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In dit nummer o.a.
Open dag Tennisvereniging Makkum

9

No. 1661 - 21 maart 2018
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2018 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

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

Open Dag Woonzorgcentrum Avondrust

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

In het kader van de Week van Zorg en Welzijn werd bij Woonzorgcentrum Avondrust
op zaterdag 17 maart de jaarlijkse open dag
gehouden. De deuren stonden open voor
potentiële werknemers en vrijwilligers, voor
familieleden van bewoners, maar ook voor
mensen die “gewoon even wilden komen
kijken”.
Belangstellenden werden verwelkomd met
een kopje koffie en een stukje taart in het
restaurant. Daar werd ook voor een vrolijke
noot gezorgd door het koor Happy Together.
Wie wilde kon een rondleiding krijgen door
het hele gebouw en zo écht een kijkje achter de schermen nemen. Zo kon een van de
twee huisartsenkamers worden bekeken.
Deze kamers zijn bedoeld voor ouderen die
tijdelijk extra zorg nodig hebben. Een samenwerkingsverband van Avondrust met
het Sûnhûs maakt het mogelijk deze mensen drie tot zes weken in het woonzorgcentrum te laten verblijven met de verzekering
de nodige zorg te ontvangen.
Ook de bibliotheek, de afscheidsruimte, de
badkamer, de gymzaal, de fysioruimte, de
beautysalon (met pedicure en kapper) en
diverse ruimtes voor dagbesteding konden
worden bewonderd.
Die dagbesteding bestaat uit verschillende
activiteiten, waaronder schilderen. Het komt
voor dat ouderen het gewoon eens proberen
en dan zomaar ontdekken dat ze “het kunnen”. Een aantal schilderijen van de hand
van bewoners hangt in de gangen en er zit
echt bewonderenswaardig werk tussen!
Het echtpaar Tolsma, dat sinds oktober/no-

vember 2016 in Avondrust woont, had ook
de deuren van hun appartement geopend.
Meneer Tolsma, negentig jaar maar nog
steeds heel actief en druk met allerlei hobby’s zoals koor en knutselen, vertelde dat de
verhuizing vanuit hun huis in Arum wel een
erg grote overgang was, maar dat ze destijds
geweldig werden opgevangen. Zijn vrouw,
die minder goed ter been is, voegt toe dat ze
nu niet meer terug willen.
Eigenlijk dekt de benaming “Woonzorgcentrum” niet de volledige lading, want Avondrust herbergt niet alleen ouderen. Kinderdagverblijf Doerak is ook in het gebouw
gehuisvest. Dit is voor alle partijen fijn, want
jong en oud kunnen elkaar prima bezighouden. Zo zijn er voorleesbeppes voor de kinderen en komen op hun beurt de kinderen
regelmatig op bezoek bij de ouderen. Er is
dus wel het een en ander veranderd sinds
Avondrust 250 jaar geleden begon in het armenhuis van de kerk...

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

MEEDOEN?
Neem contact
met ons op!

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

Zoekertje

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)

OVERLIJDEN

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

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijken
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht
in de dienstdoende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- 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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
Secretaris Begrafenisvereniging is
Sj. Elgersma-Zondervan tel. 0515-231546.
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk 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, Sjoukje Steinhovden
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

Na een lang en zorgzaam leven
is overleden onze nicht

Baukje Meinsma
✩ Makkum, 23 december 1927
† Joure, 9 maart 2018
Dochter van Tiemen Meinsma 1893-1967
en Jetske de Vries 1899-1938
Zuster van Lenze Meinsma 1923 - 2008
M.T. Tamminga - Meinsma

Joure

J. Meinsma - Speckmann

Leeuwarden

J.N. Meinsma, F. Meinsma-Rast Hallum
N.M. Meinsma, R. Butler

Oosterwolde

F. de Vries, G.F.M. Severin

Ermelo

C.J. Meinsma - Diepenhorst Barendrecht
C.A. Meinsma - Mik

IJlst

Correspondentieadres:
Laak 38, 8431 SE Oosterwolde
Wij hebben in besloten kring afscheid
genomen.
DANKBETUIGING

Na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Lambert Lemmens
hebben wij veel hartverwarmende
reacties mogen ontvangen.
Jullie aanwezigheid, kaarten en brieven
hebben ons goed gedaan.
Hiervoor willen wij jullie hartelijk bedanken.
Karin
Esther en Nico
Hannah

Rob en Marije
Pim

Makkum, maart 2018

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

Zoekertjes
Gevraagd gratis dames en herenfietsen kinderfietsen en onderdelen van fietsen ook erg
welkom, tel 0615217770.
GEZOCHT: Iemand die gedurende het
seizoen eens in de 10/14 dagen het gras wil
maaien bij mijn chalet op “de Holle Poarte”.
Elektrische grasmaaier met opvangbak aanwezig. Uiteraard tegen vergoeding. Info tel.
06-10589719
Te Koop: Een goed onderhouden Tuinschuurtje. 2.60/2.10 Hoogte voor 2.20 Hoogte achter 2.10.Een raampje. Omdat we ons huurhuis
gauw moeten opleveren ,graag zo spoedig
mogelijk zelf demonteren. Prijs in overleg.
C.H.G. de Jong, Sielansreed 13, Gaast, tel.
0515-543326.
Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare
spullen voor de rommelmarkt, bel dan met
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag
van de maand bij u opgehaald.

Plus dienst met thema
‘Op zoek naar GOD’
Dit is alweer de laatste Plusdienst in de serie
op zoek naar… Hierbij willen we jou/u uitnodigen voor de plus dienst van 25 maart a.s.
Deze dienst wordt georganiseerd door de
plusdienstcommissie, de overdenking is o.l.v.
de heer Dirk Tamminga. De muziek wordt
verzorgd door een aantal vrouwen uit de gemeente, zij zullen worden begeleid door Anna
Bonnema. Plusdiensten zijn laagdrempelige
kerkdiensten. Iedereen is welkom je leeftijd is
onbelangrijk! Na afloop staat de koffie en thee
klaar! Wij zien je graag op 25 maart a.s. om
19.00 uur in k.c. het Anker. Wij hebben er zin
in! Jij ook? Hartelijke groet van de plusdienstcommissie.
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Inschrijving 6e Triatlon Witmarsum per 1 april geopend
Enthousiastelingen kunnen zich vanaf 1 april
weer inschrijven voor de Triatlon en de Kidsrun
in Witmarsum! Dit jaar wordt de triatlon voor
de 6e keer georganiseerd en wel op zondag
9 september.
Na het succes van de pilot van vorig jaar,
wordt er weer -in samenwerking met Triatlon
Workum en Triatlon Wommels- een competitie opgezet. Deze gaat vanaf heden onder
de naam ‘Súdwest Fryslân Triatlon Cup’ verder en bestaat uit drie triatlons. In september
worden namelijk wekelijks na elkaar de triatlons afgelegd in de genoemde plaatsen. Op
2 september is dat in Workum (1/8e triatlon),
9 september in Witmarsum (1/8e triatlon) en
de afsluiting is op 16 september in Wommels
(1/4e triatlon). Op basis van de eindtijden van
de deelnemers aan deze competitie wordt er
een klassement opgemaakt. De snelste dame
en heer ontvangt hierbij een prachtig aandenken! Inschrijven voor de competitie moet
bij elk evenement afzonderlijk. Wil je niet aan
de competitie meedoen? Geen paniek, al-

leen deelnemen aan Triatlon Witmarsum is
natuurlijk geen probleem! Net als vorig jaar
kan daarbij de keuze gemaakt worden tussen
het zwemmen in de Witmarsumervaart of in
zwembad Mounewetter. Wel is er een maximum aantal startplaatsen in het zwembad.
Voor de bedrijven en verenigingen in en rond
Witmarsum is er weer de Business & Verenigingen Team Triatlon. In 2017 bleek het team
van Fysio Witmarsum de beste, maar welk
team is de snelste in 2018?
Voor de rest zal de triatlon er in grote lijnen
hetzelfde uit zien als in 2017. Voor de triatleten
in de dop is er een Kidsrun over 1 en 2 kilometer door de straten van Witmarsum. Ook
voor de Kidsrun is de inschrijving geopend
vanaf 1 april. Dus twijfel niet langer en schrijf
jezelf of je (bedrijfs/verenigingen)team in. Dit is
mogelijk t/m 26 augustus. Voor de snelle beslissers is er van Pasen t/m Pinksteren korting
op de inschrijving: je betaalt dan €17,50 voor
individuele deelname en €35,- voor een team.
Graag tot 9 september!

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

Donderdag 22 maart is de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Makkum. U bent van harte welkom in het MFC aan de Klipperstraat 21a. De vergadering begint om 20:00 uur. Alle
stukken (Jaarverslag 2017 en verslag van de jaarvergadering 2016) kunt u vinden op onze
website, zodat u dit op voorhand door kunt nemen. Tijdens de vergadering liggen er formulieren op tafel, waarop u suggesties en ideeën kunt ventileren.
Na het officiële gedeelte van de vergadering, vragen wij uw aandacht voor één van onze
hoofdthema’s, Zorg en Welzijn. Anneloes Lips houd een demonstratie over de AED’s die op
verschillende plekken in Makkum hangen en het verschil kunnen maken tussen leven en
dood.
Vind je het leuk om te notuleren en wil je samen met de andere bestuursleden van PBM iets
doen voor de belangen van Makkum?
Wij zijn dringend op zoek naar een secretaris m/v

Beste inwoners van Makkum en omgeving,
In maart ben ik begonnen in het gezondheidscentrum Sûnhûs in Makkum
als huisarts in opleiding. Het komende
jaar zal ik hier werken op maandag,
donderdag en vrijdag. Hiervoor werkte
ik als arts op de gynaecologie en verloskunde in Enschede. Hoewel ik niet in
Friesland geboren ben kan ik het Fries
wel verstaan. Wanneer u belt voor een
afspraak kan u gevraagd worden of u bij
mijn spreekuur gepland wilt worden.
Vriendelijke groeten,
drs. Helga Remmelts

Schoonmaakhulp gezocht
per direkt

De uren zijn variabel.
Het betreft campingsanitair,
stacaravans, caravans, en een
groepsacommodatie in een
woonboerderij, (ook in de winter).
Vanaf 16 jaar.

Camping Sotterum

Sotterumerdijk 11, 8753 JA Cornwerd,
www.sotterum.nl. Reakties a.u.b.
naar: info@sotterum.nl
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Baby-boom plantdag 2018
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

door Jetze Genee
Beschut is het in de nis van het nachtverblijf
van de dieren in de Dorpstuin bij Avondrust.
Daarbuiten niet. Evelien en Gerard van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam schenken warme koffie of thee en er is suikerbrood. Ouders en grootouders van 12 nieuwgeboren
Makkumers verzamelen zich voor de Baby
boomplantdag van stichting MAD 2018. Buiten giert de ijzige wind, maar de locaties waar
de bomen geplant gaan worden zijn enigszins
beschut. Zaterdag 17 maart, een dag na het
eerste Friese kievitsei valt de winter in. Dat

weerhoudt MAD niet om de boomplantdag
door te laten gaan. Een zestal in de Dorpstuin
en een zestal in de Natuurspeelplaats op de
voormalige fietscrossbaan. De ouders moeten
de handen uit de mouwen steken en dat komt
goed uit om warm te blijven. Met 12 fruitbomen is het nu al een behoorlijk goed gevulde
boomgaard aan het worden waar over enkele
jaren kersen, peren, appels, walnoot en perzik zullen groeien. Voor dit jaar staan er leuke
theater en muziek evenementen gepland in de
Natuurtuin en wordt het mini amfitheater binnenkort afgerond. Benieuwd? Kom gerust een
kijkje nemen, de paden zijn vrij te betreden.

Ook Kimswerd in de bres voor NLdoet

WIL JIJ WERKEN IN
EEN GEZELLIG TEAM?
Overdag of ’s middags met voldoende
vrije tijd om naar het strand te gaan?

BEDIENING

(vanaf 18 jaar, ervaring niet vereist)

SCHOONMAAK

(vanaf 16 jaar, ervaring niet vereist)

KEUKEN

(vanaf 18 jaar, enige ervaring gewenst)
Mail nu naar:
info@itposthus.nl

Vrijdag 9 en zaterdag 10 april zijn de werkdagen van ‘Nldoet’ gehouden. Deze worden georganiseerd door het Oranjefonds en samen
met clubs en verenigingen zijn vrijwilligers aan
de slag om grote en kleine projecten te ondersteunen. Het Oranjefonds biedt een financiële
vergoeding voor de grootste vrijwilligersactie
van Nederland.
In Kimswerd is het initiatief genomen door
Dorpsbelangen samen met de organisatie van
de kaatsmuur om de bomenrij naast het basketbalveld aan te pakken. Hier komt de nieuw
te bouwen kaatsmuur. Daarnaast is ook een
stukje begroeiing bij de ijsbaan gesnoeid om

het mfc zichtbaarder te maken vanaf de weg.
Een tiental vrijwilligers is twee dagen hard aan
de slag geweest en het resultaat is duidelijk.
De boomrooiploeg heeft gezaagd en de andere vrijwilligers hebben de stammen en takken
versleept. Al het bruikbare hout is verkocht
aan liefhebbers met een open haard. De opbrengst daarvan komt deze keer ten goede
aan de kaatsmuur. Binnenkort worden ook de
boomstobben aangepakt en wordt het terrein
geëgaliseerd.
Na hard werken was er een heerlijke lunch met
soep en broodjes bal in het mfc. Alle vrijwilligers van Kimswerd: bedankt voor jullie inzet.
Samen sta je sterk!
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Vogelwacht Makkum werkt aan weidevogels

Werkzaamheden Vogelwacht eerste weekend maart 2018. (Eigen foto).
door Jetze Genee
Met de komst van de kievit, de grutto en al
die andere broedvogels die ons na de winter
komen verblijden, start voor Vogelwacht Makkum het seizoen 2018. Net zoals tuineigenaren hun tuin gereed maken voor het voorjaar
werkt de wacht aan voorbereidingen in de
weidegebieden rondom Makkum. Met 30 actieve vogelwachters wordt 3.700 ha van Zurich
tot Ferwoude beheert in nestbescherming en
kuikenoverleving. Dat doen de leden en vrijwilligers van de wacht samen met de boeren,
jagers, it Fryske Gea en de studenten van de
Rijksuniversiteit Groningen en het Agrarisch
collectief Súdwestkust.
Boeren met de natuur
De laatste jaren werkt de wacht steeds effectiever samen met bestuur en leden (de boeren) van het agrarisch collectief. Het collectief
regisseert en coördineert het agrarisch natuurbeheer in deze regio. Door het toepassen
van beheer zorgen boeren voor hoog water,
geschikt land en later maaien. Als kostentegemoetkoming ontvangt de boer daarvoor
een vergoeding per hectare. Met 200 leden
en ruim 3.300 ha in beheer heeft het collectief
een grote verantwoordelijkheid voor het landschap en biodiversiteit in de weidevogel gemeente Súdwest-Fryslân en een deel van De
Fryske Marren.
Klusweekend
In het winterweekend begin maart zijn in het
gebied de Jonkers (Makkum Noord) diverse

werkzaamheden verricht. De rietput aan de
zeedijk is gemaaid, bomen gesnoeid en op alle
toegangshekken zijn bordjes geplaatst. Bordjes om aan te geven dat direct onder rook van
woningen van it Mêd, tussen de Engwierderlaan, zeedijk en de manege nabij Cornwerd,
een uniek weidevogelgebied ontstaat.
Een handvol boeren in dit weidegebied staat
open voor agrarisch natuurbeheer op hun land
waarmee de weidevogels kans krijgen om hun
jongen vliegvlug te krijgen. Later maaien, hoger waterpeil en strorijke stalmest zorgen dit
voorjaar voor een mooi mozaïek van percelen
waar kievit, grutto, tureluur en scholekster een
goede basis hebben om in aantal te groeien.
Voorjaar
Ondanks de koude van het afgelopen weekend is het toch echt lente en duurt het niet
heel lang meer voordat de Vogelwacht volop
in actie is om vogels te helpen met het grootbrengen van jongen. U kunt daar zelf ook een
bijdrage aan leveren. Nestkastjes ophangen,
een eendenkorf plaatsen, uw tuin vogelvriendelijk inrichten en mee het weiland in om de
nazorgers te helpen.
Wanneer het u leuk lijkt om naast het volgen
van de Facebookpagina Vogelwacht Makkum,
ook een keer echt het voorjaar te beleven, u
mag mee het land in om de nesten te zoeken
of te helpen met tellingen. Enige kennis is een
pré, maar de vogelwacht helpt u graag om dit
bij te brengen.
Aanmelden of vragen over uw tuinvogels kunt
u stellen via vogelwachtmakkum@ziggo.nl of
via de Facebookpagina.

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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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 24 maart
14:30 Marrum 1-Makkum 1
12:30 Joure SC 2-Makkum 2
13:00 DWP 3-Makkum 3
14:30 ST Arum/Stormvogels 2-Makkum 4
11:00 Makkum JO19-1-ST Blauwhuis JO19-1
13:15 LSC 1890 JO17-4-Makkum JO17-1
09:00 Makkum JO15-1-Zeerobben JO15-2
09:00 Langweer JO13-1-Makkum JO13-1
09:00 Makkum JO13-2-Scharneg. JO13-2
10:00 Frisia JO11-7-Makkum JO11-1
10:00 Workum JO11-2-Makkum JO11-2
09:15 Makkum JO11-3-SDS JO11-2
09:00 SWZ Sneek JO9-1-Makkum JO9-1
10:30 Makkum JO9-2-Leovardia JO9-9
09:00 Nijland JO9-2-Makkum JO9-3
14:30 Makkum VR1-Zeerobben VR1
09.00 Makkumjo7-2-CVVOjo7-4
Kantinedienst
08.15-12.00 Elisabeth vd Weerd
		
Jolanda Dolman
12.00-15.00 Tanja vd Logt
		
Marie vd Eems
15.00-19.00 Johan Algera
		
Willem bart Noordhuis
		
Michel Schaik
Zaterdag 31 maart
12:30 S.C. Stiens 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-DWP 3
09.00 Makkumjo7-1-Sleatjo7-1
Kantinedienst
08.15-12.00 Cor Politiek
		
Michiel Scheepvaart
12.00-15.00 Annika v Malsen
15.00-19.00 Sando vd Meer
		
Johan Tilstra
		
Hidde de Zee

Kerkdiensten
25 maart 9.30 K.C. Het Anker Ds. A.H.
Cluistra-Boschloo 6e 40-dgntijd Palmpasen /
Jeugdkerk?? / koffie drinken; 19.00 K.C. Het
Anker Dhr. D. Tamminga Makkum Plusdienst
“Op zoek naar God” mmv “Telling Voices”
26 maart 19.30 de Vermaning Passiestonden
27 maart 19.30 de Vermaning Passiestonden
28 maart 19.30 de Vermaning Passiestonden
29 maart 19.30 Van Doniakerk Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Witte Donderdag HA zittend
30 maart 19.30 Van Doniakerk Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Goede Vrijdag
31 maart 21.30 Piaam Ds. M.C. Mook Sneek
Stille Zaterdag
1 maart 10.00 Van Doniakerk Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Pasen

PAAS ZING MEE

Op zondag 1 april, 1e Paasdag
Zing Mee in Avondrust,
Kerkeburen 66 , Makkum
Aanvang 19,30 uur

Toanielselskip Skuzum-Piaam
spilet De Kat yn de Kelder
Door Judith van Lavieren

In februari was er een ware run op kaarten
voor het Skuzumer toneel. De vier voorstellingen waren uitverkocht. ‘De kat yn de kelder’
gaat over een tokkiefamilie genaamd De Kat
die gehuisvest wordt in de kelder van De Majoor en zijn zuster Serafine. De familie De Kat
bestaat uit vader Felix De Kat ( Wiebren van
der Weerd), moeder Silvia de Hond ( Grieke
Joustra), dochter Kim ( Sandra Visser) en beppe ( Alie Elzinga). De Majoor werd gespeeld
door Jan van der Velde, zijn zuster Serafine
door Hilda Koornstra. Verder waren er rollen
voor Rina Nota als mevrouw Smets, Siepie
Oostenveld als Roger Smets van it putsjebedriuw en Koert Oostenveld als bankbediende
Sven.
Serafine heeft haar twijfels over het huisvesten van de enigszins asociale familie. Al gauw
blijkt ze gelijk te hebben. De (familie De) Kat
wordt ook wel heel erg op het spek gebonden:
De kelder waarin ze komen te wonen ligt vlak
naast een bank met een goedgevulde kluis. Ze
besluiten een tunnel te gaan graven naar het
bankgebouw en de kluis leeg te roven.
Kim verzamelt als schoonmaakster in de bank
de nodige informatie maar krijgt tegelijkertijd
ook de ‘kantoorklerk mei in tidelijk kontrakt’
Sven achter zich aan. Ook de majoor blijkt niet
ongevoelig voor haar charmes. Kim jat een
drilboor en zorgt dat er een drumstel in de kelder komt te staan om het lawaai van de boor
te overstemmen. Tijdens het verslepen van de
drilboor is de kat van Serafine per ongelijk gedood: nog een kat in de kelder.. Als zij haar
kat zoekt ontdekt Serafine de tunnel en wordt

door de familie De Kat in het toilet opgesloten.
Ook Sven en de majoor ontdekken de tunnel,
maar in tegenstelling tot Serafine willen zij wel
meehelpen om de bank te beroven.
De ontwikkelingen volgen elkaar dan snel op.
Serafine wordt verdoofd met de slaappillen
van beppe. De dode kat wordt door het toilet
gespoeld, waarop er weer een putsjebedriuw moet komen om het toilet te ontstoppen.
Kim en Sven halen de kluis leeg en zetten de
zakken met geld klaar in de kelder. Mevrouw
Smets van de sociale dienst komt beppe halen voor een plekje in een tehuis, maar beppe
overlijdt plotseling. Om mevrouw Smets geen
argwaan te laten krijgen wordt beppe in de
tunnel geplaatst en de gedrogeerde Serafine
wordt aan mevrouw Smets meegegeven. Het
geld wordt alvast in de auto van de majoor
geladen. De tunnel wordt de laatste rustplaats
van beppe, ze laten hem instorten met behulp
van dynamietstaven van de majoor
En dan… blijkt de familie De Kat opgesloten
te zitten in de kelder, de majoor is er met de
poen vandoor…
Het stuk was een goede training voor de
lachspieren. Het decor (gemaakt door regisseur Jappie Feenstra) zag er prachtig uit, licht
en geluidseffecten met zorg uitgezocht door
Oege Pieters. Wat was het passend en grappig om de muziek van de film Flodder voorbij
te horen komen. Prima gespeeld door de acteurs, de rollen waren hen op het lijf geschreven. Alie Elzinga zorgde met haar vertolking
van de demente beppe voor het Droste-effect:
een soort toneelstuk in een toneelstuk. Wat
heeft zij beppe die volledig opgaat in haar eigen wereldje ontzettend goed gespeeld.
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Schrijversbezoek in bibliotheek ter gelegenheid van Boekenweek

Door Judith van Lavieren
In het kader van de Boekenweek kwamen drie
schrijvers naar de Makkumer bibliotheek. Het
waren Jetske Bilker, Baukje Zijlstra en Hein
Jaap Hilarides.
Dit jaar werd voor het eerst het Boekenweekgeschenk vertaald in het Fries. Jetske Bilker
kreeg van de AFUK het verzoek om het boek
‘Gezien de feiten’ van Griet op de Beek te vertalen. Ze dacht er een halfuurtje over na en
stemde toe. Dat ze aan deze opdracht werkte wist alleen haar man. Met de drukbezette
Griet op de Beek had ze alleen via de mail
contact. De werktitel ‘Mei it each op de feiten’ werd later met de toestemming van Op de
Beek veranderd in het veel mooiere ‘Sa’t it lan
derhinne leit’. Bilker besteedde veel aandacht
aan het op de juiste manier vertalen van de
Vlaamse aanspreekvormen.
Baukje Zijlstra vertelde over haar boek ‘ De
Komakorrektor’. Ze begon met het toelichten
van de bijzondere titel. Het boek gaat over
een vrouw die als corrector bij de krant werkt.
Ze komt erachter dat haar vader vroeger gevangen heeft gezeten omdat hij een dienstbevel geweigerd heeft. Voordat ze haar vader
hiernaar kan vragen raakt hij in coma en moet

de vrouw bij andere mensen op zoek naar
antwoorden. Tijdens het schrijven ontdekte
Zijlstra dat een komakorrektor ook een corrigerende lens is. “Ik vond dat een prachtige
metafoor voor hoe we naar het verleden kijken. Hoe langer het geleden is, hoe meer het
beeld vertekent en het scherpstellen van het
beeld valt niet mee. Bij geschiedschrijving heb
je verhalen nodig”, stelt Zijlstra. “Geschiedenis is anders als je er middenin gezeten hebt,
kom je eigenlijk niet altijd te laat met de goede
vragen? “,vraagt ze zich af. De geschiedenis
is nooit af:” It ferhaal kin telkens wer op é nij
ferteld wurde”, concludeert ze.
Na een muzikaal intermezzo ( met Hein Jaap
Hilarides in een dubbelrol als toetsenist) vertelde de enige mannelijke schrijver van de
avond over zijn boek De trekker fan Troje. Dit
boek gaat over een protestgroep die streeft
naar een autonoom Fryslan, de titel verwijst
naar de trekkeracties die in de jaren negentig
in ons land gehouden werden. Het boek is een
combinatie van feit en fictie.
Het combineren van feit en fictie in hun werk
was een thema waar de schrijvers na de pauze op terugkwamen. Baukje Zijlstra vertelde
dat het haar eigen vader was die in Indië een
dienstbevel weigerde. Ze had natuurlijk een
feitelijk verslag kunnen schrijven, maar koos

voor een roman.
“Tidens it undersyk fûn ik in patroeljeferslach
dat troch mijn eigen heit skreaun wie. De
skiednis materialisearre foar myn eachen. It
wiene in soad feiten,einliks sûnder in ferhaal.
Mar krekt dat ferhaal dat nooit hielendal dúdlik
wurde sil en in iepen ein hat woe ik skriuwe.”
Hilarides onderzocht in zijn boek vooral het dilemma dat hij persoonlijk voelt tussen het belang van een sterk Europa en het belang van
de kleine regio. “Als boerenzoon hoorde ik aan
de keukentafel vaak spreken over ‘Brussel’.”
In het boek werkt hij de beide perspectieven
uit door de tweeling Friso en Hero te beschrijven. De een wordt lobbyist in Brussel, de ander volhardt in actievoeren.
Bilker vertelde over haar manieren van onderzoek doen om een goed boek te schrijven. Om
te schrijven over een operazangeres nam ze
zanglessen. Om te schrijven over een tandartsassistente nam ze als ‘stagaire’ plaats in
de spreekkamer van een tandarts. Het moeilijkste? “Om als vrouw te schrijven vanuit een
man.”
Hoe meer je onderzoekt hoe meer vragen er
opkomen. Met de conclusie: Kinst noait genoch witte. Dêrom skriuwe wy boeken”, werd
de avond afgesloten.
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Informatieavonden voor omwonenden
Windpark Nij Hiddum-Houw
De Omgevingsadviesraad Nij Hiddum-Houw (OAR) organiseert voor omwonenden van
Windpark Nij Hiddum-Houw drie informatieavonden in Zurich, Witmarsum en Schraard.

Programma
Tijdens de informatieavonden praat de OAR u bij over de Omgevingsovereenkomst.
Deze is bijna klaar en hierin staan de afspraken van de OAR met de initiatiefnemers van
Nij Hiddum-Houw (Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development BV). Het gaat hierbij om onderwerpen als geluid, slagschaduw, verlichting, de invulling van een buren- en
dorpenregeling en een participatieregeling. De provincie Fryslân geeft tijdens de avonden
een toelichting op de stand van zaken van het Provinciaal Inpassingsplan.

Data informatieavonden


Maandag 26 maart

Voor inwoners van Cornwerd, Kornwerderzand en Zurich
Dorpshuis It String, Casper de Roblesdijk 1a, Zurich



Dinsdag 27 maart

Voor inwoners van Pingjum en Witmarsum
De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3, Witmarsum



Woensdag 4 april

Voor inwoners van Makkum, Schraard en Wons
Dorpshuis De Utwyk, Schoolstraat 16, Schraard

Inloop vanaf 19.15 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Aanmelden
Vanwege de beschikbare ruimte horen wij graag uiterlijk 23 maart bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn (inclusief uw woonplaats, telefoonnummer en wie u eventueel
meeneemt). Dit kan via oar_nhh@hotmail.com (let op het lage streepje tussen ‘oar’ en
‘nhh’). Als u niet naar de bijeenkomst van uw dorp kunt komen, bezoek dan gerust één
van de andere avonden. Is een bijeenkomst vol? Dan nemen wij nog contact met u op
met het verzoek om op een andere avond te komen.
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Rotondes yn @Makkum krije in opknapbeurt
Yn oerlis mei Pleatslik Belang Makkum krije
twa betegele rotondes yn @Makkum in flinke
opknapbeurt. It giet om de rotonde by it sportfjild en de rotonde oan ’e Warkumerdyk. De
bollen binne yn febrewaris himmele. Yn maaie
wurde de kapotte tegels ferfong en de ûntbrekkende tegels oanfolle. Op ’e bollen stiet
fjouwer kear deselde ôfbylding: op ’e roton-

de by it sportfjild stiet in leagenbank ôfbylde
en op dy fan ’e Warkumerdyk in fiskersboat.
It ferfangen en oanfoljen giet sa: sy meitsje in
foto fan in ôfbylding dy’t noch geef is en sa
kinne se de kapotte of ûntbrekkende tegels
eksakt neimeitsje. Ein maaie lizze de rotondes
der wer as nij by!
Bron: Gemeente Súdwest Fryslân

Open dag Tennisvereniging Makkum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade..................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,25
1 kg hamlappen........................................ € 6,50
1 kg speklappen....................................... € 5,75
1 kg shoarmavlees................................... € 5,75
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
door Sjirk Wijbenga
De Tennisvereniging Makkum is opgericht op
27 april 1977 en sindsdien gehuisvest aan de
Klipperstraat naast het Kaatsveld “De Seize”.
Initiatiefnemers van het eerste uur waren o.a.
Piet Venema, Pier Posthuma-de Boer en Pleuni Idsinga. De vereniging telt momenteel ca.
200 leden, heeft de beschikking over 3 gravelen 2 kunststofbanen en kenmerkt zich door
een gezellige sfeer en een juiste balans tussen
recreatief en prestatie tennis. In 2006 werd het
huidige clubgebouw geopend. Bouwadviesbedrijf Mark de Witte zorgde voor een ontwerp, bouwgroep Dijkstra/Draisma voor het
casco en ruim 15 vrijwilligers staken er vele
uurtjes in om de klus af te maken. Resultaat:
een prachtig en sfeervol clubgebouw.
Eén van de doelstellingen van de vereniging is
de tennissport op een laagdrempelige en leuke manier voor jong en oud te stimuleren en
te bevorderen. Daartoe is er contact gezocht
met de TAF (Tennis Academie Friesland). Met
vernieuwende ideeën verzorgt deze organisatie lespakketten voor senioren en jeugd. Met
Jacco Hanewald is er bovendien een jonge
trainer gevonden die met veel passie en enthousiasme de zomer- en winterlessen gaat
verzorgen. Gedurende het hele jaar kan er
op de accommodatie worden getennist. Regelmatig worden er diverse clubevenementen
voor jong en oud georganiseerd. Deze variëren
van open toernooien tot clubkampioenschappen en van jeugdtoernooien tot een smakelijk
Pannenkoektoernooi. Speciale toernooien zijn

de Ladies Night en het Gentlementoernooi
waarbij sportiviteit en gezelligheid hoog in het
vaandel staat.
TV Makkum is een vereniging waar dus zowel
recreatief als competitief kan worden getennist. Voor diegene die recreatief wil spelen
worden ook diverse activiteiten georganiseerd,
zoals gezellige tossavonden en -ochtenden
voor alle niveaus. Leden kunnen natuurlijk ook
op eigen gelegenheid naar de baan om met
elkaar te tennissen. Maandagmorgen vanaf
8.30 is er gelegenheid voor 50+ers (dames en
heren) die enkel uit recreatief oogpunt graag
een balletje willen slaan.
Vrijwilligers houden de club draaiende, ze zijn
essentieel voor een goed functionerende tennisvereniging. Een stille kracht van de tennisvereniging is Jentje Alkema. ’s Morgens in alle
vroegte is hij op de baan aanwezig om de nodige werkzaamheden te verrichten. De banen
worden geëgaliseerd, de bladeren verwijderd
en overtollig afval wordt opgeruimd zodat
de banen er optimaal bijliggen. En wanneer
de eerste tennisser op de baan verschijnt is
Jentje alweer thuis.
Vrijblijvend kennis maken met de vereniging
kan op zaterdag 24 maart vanaf 13.00 uur tijdens de Open Dag, met allerlei activiteiten en
demonstraties. Belangstellenden die vrijblijvend even een balletje willen slaan kunnen op
vrijdagavond 30 maart van 19.00 uur tot 21.00
uur en op zaterdag 31 maart van 10.00 tot
12.00 uur terecht op de tennisbaan. Rackets
zijn aanwezig.

1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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Klaverjasvereniging Nij
Engwier bestaat 35 jaar

Súdwest-Fryslân heeft nu ook eerste ‘ljipaai’

Dit seizoen (2017/2018) bestaat de Makkumer klaverjasvereniging Nij Engwier 35 jaar.
Op vrijdagavond 16 maart werd dit jubileum,
tijdens de laatste competitiewedstrijd van het
seizoen, gevierd in de bovenzaal van Café
Restaurant De Prins. Voor de gelegenheid
waren cupcakes gebakken met ruiten, harten,
schoppen en klavers als decoratie.
De vereniging begon als onderdeel van de
buurtvereniging Nij Engwier, maar toen die
vijftien jaar geleden stopte besloten de klaverjassers zelfstandig door te gaan en ze hebben
er nog steeds heel veel plezier in. Titia van der
Heide, al ongeveer twintig jaar coördinator van
de vereniging, vertelt dit niet zonder trots.
Het seizoen loopt van september tot maart.
Een keer per maand komen de leden bij elkaar
voor een potje en wie mee wil spelen voor de
wisselbeker mag niet meer dan één wedstrijdavond missen. De 24 leden zijn van allerlei
pluimage, de verdeling man/vrouw is ongeveer 50/50 en het jongste lid is pas 17 jaar.
Hoewel het uiteindelijk natuurlijk om de overwinning gaat, zijn het plezier en de gezelligheid echt wel het belangrijkst volgens Titia. Als
het aan haar ligt zal dit niet het laatste jubileum
van de vereniging zijn.

Cultureel Podium
Makkum presenteert
Een kijk- en luisterbezoek aan de Nederlandse Vioolbouwschool. Een viool bouw je niet in
een week of een maand. Het is wat je noemt
echt een geduld-werk. Toch zijn er elke werkdag een tiental mensen die in Makkum bezig
zijn met het bouwen van hun eigen instrument.
Ze doen dit voor hun plezier. En zelfs: als de
eerste af is, vaak na meer dan een jaar, beginnen ze enthousiast aan een volgend instrument. Blijkbaar is het een boeiende bezigheid.
Op donderdag 5 april vertelt en toont Dirk Jan
Hamoen hoe een viool, altviool, cello of contrabas gebouwd wordt. Met medewerking van
een paar leerlingen zal deze methode gedemonstreerd worden. Een interessante avond
om te kijken en te luisteren naar violen en hoe
ze gemaakt worden. Opgeven kan via www.
cultureelpodiummakkum.nl. Aanvang: 19.30
- 21.30 uur. Locatie: Nederlandse Vioolbouwschool, Markt 17 in Makkum. Entree: Leden
CPM €6,00 en voor niet-leden €8,00.

Nadat vrijdag al het eerste kievits ei van Fryslân bij It Heidenskip is gevonden door Riemer
Miedema, was er zondag opnieuw succes in
de gemeente Súdwest-Fryslân. En opnieuw
werd de vondst bij It Heidenskip gedaan, nabij molen De Snip, op zo’n 5 kilometer van de
vindplaats van het eerste ‘provinciale ei’. Dit
keer was Hendrik Haanstra uit Workum (zie
foto) de gelukkige. Hij vond het ei om 11.15
uur.

Dit ei geldt als het eerste van de gemeente
Súdwest-Fryslân. De vinder is gistermiddag
op bezoek geweest bij waarnemend burgemeester Magda Berndsen van Súdwest-Fryslân. Hij liet haar een foto van zijn vondst zien.
In ruil daarvoor ontving hij van de burgemeester een oorkonde en een tientje vindersloon.
Riemer Miedema is ter gelegenheid van het
eerste ‘provinciale ei’ op bezoek geweest bij
de commissaris van de koning, Arno Brok.
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Veel belangstelling inloopavond
De Vries Scheepsbouw
Ongeveer 200 Makkumers gaven op woensdagavond 14 maart gehoor aan de uitnodiging
van De Vries Scheepsbouw Makkum voor
een inloopbijeenkomst. Doel van de avond
was om mensen te informeren over de uitbreidingsplannen van het bedrijf. De Vries
Scheepsbouw, in het buitenland bekend onder de naam Feadship (First Export Association of Dutch Shipbuilders), heeft plannen voor
de bouw van een tweede hal.

Volgens directeur Sijbrand de Vries is deze
nieuwbouw nodig omdat er een aantal nieuwe
grote projecten aan staat te komen. De werf in
Makkum werd in augustus 2005 aangekocht
van Damen Shipyards met het doel om nog
langere en dus ook bredere jachten te kunnen
bouwen dan het toenmalige bedrijf in Aalsmeer al deed. En nu volstaat de ruimte dus
niet meer. De reden dat Makkum voor de uitbreiding is gekozen en niet Aalsmeer, is dat de
locatie in Makkum beter toegang biedt voor
grotere schepen.
Het is de bedoeling dat de werkplaatsen en
kantoren naast de huidige hal verbouwd worden en dat daarnaast de nieuwe hal zal verrijzen. De vergunning voor de werkplaatsen
en kantoren is al binnen, de aanvraag voor de
vergunning voor het bouwen van de nieuwe
hal wordt binnenkort ingediend. Er zal hard
gewerkt moeten worden, want de planning is
strak: De Vries ziet voor zich dat in het derde
kwartaal van 2018 kan worden begonnen met
de verbouw van kantoren en werkplaatsen en
dat die in het tweede kwartaal van 2019 gereed zal zijn. Als de vergunning verleend wordt
wil men in het vierde kwartaal van 2018 star-

ten met de grondwerkzaamheden voor en de
bouw van de tweede hal en de verwachting is
dat die bouw in het vierde kwartaal van 2019
zal zijn afgerond.
Aan de hand van tekeningen, een filmpje en
een maquette werden de plannen toegelicht.
Gelukkig was een groot aantal medewerkers
van het bedrijf op de been om uitleg te geven
over het project, want er werden veel, deels
kritische, vragen gesteld. Omwonenden vrezen dat hun uitzicht belemmerd zal worden,
dat ze minder zon krijgen en dat het grote gebouw een negatieve invloed zal hebben op het
algemene beeld van Makkum. Volgens de huidige plannen zal de nieuwe hal 140 meter lang
worden en 21,5 meter breed. De bezorgde
mensen werd verzekerd dat de zichtlijn vanuit de historische kern van Makkum over het
Makkumer Diep gerespecteerd zal worden en
dus de uiterste grens van de nieuwe bebouwing zal vormen.
Al waren de aanwezigen het niet overal over
eens, de sfeer was prettig en de uitnodiging
werd zeer op prijs gesteld. Wellicht voor herhaling vatbaar in de loop van het proces?

OPROEP AAN ALLE INWONERS
VAN MAKKUM
Er is een werkgroep gevormd over de
uitbreidingsplannen van Feadship.
Als u op de hoogte gehouden wilt
worden, stuur dan een e-mail naar:
bouma-s@ziggo.nl.

Leugenbollepop 2018 komt er weer aan
In de vorige Makkumer Belboei stonden er
nog vraagtekens maar het zijn toch maar
mooi uitroeptekens geworden!!! Er is een
enthousiast nieuw bestuur en er hebben
zich vrijwilligers gemeld waardoor dit prachtige evenement dit jaar weer kan plaatsvinden.
Noteer allemaal maar in je agenda: Vrijdag
24 augustus Leugenbollepop op het plein in
Makkum.
Vanaf nu kan iedereen vanaf 12 jaar en ouder zich weer opgeven om mee te doen aan
Leugenbollepop. Je mag solo zingen of met
een groep vrienden, eindelijk dat duet eens
laten horen of misschien wel met die muzikale club collega’s op het podium staan. De
keuze qua nummer staat helemaal vrij!
Je wordt begeleid door de muzikanten van
de superband waar je vanaf de maand Mei
mee gaat oefenen zodat je de 24e (klappertandend) mag stralen op het podium.

HOE KUN JE JE OPGEVEN?!
Stuur een mail naar info@leugenbollepop.nl
met jouw top 3 nummers die jij/jullie graag
wil/willen vertolken op het podium van Leugenbollepop. Daarnaast ontvangen we ook
graag je naam, adres en mobiele nummer,
de avond(en) in de week dat je absoluut niet
kan oefenen en de periode dat je op vakantie bent. Je kan je opgeven tot vrijdag 20
april.
Binnenkort zullen de sponsoren weer benaderd worden door één van de bestuursleden. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om
een nummer in te kopen. Een sponsor kan
voor een collega, medewerker, vriend of
familielid een “song” kopen. Tijdens het
vertolken van dit nummer krijgt de sponsor
exclusief reclame voor zijn/haar bedrijf voor
en tijdens dat optreden.
We hopen dat er dit jaar weer heel veel
nieuw en natuurlijk ook oud talent op het
podium staat!!

De Begrafenisvereniging
van Makkum e.o.
Nodigt haar leden uit voor de 114e
ledenvergadering die gehouden zal
worden op donderdag 22 maart 2018
om 20.00 uur in K.C. Het Anker te
Makkum.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige ledenvergadering(is ter vergadering aanwezig)
4. Financieel verslag (is ter vergadering
aanwezig)
5. Verslag kascontrole
6. Vaststellen contributie en ledenkorting
7. Mededelingen
8. Bestuursverkiezing: Aftredend
volgens schema T. Rienstra-Krist
(herkiesbaar) Tegenkandidaten
kunnen zich aanmelden tot aanvang
van de leden vergadering.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur

Programma Volleybal
23 Maart
Uit
19:00 Heecherop MB 1-Makkum MB 1
20:15 Staveren DS 3-Makkum DS 5
20:15 Top en Twel DS 3-Makkum DS 3
21:30 Oeverzwaluwen DS 4-Makkum DS 4
thuis
20:15 Makkum MC 1-S.V.W. MC 2
20:15 Makkum XC 1-vc Bolsward MC 1
20:30 Makkum DS 1-vc Bolsward DS 2
24 maart
Uit
09:00 O.T.I.B. MC 2-Makkum MC 2
27 maart
Thuis
20:00 Makkum DS 3-WSV DS 1
3 April
Thuis
20:00 Makkum DS 2-vc Bolsward DS 3
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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)

Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

