiemstra
Sjoertje de Vries

In Engeland is overleden de lieve man
van onze beste vriendin
Rommie Swann-van Dijk

John Swann
We denken aan jullie.
Joke en Wibo Klippel-Bouma
Akkie en Jan Lukkes-Poepjes
Geertje van der Meer-Hettema

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT 2-TALLEN PARTIJ!
Zondag 14 mei a.s. organiseert de KV Makkum
de “CAFÉ- REST. BEAUFORT PARTIJ”.
Het is een Vrije Formatie Partij voor 2-tallen!
Vanaf 14 jaar.
Eén persoon dient lid te zijn van de KVM.
Er wordt gekaatst in een Dames- en een Herenklasse.
De prijzen (dinerbonnen) worden aangeboden door
Café-Restaurant Beaufort. Het begint om 11.00 uur.
Opgeven voor deze partij kan t/m zaterdagavond
13 mei in de kantine of bij het secretariaat:
06 51 071 052 / secretariaat@kv-makkum.nl
Kantinedienst v.a.
10.30: Tinet Tigchelaar-Lena Wijbenga
15.00: Kantinecommissie: Greetje, Stien en Jeanette

Schoonmaker gezocht
voor vakantiehuis 3-9 pers.
Wisseldag ook op zaterdag.
Mail je CV naar:
locatiehuren@hendrickdekeyser.nl.
Vragen worden schriftelijk beantwoord.

PUBQUIZ IN DE PRINS!
Op woensdag 17 mei organiseert Cultureel Podium Makkum, in samenwerking
met de Herensociëteit Makkum, weer de
jaarlijkse Pubquiz in De Prins!
Bloedstollend spannende rondes met geluidsfragmenten, foto’s en vragen waarvan de antwoorden op het puntje van je
tong liggen. Maar daar kom je natuurlijk
op dat moment net niet op, of....toch!
Vragen over onder andere Makkum en de
rest van de wereld. Vorm een team van
maximaal vijf personen. Doe mee en wie
weet gaat je team met een van de mooie
prijzen naar huis!!
Aanvang: 20.00 uur / zaal open 19.30 uur
Locatie: de Prins Makkum
Kosten: 5 deelnemers per team, inschrijving €10,Opgeven: ga naar het formulier op onze
site www.cultureelpodiummakkum.nl
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Open dag in Woonzorgcentrum Avondrust

Door Judith van Lavieren
Het was een gezellige drukte tijdens de Open
Dag in Avondrust. Bij binnenkomst werd iedereen welkom geheten en werd een overzicht van alle activiteiten en een tas met informatie uitgereikt. In de hal viel meteen de
duofiets in het oog, met daarop het briefje “Ik
ben stuk”. Het mag duidelijk zijn: in Avondrust
wordt gespaard voor een nieuwe duofiets De
opbrengst van het draaiend rad was dan ook
hiervoor bestemd.
Locatieverpleegkundige Hilly Sonneveld verzorgde rondleidingen. Zo konden de bezoekers een kijkje nemen in het huisartsenhospitaal dat inmiddels twee kamers tot haar
beschikking heeft, een aanleunwoning bezichtigen, een hapje proeven uit de keuken
van Avondrust of langs de kraampjes gaan
voor informatie over thuiszorg, hulp in de huishouding en persoonlijke verzorging. In Avondrust kan men ook naar de kapper, de pedicure, schoonheidsspecialiste, fysiotherapeut
of naar de Rabobank. Ook al deze mensen
waren op hun post om informatie te geven.
Al weer enige tijd is er een kinderopvang in
Avondrust gehuisvest: Thuishuis Doerak. Ook
hier waren de deuren geopend. Een mooie
gelegenheid om te zien hoe de voormalige
tuinkamer nu is ingericht en om te horen hoe
jong en oud wederzijds van elkaar genieten in
Avondrust. Over en weer zijn er regelmatig bezoekjes.
In Avondrust is de laatste tijd flink geklust. De
hal is vernieuwd en oogt ruim en fris. Op de
etages zijn huiskamers ingericht. “De open
huiskamers zijn bedoeld om bewoners de gelegenheid te bieden samen te eten of bijvoorbeeld een spelletje te doen. Er worden nog
keukenblokken klaargemaakt om te gebruiken
om bijvoorbeeld ook gezamenlijk wat lekkers
te maken”, vertelt Hilly Sonneveld.

In het restaurant was er koffie met gebak en
natuurlijk een rondje draaiend rad voor het
goede doel: de duofiets. Het recentelijk opgerichte popkoor van Avondrust hield een open
repetitie. Voor belangstellenden: men oefent
elke dinsdagochtend om 10 uur. “Mijn kantoor ligt naast de repetitieruimte dus ik heb
nu dinsdags ‘muziek terwijl u werkt’”, lacht de
locatieverpleegkundige.
Recent opgericht door de fysiotherapeut is de
“wandel-u-fit-club”. Een club die bedoeld is
voor mensen die niet meer alleen naar buiten
gaan. Samen wandelen is leuk: gezellig en het
brengt mensen in beweging. Elke dinsdagochtend verzamelt men om 10.30 uur in de
hal voor een blokje om. Ook nieuw: High Tea
op zondagmiddag in het restaurant en er is tegenwoordig een vrijdagmiddagborrel!
Leuk en verrassend om in de vertrouwde gemoedelijke sfeer van Avondrust al die nieuwe
ontwikkelingen te zien.

Muziekvereniging Hallelujah
haalt op zaterdag 6 mei
weer uw 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. 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. Bij
voorbaat hartelijk dank!
De tulpenactie was een groot succes. Iedereen bedankt die onze vereniging gesteund
heeft door tulpen te kopen tijdens ons actieweekend.

Gezocht

medewerker
bediening (m/v)
Reacties via de mail:
info@dezwaanmakkum.nl
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Gezond & Vitaal

Eerste buurtpreventie whatsapp-groep in Makkum

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

Door Judith van Lavieren
De eerste buurtpreventie WhatsApp- groep in
Makkum is een feit. Dinsdag 25 april plaatste
de gemeente SWF in aanwezigheid van Politie Bolsward, de adviseur veiligheidszaken
van SWF en een van de beheerders van de
WhatsApp- groep de officiële borden bij de
ingangen van de buurt. Marc Kamerbeek en
Ruud Wijntjes zijn de beheerders van de groep
die de naam ‘Buurtpreventie WhatsAppgroep
Melkvaart’ meegekregen heeft. De buurt bestaat uit It Ferset, Wûnsstelling en Menziessingel. “Om de buurtpreventie WhatsApp-groep
op te starten hebben we contact gezocht met
de wijkagent. Hij heeft ons geadviseerd contact op te nemen met de landelijke organisatie
die registratie regelt, de WAPB. We hebben
hun tips gebruikt en iedereen in de buurt benaderd. Er kwam veel respons. Ongeveer 90
procent van de huidige woningen gaf aan
mee te willen doen”, aldus beheerder Ruud
Wijntjes.
De groep is aangemeld bij de gemeente en
officieel ingeschreven. De officiële registratie
werd gemeld bij de politie. Hierna kon men

alle deelnemers in de WhatsAppgroep zetten.
“De WhatsAppgroep deelt informatie over verdachte situaties met de bedoeling te zorgen
voor een veilige woon- en leefomgeving. Door
oplettendheid zaken voorkomen, daar gaat het
om. We doen dat volgens de SAAR-methode
( Signaleer, Alarmeer 112, App de groep, Reageer ) We willen het graag goed doen. Dat
betekent onder andere dat de groep alleen
bedoeld is voor serieuze berichten, anders
werkt het niet meer”, vertellen Ruud Wijntjes
en Marc Kamerbeek.
“Dat alles in enkele maanden officieel geregeld is, is vooral te danken aan de voortvarende aanpak van Ruud Wijntjes”, stelt Marc
Kamerbeek. “Nu willen we de groep zo goed
mogelijk laten functioneren, door duidelijke
afspraken en feitelijke informatie na een melding.” “We hopen dat de bewoners in omliggende wijken dit initiatief gaan volgen en in
hun buurt ook WhatsApp-groepen gaan maken”, zegt Ruud Wijntjes. Bij de WAPB is goede informatie te krijgen over de opzet van zo’n
groep. Voor informatie mag men ook contact
opnemen met Ruud Wijntjes via e-mailadres:
melkvaart@gmail.com.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 6 mei
12:30 S.C. Stiens 2 - Makkum 2
14:30 Makkum 3 - Joure SC 3
12:30 Makkum 4 - Oudehaske 4
15:00 Makkum JO19-1 - SC Bolsward JO19-2d
12:30 Makkum JO17-1 - Workum JO17-1
10:45 Makkum JO15-1 - S.C. Stiens JO15-2d
13:00 Annaparochie St. JO15-3 - Makkum JO15-2
10:30 S.F. Deinum JO13-1d - Makkum JO13-1d
9:00 Makkum JO13-2d - SJO Dronrijp Foarút JO13-2
10:00 Arum JO11-1 - Makkum JO11-1
11:15 Frisia JO11-8 - Makkum JO11-2d
10:15 Hielpen JO11-3 - Makkum JO11-3d
10:30 Makkum JO9-1 - SWZ Boso Sneek JO9-4
10:15 De Walde JO9-1G - Makkum JO9-2
9:00 Makkum JO9-3 - IJVC JO9-4
Dinsdag 9 mei
19.00 Makkum 3 - Zeerobben 4
Kantinedienst
08.15-12.00 Gjalt Roorda/Rein vd Velde
12.00-15.00 Monique Nauta/Djoke Altena

15.00-19.00 Bobbie Jansen/Gerrit Nauta/Hidde de Zee
Zaterdag 13 mei
14:30 Delfstrahuizen 1 - Makkum 1
14:30 Leeuwarder Zwaluwen 4 - Makkum 3
12:30 Hielpen 2 - Makkum 4
14:30 Workum JO19-1 - Makkum JO19-1
14:15 Zeerobben JO17-2d - Makkum JO17-1
10:30 Zeerobben JO15-2 - Makkum JO15-1
9:00 Makkum JO15-2 - Frisia JO15-7
8:45 Franeker SC JO13-6 - Makkum JO13-2d
10:45 FVC JO11-5 - Makkum JO11-1
9:15 Makkum JO11-2d - Harlingen JO11-2
10:15 NOK JO11-2G - Makkum JO11-3d
9:55 Zeerobben JO9-3G - Makkum JO9-1
9:00 Hielpen JO9-1 - Makkum JO9-2
10:15 Heeg JO9-3 - Makkum JO9-3
Kantinedienst
08.15-12.00 Teacke Elgersma/Magriet vd Weerd
12.00-15.00 Jannie v Loon/Elma Groen
15.00-19.00 Evelien Schakel/Caro Brouwer/Rene Reinsma
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Volleybalvereniging Makkum
sluit het seizoen feestelijk af
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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Door Judith van Lavieren
De jongste CMV (Cool Moves Volleybal) jeugd
van volleybalvereniging Makkum heeft het
seizoen afgesloten met een clinic. “Voor de
laatste training proberen we altijd een leuke
slotactiviteit te organiseren”, vertelt Marlisa
Groen.” Door de sponsoring van Hochwald
Foods konden we dit jaar een clinic aanbieden. De clinic werd gegeven door vier volleybalsters van Dames 2 uit Sneek, die dit jaar
kampioen zijn geworden.” Het eerste uur
was de jongste CMV jeugd aan de beurt, het
tweede uur was voor de oudste CMV-groep
gereserveerd. Voor de tweede training van
start ging genoten alle CMV-ers gezamenlijk
van een demonstratie van de dames. Vol bewondering werd het twee tegen twee partijtje
gadegeslagen. “Een erg leuke training”, zegt
Boukje van der Werf. Samen met Rosé Bus-

kermolen is ze vaste trainster van de volleybaljeugd.” Eerst een warming-up, we hebben
met ballonnen geoefend voor een goede bovenhandse techniek. Er was aandacht voor
toetsen, vangen en doordraaien en natuurlijk
smashen en opslaan. We eindigden met een
wedstrijdje.” ’s Avonds was er een feestavond
ter afsluiting van het seizoen. Het MFC had
voor deze avond muziek geregeld. Er waren
dit jaar maar liefst 3 teams die kampioen zijn
geworden: de Mixb1, dames 1 en dames 2.
Dames 1 en Dames 2 speelden dit seizoen in
de eerste klasse. Dames 2 blijft daar volgend
seizoen in spelen en Dames 1 gaat naar de
promotieklasse. Er werd helaas afscheid genomen van het herenteam, want dit was hun
laatste seizoen. Uiteraard was er aandacht en
waardering voor de vrijwilligers van de Volleybalvereniging. “Een superslotdag!”, was de
conclusie na afloop.

Sint Martinusschool verwelkomt 100e leerling
Door Judith van Lavieren
Als dorpsschool een leerlingaantal van honderd bereiken is best bijzonder. Op de Sint
Martinusschool werd daar afgelopen dinsdag
18 april dan ook op een feestelijke manier bij
stilgestaan. Het was de eerste schooldag
voor Lente-Amélie van Bolhuis. Zij werd op 18
april vier jaar.
Tussen de middag kwamen 99 leerlingen en
hun leerkrachten bij elkaar in het speellokaal om honderdste leerling Lente welkom
te heten. “Een bijzondere dag!”, memoreerde
meester Devilee. “De verjaardag van Lente, de honderdste leerling op school en voor
de bovenbouw ook nog spannend door de
CITO- toetsen die vandaag gemaakt worden.”

Meester Devilee vertelde het verhaal van de
naamgever van de Sint Martinusschool die
zijn mantel weggaf. Namens de Sint Martinusschool mocht Luna van der Meij een cadeau
geven aan Lente. Luna was zelf namelijk 8 jaar
geleden de honderdste leerling. Lente kreeg
een roze shirt met 100 erop. Lente had ook
een cadeautje voor Luna meegenomen. Een
etui met inhoud om te gebruiken op haar nieuwe school. Er werd luidkeels “Er is er één jarig
“ gezongen en daarna gingen alle aanwezigen
naar buiten om een foto te maken van alle
honderd leerlingen. Na deze bijzondere eerste schooldag vertrok Lente op haar nieuwe
fiets naar huis. De leerlingen hadden prachtige
erebogen gemaakt en zwaaiden Lente en haar
vader en moeder met zijn allen uit.

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
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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Zeer geslaagde Koningsdag 2017 in Makkum
Door Judith van Lavieren
Aan de speurtocht door Makkum op 23 april
deden veertig Makkumers mee. De familie
Koornstra kwam als winnaar uit de bus.
De bingoavond in het Anker trok woensdagavond een kleine 200 bezoekers. Organisatie
en bezoekers waren zeer te spreken over deze
bijzondere locatie. Esther Postma- Lemmens
mocht de hoofdprijs, een kar vol boodschappen, mee naar huis nemen.
Koningsdag startte op de haven. Met de
traditionele kanonschoten door de familie
Lutgendorf, de volksliederen gespeeld door
Hallelujah en voor de tweede keer de aubade
door Wim de Boer vanaf het balkon. Tijdens
het eerste lied bleken Aart Postma en Arjan
Bijlsma in staat om in enkele ogenblikken te
transformeren van Hallelujaan tot Smurf. De
aubade werd besloten door een speciaal voor
de gelegenheid geschreven Arklied. Daarna
werd eindelijk bekend wie dit jaar de Makkumer Koning en Koningin waren. Geert en
Karin Wijma betraden in een fantastische outfit het balkon en spraken de Makkumer bevolking toe. Hierna ging het nieuwbakken Koningspaar achter muziekkorps Hallelujah aan
op weg naar Avondrust. Bij de ingang van het
woonzorgcentrum werden ze onder andere
opgewacht door erelid van Hallelujah de heer
Kunst en zijn vorig jaar koninklijk onderscheiden echtgenote. Ook hier klonk het Wilhelmus
gevolgd door een stemmig moment van stilte.
Terugwandelend naar het dorp had het Koningspaar nog even een ogenblikje samen.
Daarna stortten ze zich in het feestgedruis
op Markt en Plein. Volop muziek, Surinaamse

dans, kinderspelen en heel veel fotomomentjes. Tijdens de modeshow kon het paar even
gaan zitten. Naast mooie mode dit jaar ook
bijzondere bloemwerken van Blomynien op de
catwalk en de broers Molendijk die onderling
streden om de titel van beste dressman. Door
een handkus voor Maxima wist Sem deze
strijd in zijn voordeel te beslechten.
Velen vermaakten zich in het Makkumer cen-

trum. Om vijf uur ‘s middags werden de prijzen
van de speurtocht en de kinderspelen uitgereikt in de bovenzaal van De Prins. De eerste
prijs van de kinderspelen was voor Isa en de
tweede voor Elise. De derde prijs werd gewonnen door Stijn.
De laatste activiteit was de oecumenische
dienst op zondag 30 april.

Vanaf april heeft Makkum weer eigen VVV informatiepunt
Voor alle toeristische vragen over Makkum en
omgeving kun je terecht bij Taxibedrijf Van der
Bles, Súderseewei 11, 8754 GK Makkum, tel.
06-83054576.

Eigenaar René van der Bles en Herman van
Scherrenburg, voorzitter VVV Zuidwest Friesland, zijn trots op deze samenwerking. De VVV
vlag wappert aan de gevel met het bekende
blauwe VVV logo. De naamsbekendheid van
de VVV is groot en we merken nog altijd dat de
service die de VVV biedt in een grote behoefte
voorziet. Het VVV informatiepunt in Makkum
maakt gebruik van de VVV licentie van VVV
Zuidwest Friesland.
Bij het agentschap kunnen toeristen, (dag)
recreanten maar ook inwoners van Makkum
terecht voor informatie over o.a. wandelen,
fietsen, varen en evenementen in deze regio.
Ook is er divers foldermateriaal beschikbaar
zoals het nieuwe VVV magazine 2017, boordevol inspiratie en tips.
Het VVV assortiment bestaat verder uit o.a.
VVV Cadeaubonnen, VVV Dinercheques, bioscoopbonnen, wandel-, fiets en waterkaarten
en diverse routes.

Alle gasten en bezoekers die hier langskomen,
krijgen een tas met informatie over activiteiten
en bezienswaardigheden van Makkum. Ook
uw bedrijfsfolder kan hierin meegenomen worden. De kosten hiervoor zijn slechts € 50,00

exclusief B.T.W. per bedrijf/organisatie. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, dan
kunt u dit doorgeven aan René van der Bles
via het bovenstaande nummer of via makkum@vvvzuidwestfriesland.nl.

Thema Visserijdagen Makkum 2017 bekend
Volgend jaar staat Friesland in het teken van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa.
Leeuwarden heeft veel, maar Makkum biedt
meer. Wij hebben de Visserijdagen, het Makkumer Skûtsje, Koninklijke tegels, aardewerk,
het IJsselmeer met een prachtig strand inclusief boulevard, en een scheepswerf die ooit
bezocht werd door Donald Trump. Daarom
durven wij Makkum het twadde beste doarp
fan de wrâld te noemen en hebben dit jaar
als thema gekozen voor: Makkum Kultureel
Haaddoarp fan 2017: twadde beste doarp fan
de wrâld!
Er wordt achter de schermen alweer hard
gewerkt om diverse leuke activiteiten te organiseren en de nieuwe Zeemeermin en Neptunus zijn ook al benaderd! Vertrouwde vaste

onderdelen zoals het Guppyplein, het bungee
roeien en het palingroken zullen weer op het
programma staan, maar u kunt ook een aantal nieuwe dingen verwachten. Nieuw is dat
we starten op donderdagavond. Verder komt
er een heuse monumentenroute, een Fiskwivenpubquiz en een kofferbakmarkt. We zullen
u via Facebook en deze krant op de hoogte
houden en u gaandeweg verrassen met meer
nieuwtjes.
Op donderdagavond 24 augustus gaan we los
en we stoppen pas op zaterdag 26 augustus
in de late uurtjes!
Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde
site die tevens de mogelijkheid biedt om u
alvast op te geven voor de nautische-, brocante- en kunstmarkt: http://www.visserijdagen-makkum.nl/
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Kaatsseizoen mooi gestart met Gebr. de Boer ledenpartij
EXMORRA - Op donderdag 27 april jl. werd
de eerste ledenpartij voor leden vanaf de
basisschool georganiseerd door KV Exmorra. 6 partuur starten om 9.00 in twee poules
van drie partuur dames en heren doorelkaar.
Prachtige talenten groeien langzaam door
vanuit de jeugd naar de senioren en dat is een
prima aanvulling voor de seniorenlijst.
In poule 1 wonnen Pieter Jan Leijenaar, Christiaan Stremler en Hilde Koopmans de poule na
een spannende partij tegen Hendry Steigenga, Petra Hannema en Jacco Tolsma. In poule 2 wonnen Sierd Jan Steigenga, Douwe K.
Postma en Johan Tolsma na een spannende
partij tegen Albert Feenstra, Willem Meijer en
Sylvia Piersma. Bij de tweede partij in de poule viel na 1-1 Klaas Anne Terluin uit met naar
later bleek een enkelbreuk. Helaas een paar
weken gips voor hem zo aan het begin van het
seizoen. Beterschap! Douwe K. Postma was
bereid hem te vervangen.
Om de derde prijs werd gespeelt door Hendry,
Petra en Jacco tegen Albert, Willem en Sylvia.

Nieuw gevestigd in Makkum
Vanaf 1 mei hebben we weer een nieuwe onderneemster in Makkum: Lys Danique, Body
& Skin Traetments zet haar salon voort in de
Kerkstraat 35B te Makkum.

Agenda
Zaterdag 6 mei: Witmarsum - Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.
Zaterdag 13 mei: Witmarsum - Camping
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.

Kerkdiensten
7 mei 9.30 K.C. Het Anker
Ds. J.P. van Olffen Menaem, Jeugdkerk
14 mei 9.30 Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

Zoekertjes
Te koop; Gebr. zig–zag naaimachine,
draadspanning onder iets bijstellen,
kpl met boekje, € 25,-, tel. 06-12290207.
Heeft u bruikbare spullen voor
Aktie kerkenwerk, die u graag kwijt wilt?
Bel dan met tel. 0517-532420
en het wordt bij u opgehaald.
Gevraagd gratis dames en herenfietsen
kinderfietsen en onderdelen van fietsen ook
erg welkom, tel. 06-15507737.

Ook dit was een spannende partij en pas op
de stand van 5-5 6-6 waren Hendry, Petra en
Jacco zeker van de derde prijs. In de finale
werd gespeeld tussen Pieter Jan, Christiaan
en Hilde tegen Sierd Jan, Douwe en Johan.
Pieter Jan, Christiaan en Hilde waren echt
de sterksten en pakten op 5-1 6-0 de eerste
kransen van het seizoen. Alle prijswinnaars
gefeliciteerd en Klaas Anne beterschap!

Grote dank aan onze trouwe sponsor Gebr. de
Boer uit Makkum voor de mooie waardebonnen.
En dan de prijswinnaars: 1. Pieter Jan Leijenaar, Christiaan Stremler en Hilde Koopmans,
2. Sierdjan Steigenga, Douwe K. Postma en
Johan Tolsma, 3. Hendry Steigenga, Petra
Hannema en Jacco Tolsma.

Makkum Buiten: Samenwerken aan een
groener, eetbaarder en speelser Makkum
Het voorjaar is weer begonnen en daarmee de
werkzaamheden van Makkum Duurzaam in de
Dorpstuin en de Natuurspeelplaats.
In de dorpstuin achter Avondrust zijn de
schooltuinen weer begonnen. 64 leerlingen
van de drie basisscholen zijn gestart met het
aanleggen van hun tuintjes. In de groentecirkel die de kern vormt van de dorpstuin zijn we
ook weer begonnen de bedden zaaiklaar te
maken en het eerste zaaigoed is de grond in.
Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur gaan
we met een ploegje aan de slag , maken plannen en praten bij met elkaar en bezoekers van
de tuin en is er koffie/thee.
We kunnen altijd versterking gebruiken; u kunt
een eigen bed verzorgen of af en toe komen
meewerken. De oogst is voor alle vrijwilligers
samen. Meewerkers en bezoekers zeer welkom!!!
Ook op de natuurspeelplaats zijn de werkzaamheden weer begonnen. (voormalig fietscrossbaan tussen de ijsbaan en het keatsterrein / de tennisbaan). Er is al weer gemaaid en
de bomen in de boomgaard zijn nagelopen en
staan bijna in bloei. Er zijn 8 nieuwe fruit- en
notenbomen geplant voor Makkumer baby’s.

Er zijn een aantal schommels opgehangen.
De volgende stap is het verder bouwen aan
speelobjecten op het stuk speelplaats voor
kleine kinderen. Ook het maken van bankjes
aan de zijkant van de heuvel staan op het programma. Er zijn een aantal Makkumers die
een sport/bootcamp toestel willen bouwen.
Voor al deze werkzaamheden zijn mensen
nodig die goed overweg kunnen met (ketting)
zagen, spades en handgereedschap om bomen te splijten. Vanaf half mei gaan we los:
wie werkt mee? Opgeven via MADuurzaam@
makkum.nl.

Avond4daagse 2017
op 15 , 16 , 17 en 18 mei.
De voorinschrijving is op
woensdagavond 10 mei van 19.00 tot
20.00 uur in het MFC sporthal Makkum.
Informatie op
www.avond4daagse-makkum.nl
of 0515-232145.
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U wilt toch ook gevonden worden op

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

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

