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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

6Makkum ‘buiten’ in ontwikkeling;
een mini-theatertje

stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl 
of bel: 06 2709 1499 middenstraat 14  |  makkum

lieverdink-vormgeving.nl

kennis maken?

Hulp nodig
met een logo en 
Huisstijl? 
of liever een 
bedrijfsbrocHure 
inclusief
fotografie?
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Door Judith van Lavieren

Willy Kok heette tijdens de opening van de 
tentoonstelling  de aanwezigen in de Mak-
kumer bieb welkom. “Wij zijn al vanaf van-
ochtend 10 uur bezig. Toen kwam Omrop 
Fryslân hier opnames maken voor radio en 
tv. Nu gaan we gewoon verder met feesten!”  
Al twee jaar haakt een groep van 16 dames 
wekelijks met veel plezier aan de grote tafel . 
Niet alleen komt er uit Makkum een behoor-
lijke bijdrage aan de ‘grootste gehaakte de-
ken’ maar ook de door Escher geïnspireerde 
dekens kennen een behoorlijke Makkumer 
inbreng.
Hierop gaf Kok het woord aan Esmeralda de 
Vries. Zij vertelde over het ontstaan van het 
idee om de grootste gehaakte deken te gaan 
maken. “We stonden bovenop de Oldeho-
ve en zeiden hoe kunnen we het idee van 
de ‘iepen mienskip’ beter visualiseren dan 
door de grootste gehaakte deken. Het ha-
ken zorgt voor de vijf kernwaarden van een 
sociale infrastructuur. Als eerste de kracht 
van samenwerken. Ten tweede warmte. Ten 
derde zorgt het voor kleur en positiviteit. De 
vierde waarde is verbinding: letterlijk van de 
blokjes, maar ook verbinding van mensen. 
En tenslotte laten de dekens zien hoe mooi 
diversiteit kan zijn.”
“De teller staat momenteel op 7400 dekens. 
Er zijn verschillende projecten ontstaan. 
Een daarvan is het Escher project. Op 10 
mei 2017 kwam Ineke de Vries uit Makkum 
naar Leeuwarden om samen met dames 
uit Leeuwarden en Grou en een aantal stu-
denten een plan te bedenken voor ‘Planeet 
Escher’. Het resultaat van hun uitwerking 
van ‘Escheriaanse dekens’ is  nu in de bi-

Tentoonstelling Escherdekens
in de Makkumer bibliotheek

bliotheek te zien. Welke werken van Escher 
voor inspiratie hebben gezorgd en hoe dat is 
uitgewerkt is te zien op een toelichting die bij 
de dekens hangt.”
“Het project startte vanuit het Fries Muse-
um. Vorig jaar werd al eens het Oldehoofster 
Kerkhof vol gelegd met  gehaakte dekens en 
fleurden de dekens de etalages in de Klei-
ne Kerkstraat op. Vanaf half mei komen er 
ook dekens te liggen in het basement van 
het Princessenhof. De kroon op het werk 
wordt D-day: Dekendag op 14 en 15 juli bij 
het bos van Ypey bij Tietjerk. We hopen daar 
ook veel internationale bezoekers te mogen 
begroeten. Per slot van rekening hebben we 
ook veel gehaakte bijdrages op het buiten-
land mogen ontvangen. En jullie natuurlijk!”, 
besloot De Vries haar toespraak.
De dekens werden daarop nog uitgebreid 
bekeken en bewonderd onder het genot van 
koffie en thee met gebak. De dames kunnen 
nog even doorhaken: tot eind mei mogen er 
dekens ingeleverd worden. De dekens zijn 
een bezoekje aan de bibliotheek meer dan 
waard. www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

KIMSWERD
Grote Reed 8

Vraagprijs
€ 183.500,- k..k.

makelaars  en taxateurs

Deelnemer NVM open huis

zaterdag 7 april • 11.00-15.00 u.
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FamilieberichtenInfo
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112, 
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius 
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
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 versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- 
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee, 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

OVERLIJDEN GEFELICITEERD

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren

Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.

Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of

tel. 06- 46157152  

ALGEMEEN

Zoekertje

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

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.

Zoekertjes

Je wereld werd kleiner 
Beelden gingen vervagen
Gedachten vulden je dagen.
“het is goed zo”

Dankbaar voor alles wat zij voor ons 
heeft betekend, geven wij kennis van 
het overlijden van onze mem en beppe 

Tiete van Malsen-Tuinier

* 06-08-1930  † 23-03-2018

Sinds 20 maart 2009 weduwe van
Thomas van Malsen

 Leen van Malsen 
  Bejanke 
  Tommie en Monica

 Jan van Malsen †

 Gerard en Anika van Malsen 
  Jari 

In het bijzonder danken wij de
medewerkers van Bloemkamp afdeling 
Rozemarijn voor hun betrokkenheid en 
liefdevolle verzorging

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

50 jaar een halve eeuw,
het klinkt oud en dat is het ook.

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 18 maart is overleden onze
bewoner mevrouw

A. Wijbenga-de Groot

Wij wensen haar familie en vrienden 
veel sterkte met dit verlies.

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

Witmarsum,  18 maart 2018

8 april 9.30 uur Van Doniakerk
Drs. J.L. de Haan St. Annaparochie

15 april 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. G.P.R. Pennekamp Sneek 

Kerkdiensten
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Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies 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.

Sneek - op zaterdag 24 maart werd er door 8 
scholenteams van de basisscholen van Mak-
kum meegedaan aan het scholenvolleybal-
toernooi in Sneek. De OBS De Populier had 
1 team, RK St. Martinus 2 teams en CBS De 
Ark 5 teams. Ouders van deze kinderen had-
den samen met de leerkrachten van de betref-
fende scholen de organisatie en begeleiding 
in handen.
In de eerste groep moest de Populier optre-
den. Met een beginnende groep kwamen zij 
uit op niveau 3. Enkele wedstrijden werden 
glansrijk gewonnen. Thijs en Yohna die zelf 
niet op volleybal zitten deden geweldig mee.
Ook team 4 van De Ark moest in de eerste 
groep. Vier meisjes, alle 4 lid van Volleybalver-
eniging Makkum brachten het ver op niveau 4. 
Zij speelden goed samen.
In de eerste middaggroep kwamen de 2 teams 
van RK St. Martinus aan de beurt. Team 1 
speelde niveau 2. Marrit was daar de enige die 
niet op volleybal zit. Zij was daarbij ook wel de 
jongste maar deed het erg goed. Er werd met 
veel plezier gespeeld. Team 2 was een team 
met wat oudere meisjes. Sasha, Lotte en Lau-
ra deden geweldig hun best in niveau 4, en 
boden goed tegenstand.
Ook team 1 en 2 van de Ark waren in de eer-
ste middaggroep ingedeeld. Team 1 met Klaas 
en Joanna als beginnelingen hadden veel pret, 

deden erg hun best en haalde veel punten. Zij 
speelden niveau 2. Team 2 met allemaal vol-
leyballers speelde niveau 4 en kwamen erg 
ver.
Uitslag: De Populier 1  2de; De Ark 1  5de; De 
Ark 2  2de; De Ark 3  2de; St. Martinus 1  3de; 
St. Martinus 2  4de.

CBS De Ark 5 Scholenkampioen 2018!
Tijdens het 2de gedeelte van de middag wordt 
er altijd op het hoogste niveau, niveau 6 ge-
speeld. Met bovenhands opslaan en smashen 
kunnen de kinderen zich helemaal uitleven. 
CBS De Ark kon 2 teams op dit hoogste ni-
veau op de been brengen. Team 4 een vrien-
dinnenteam van meisjes uit groep 8 met Anne 
en Guusje als niet volleyballers deden het 
erg goed. Zij werden 15de van de 25 teams 
Bravo!!
Voor team 5, een talentvol team was het erg 
spannend. Doordat zij de eerste 2 wedstrijden 
wonnen mochten ze verder voor plaats 1 t/m 
9. De halve finales. Deze werden ook beide ge-
wonnen, waardoor een plaats op het podium 
zeker werd. Zij gingen door naar de finales. De 
eerste finale wedstrijd werd dik gewonnen met 
19-9 tegen de Romte uit Dronrijp. De tweede 
finale was erg spannend. Met een nipte over-
winning van 15- 14 van De Twatine uit Gauw 
bracht hen het kampioenschap. Proficiat!

Basisonderwijs in Makkum doet mee 
aan het scholenvolleybaltoernooi

Altijd al willen werken in
1 van de leukste restaurants 

van Makkum?
Neem dan nu contact met ons op,
wij zoeken nog:

●	Sous	chef	(met intentie voor
 vast contract)
●	Medewerkers	bediening
●	Schoonmaker
Wil je veel plezier in je werk, overdag 
voldoende vrije tijd, werken in een leuk 
team en voldoende uren werken in de 
zomervakantie?
Reageer	dan	snel	op	info@itposthus.nl

Grillroom Pizzeria

BELLA RITA
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon:	(0515)	23	23	25

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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel.	(0515)	23	23	25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen  
1 kg verse worst             € 42,50
2 kg bieflappen     
3 kg gehakt                  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

De dames van Theaterzaken zijn tja… niet 
jong, niet oud, niet dom, maar ook geen IQ 
van ja hoeveel kan je hebben? De dames van 
Theaterzaken zijn ongrijpbaar, hebben geen 
mening, waaien alle kanten op….. ‘t Is maar 
net wie er in de zaal zit en of het leuk wordt, 
hilarisch, ontroerend, of tegen het randje van 
wat kan. Magda Nij Bijvank en Evelien Harbe-
rink, één gastacteur, een pianist en slechts een 
paar attributen. Hún vragen én de suggesties 
van het publiek zorgen voor een avondvullen-
de improvisatie-voorstelling waarbij ze met de 
nodige dosis humor de thema’s terug brengen 
tot de menselijke maat.
Op zaterdag 21 april begint het om 8 uur in de 
Doopsgezinde Kerk (Bleekstraat 11) in Mak-
kum. De entree is 10 euro voor leden en 15 
euro voor niet-leden. Voorverkoop is bij Boek-
handel Coufreur (v/a 7 april).

Cultureel Podium Makkum presenteert
De dames van Theaterzaken met “Alle kanten op”

Vanaf 1980 is Siebren Poog met tussenpozen 
bezig geweest met een zoektocht naar zijn 
voorouders.
In de tijd dat internet nog niet bestond moest 
je voor familieonderzoek naar het archief van 
de verschillende gemeentes of naar het rijksar-
chief in Leeuwarden. Overal werd hij plezierig 
geholpen. Van alle aktes die hij mocht inzien 
heeft hij kopieën gemaakt en zo ontstond er 
langzamerhand een uitgebreid familiearchief.
Zijn familienaam heeft hem altijd geïntrigeerd, 
want de meeste familienamen verwijzen naar 
een beroep, geboortestreek of kenmerken van 
een persoon.  De naam Poog bleef voor hem 
abstract, omdat hiervoor nergens een beteke-
nis was te vinden. 
Over zijn speurtocht naar de geschiedenis van 
de familie Poog heeft hij een prachtig boek 
geschreven, dat vorige maand verschenen 
is. Het is een prachtige combinatie geworden 
van oude aktes, foto’s, familieanekdotes en 
een stuk geschiedenis van de omgeving waar 
zij woonden en werkten. Het eerste exemplaar 
werd aangeboden aan neef Siebren Poog, die 
het met veel plezier in ontvangst nam. Ook de 
Stichting Âld Makkum heeft inmiddels een ex-
emplaar in bezit.

De geschiedenis
van familie Poog

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

Zaterdag 14 april Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine
van Mounewetter

 
Zaterdag 21 april Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine
van Mounewetter

Agenda
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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

•	 Zwerfafval: Stoort u zich ook zo aan het zwerfafval in en om Makkum? Hier kunt u nu zelf 
ook wat aan doen. Maakt u wel eens een ommetje of laat u de hond uit? Een uitgelezen 
kans om met een klein beetje moeite onze woonomgeving te verbeteren. De gemeente 
stelt gratis zgn. ‘grijpers’ ter beschikking zodat u geen vieze handen hoeft te krijgen. Heeft 
u interesse dan zorgen wij ervoor dat u een grijper kunt afhalen bij een afhaalpunt in Mak-
kum. Hierbij ook een oproep aan alle scholen om samen met de leerlingen ook dit jaar 
weer medewerking te verlenen om er samen voor te zorgen dat Makkum niet veranderd in 
een plastic soep!  Uw reactie graag naar: info@pbmakkum.nl, onderwerp: ‘Zwerfafval’

•	 AED’S	Makkum: We hebben vernomen dat er meerdere (+-11 stuks) AED’s (Automatische 
Externe Defibrillator) in Makkum aanwezig zouden zijn. Graag zouden wij willen weten wat 
de locaties zijn maar vooral of het onderhoud van die apparaten goed is geregeld. Je moet 
er niet aan denken als bij een calamiteit blijkt dat het apparaat niet meer werkt. Bij ons zijn 
er 3 officieel geregistreerde AED’s bekend. Heeft u meer informatie, graag uw reactie naar: 
info@pbmakkum.nl  onderwerp: ‘AED locaties’

•	 Openbare	 ruimten: Tijdens de jaarvergadering en op Facebook zijn er vragen gesteld 
over het onderhoud aan wegen. Inmiddels hebben wij begrepen dat de controle c.q. de 
staat van onderhoud hiervan door een extern bureau in kaart wordt gebracht. Wegen die 
slecht zijn, krijgen een zgn. prioriteitskleur in de rapportage. Betreffende straten (o.a. Ds L. 
Touwenlaan ) hebben (nog) niet de status van hoogste prioriteit voor herstel en/of onder-
houd gekregen.

•	 Jaarvergadering	2018: De jaarvergadering op 22 maart jl. werd druk bezocht. Tijdens 
de rondvraag maar ook op de aangereikte formulieren werden vele goede suggesties en 
ideeën door de leden aangereikt voor Makkum. Deze ideeën zullen in onze eerstvolgende 
vergadering worden besproken. Zie ook het verslag in deze Belboei editie van de redactie 
zelf. 

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, 
rekenen of met de computer wil leren wer-
ken kan er terecht. Met ingang van woensdag 
11 april ook in Bibliotheek Makkum. Iedere 
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur 
is er een deskundige vrijwilliger aanwezig die 
mensen kan helpen bij wat ze nodig hebben 
en kan doorverwijzen naar andere instanties.
 
Wie niet goed kan lezen of schrijven, moeite 
heeft met rekenen of niet met de computer 
kan werken, kan veel problemen ondervinden 
in het dagelijks leven. Lezen is belangrijk, vaak 
zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld om instructies 
of bijsluiters te lezen. Steeds vaker zijn lezen 
en digitale vaardigheden gecombineerd nodig. 
Bijvoorbeeld om een aanvraag in te dienen of 
een betaling of bestelling te doen via internet. 
Wilt u uw vaardigheden verbeteren of kent u 
iemand die dit wil?

De bedoeling van het Digi-Taalhuis Makkum 
is om laaggeletterden te ondersteunen in hun 
behoefte de Nederlandse taal beter te leren. 

Of het nu gaat om lezen, schrijven of spreken.  
Want wist u dat 13% van de Friese inwoners 
laaggeletterd is? Dat betreft zowel autochtone 
Nederlanders (NT1), als ook mensen die Ne-
derlands als tweede taal (NT2) hebben. 

Met de ingebruikname van het Digi-Taalhuis 
in Makkum kunt u straks samen met Sneek, 
Workum, Wommels en Bolsward elke dag in 
een bibliotheek terecht voor hulp. Wees wel-
kom op de woensdagmiddag in bibliotheek 
Makkum, de vrijwilligers zitten er klaar voor. 

Digi-Taalhuis begint 11 april 
in Bibliotheek Makkum

Rectificatie
In de recensie over het Skuzumer toneel 
is een fout geslopen. Bankbediende Sven 
werd niet door Koert Oostenveld maar 
door Koert Jansen gespeeld.
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De dorpstuin bij Avondrust en de natuur-
speelplaats en de boomgaard in het Makku-
mer bosje zijn de twee grotere terreinen waar 
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam  een andere 
bestemming aan heeft gegeven.
Twee terreinen waar we aan de doelstelling 
van Makkum Duurzaam (MAD) vorm geven: 
biodiversiteit, eetbaar groen en vrij toegan-
kelijke terreinen waar iedereen doorheen kan 
lopen, lekker kan zitten en actief gebruik van 
kan maken. In de vorige belboei stond al een 
artikel over de nieuwe fruit en noten bomen 
die geplant zijn voor baby’s en peuters in Mak-
kum.
De nieuwste aanwinst is een mini-openlucht 
theatertje voor kinderen en volwassenen voor 
theater of muziek festiviteiten. Tijdens NL 
DOET hebben vrijwilligers die zich hadden 
aangemeld en MAD-vrijwilligers boomstukken 
gezaagd en grote treden in de zijkant van de 
heuvel uitgespit. Afgelopen week heeft Catri-
nus van der Meer met zijn kraan, de boom-
stammen op de treden gelegd. Zo is een echte 
tribune ontstaan.
In de dorpstuin is het seizoen ook weer be-
gonnen; elke woensdagmiddag wordt er ge-
werkt. De schooltuinen beginnen op 17 april 
op (bijna) elke dinsdagmiddag. En het werk op 
de natuurspeelplaats gaat ook op woensdag-
middagen door.
Oproep: Iedereen die ideeën heeft voor deze 
terreinen of gewoon mee wil helpen met de lo-
pende werkzaamheden; welkom op de woens-
dagmiddagen of bij incidentele werk-activitei-
ten die we aan kondigen. En we gaan er vanuit 
dat iedereen die de terreinen gebruikt, het ter-
rein netjes achterlaat, afval zelf meeneemt of 
in de afvalzak gooit. Iedereen heel veel plezier 

Makkum ‘buiten’ in ontwikkeling; een mini-theatertje

met het gebruik van de terreinen!! 
meer informatie en contact: website www.
makkumduurzaam.nl, facebook Makkum 

Duurzaam, email: MADuurzaam@makkum.nl 
of bij de winkel de Eerlijkheid plein 4 of via te-
lefoonnummer: 06 53 98 00 19.

Op 24 februari jl. werden wij opgeschrikt door 
een artikel in de Leeuwarder Courant over de 
goedgekeurde Omgevingsvergunning door 
de Gemeente voor Kantoren en Werkplaatsen 
van ‘De Koninklijke De Vries Makkum’. In dit 
artikel werd ook gesproken over de planning 
van een nieuw te bouwen droogdok.  
Van de directbetrokkenen heeft een viertal 
bewoners van het Achterdijkje het initiatief 
genomen hierop te reageren. Wij hebben de 
koppen bij elkaar gestoken en ons afgevraagd 
hoe het kan dat onze buurt hier niets van wist 
en wat we nog zouden kunnen doen om in ge-
sprek te raken over deze goedkeuring en de 
planning voor het droogdok. Wij vermoedden 
dat deze aanvraag en de plannen voor een 
nieuw droogdok veel met elkaar te maken 
zouden kunnen hebben. Omwille van organi-
satie hebben we gekozen voor één centraal 
aanspreekpunt via wie de correspondentie zal 
gaan, nl. mw. Silvia Bouma-Knoppert.  (bou-
ma-s@ziggo.nl)  

Wij, als omwonenden, hebben geen direct be-
zwaar tegen uitbreiding nu en in de toekomst. 
Wij zijn voor goede werkgelegenheid als sti-
mulans voor ons dorp. Ook wij zijn behoorlijk 
trots op wat de werf met grote kwaliteit bouwt 

maar er zijn wel zeer reële bezwaren tegen de 
omvang en de plaats van het nieuw te bou-
wen droogdok. Om daadwerkelijk invloed uit 
te oefenen op deze plannen hebben wij, als 
initiatiefnemers, op 28 februari namens om-
wonenden een bezwaar tegen deze Omge-
vingsvergunning ingediend teneinde hierover 
met ‘De Koninklijke De vries Makkum’ en de 
Gemeente in gesprek te komen. Op 12 maart 
heeft de Gemeente ons laten weten dat de Be-
zwaarprocedure op 21 februari echter reeds 
was geëindigd. Vervolgens heeft de Gemeen-
te ons de mogelijkheid gegeven uit te leggen 
wat de reden is van het te laat ingediende Be-
zwaarschrift. Hierna zal de Gemeente beslis-
sen of de afwijzing definitief is. Deze procedu-
re loopt nog. 
Het was een verrassing via de Belboei te ver-
nemen dat door de werf op 14 maart een ‘in-
loop informatieavond’ werd georganiseerd. 
Hiervan hebben velen gebruik gemaakt. Wat 
wij vermoedden en wat ook uit de aangereik-
te informatie bleek, is dat de aanvraag voor 
‘Kantoren en Werkplaatsen’ onlosmakelijk is 
verbonden met het nog aan te vragen droog-
dok. Als we de goedgekeurde Omgevings-
vergunning nu accepteren krijgen we het 
droogdok er straks automatisch bij. De organi-

satiestructuur en logistiek van de nieuwe kan-
toren, werkplaatsen en droogdok zijn zodanig 
op elkaar afgestemd dat aanpassingen van de 
plannen voor het droogdok vrijwel onmogelijk 
worden als er goedkeuring is verleend voor 
de bouw van werkplaatsen en kantoren. Onze 
bezwaren kunnen dan ook niet meer worden 
gehonoreerd.
Wat wij graag zouden zien, is dat er goed 
gekeken wordt naar onze bezwaren: de te 
verwachten toename van overlast als geluid, 
valwinden, continue kunstverlichting; belem-
mering van het ruimtelijke gevoel, verkleinen 
of verdwijnen van uitzicht, lichtval en zonlicht 
en daarnaast evt. waardevermindering en/of 
planschade. Ook verlangen wij dat er rekening 
wordt gehouden met de kwaliteit van de na-
tuurlijke omgeving nabij het Makkumerdiep. 
Wij menen dat deze bezwaren te belangrijk 
zijn om te negeren
Wij, als bewoners en belanghebbenden in 
deze directe omgeving van de werf hebben 
gemeend niet te moeten afwachten om later 
te moeten constateren dat we even niet heb-
ben opgelet.
We houden u graag op de hoogte en als u wilt 
reageren dan kunt u dit doen via bouma-s@
ziggo.nl.

Ingezonden: aan de inwoners van Makkum
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door Jetze Genee

Zaterdag 24 maart werd het 50-jarig jubileum 
gevierd van de buurtvereniging Trije yn Ien.
In het hart van de buurt (het Anker aan de Bu-
ren) werd het jubileum gevierd met een dia-
presentatie, gezellig borrelen, chinees buffet 
en afsluitend een theatervoorstelling. Vanaf 
16.00 uur kwamen ongeveer 50 leden samen 
om het jubileum te vieren. Aan de tafels werd 
het een gezellige terugblik op de historie van 
de buurt. De Buren, Kerkeburen en de Lieuw-
kemastraat en later ook de Klipperstraat vor-
men deze buurt. Oude notulen, kasboekjes 
en programma’s van bijeenkomsten uit het 
verleden gaven een inkijk in een, eens veel le-
vendigere, vereniging. Wat opvalt was dat een 
bestuursfoto van 20 jaar geleden niet zo heel 
erg veranderd was. 

Trouwe leden dus. Maar ook een groeiend 
aantal oudere leden. ‘Wij zijn een buurt die 
vergrijst’ Meta van der Woude is er helder in, 

Trije yn Ien is geen bloeiende startup. ‘Samen 
met het Havenkwartier zijn wij de laatste ac-
tieve buurtvereniging van het dorp. Verversing 
van actieve leden blijft achter. Het leden aantal 
is best hoog, maar niet iedereen schuift aan 
bij een activiteit’ blikt Meta terug. Worden 
we steeds meer op ons zelf of met een duur 
woord individualistisch? Vragen waar veel 
Makkumer verenigingen en besturen nog geen 
helder antwoord op hebben. Wie weet komt 
de roep op sociale contact juist de komende 
jaren weer meer op. Door een reactie op het 
smartphone tijdperk, of nog logischer, door 
een sterke vergrijzing en vereenzaming. Wie 
weet herleeft de buurtvereniging dan weer. Of 
het huidige bestuur dit uit kan zingen? Geen 
idee, maar met Van der Hulst, Van der Wou-
de en de overige trouwe leden aan het roer 
volgen er vast nog de nodige activiteiten de 
komende jaren. 

In gesprek met misschien wel het oudste lid 
van de vereniging, mevrouw Drijfhout van de 

Buurtvereniging Trije yn Ien viert gouden jubileum
Lieuwkemastraat komt de historie tot leven. 
‘Ik ha nea earne oars wenne en alle feroarings 
sjoen troch de jirren’. De komst van Kleine Klip-
perstraat, daarna de Klipperstraat en bijvoor-
beeld de sporthal en het groene kruisgebouw 
in 1972. In 1956 werden de eerste woningen 
achter Touwenlaan aangelegd. De voormali-
ge boerderij Lieuwkemastate op de hoek van 
nu de Buren met de Lieuwkemastraat is de 
naamgever van de lange straat opgebouwd 
uit woningen door de werf en woningen voor 
de aardewerkfabriek. Zo ging dat vroeger, wo-
ningen voor de arbeiders. In 1968 werden de 
buurten Buren, Lieuwkemastraat en Klipper-
straat verenigd in Trije yn Ien. Nu 50 jaar later 
is de buurt er nog steeds en is het uitzicht van 
mevrouw Drijfhout behoorlijk veranderd. 
‘Vroeger seach ik de auto’s op de Afsluitdijk 
riden en wist ik krekt wannear de bus mei ús 
mem der oan kaam’. De Lieuwkemastraat als 
nieuwbouwwijk aan de rand van het dorp. Tij-
den veranderen en zo ook het dorp Makkum. 
Een buurtvereniging die al deze verandering 
heeft overleefd, verdient het om op te gaan 
voor het volgende jubileum! 

Muziekvereniging Hallelujah wil alle afnemers 
van onze tulpen hartelijk bedanken. De prach-
tige door BlomYnien geleverde tulpen vonden 
gretig aftrek. Dankzij u is onze actie een groot 
succes en mooie aanvulling voor de clubkas 
geworden.
Op 7 april komt Muziekvereniging Hallelujah 

maar liefst twee keer in actie. ’s Morgens vanaf 
9 uur komen wij weer uw oud papier ophalen 
of kunt u het papier zelf in de container aan de 
Klipperstraat en ter hoogte van It Hof brengen.
’s Middags om 16.00 uur kunt u de harmonie 
beluisteren in ‘Yn e Mande’ te Nijland tijdens 
haar deelname aan het federatiefestival.

Mooie bijdrage van tulpenactie
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Programma Volleybal
6 april 2018
Uit
19:00 Oeverzwaluwen MC 1 - Makkum XC 1
20:15 VoVeSa DS 1 - Makkum DS 2
Thuis
20:15 Makkum DS 3 - s.v. De Walde DS 1
20:15 Makkum MB 1 - A.V.C. ‘69 MB 2
20:15 Makkum MC 2 - DSVS MC 1
21:30 Makkum DS 5 - s.v. De Walde DS 2

7 april 2018
uit
13:30 Swette Switters MC 1 - Makkum MC 1
19:00 Swette Switters DS 1 - Makkum DS 1

13 april 2018
uit
19:00 CoVos DS 7 - Makkum DS 5
19:00 BEO MB 1 - Makkum MB 1
19:30 Stânfries (IJ) DS 3 -Makkum DS 3
Thuis
20:15  Makkum XC 1 -S.V.W. MC 1
20:15 Makkum MC 1 - BEO MC 1
20:15  Makkum MC 2 - DOSKO/Acta MC 2
21:30  Makkum DS 2 - V.V.H. DS 1
21:30 Makkum DS 1 - D.F.S. DS 1

14 april 2018
Uit
19:30 CoVos DS 6 - Makkum DS 4

Afgelopen 22 maart werd de ledenvergadering 
van de vereniging gehouden. Jaarlijks tijdens 
elke ledenvergadering wordt de contributie en 
ledenkorting vastgesteld. Belangrijk voor alle 
leden is, dat er nu is besloten om de contri-
butie te wijzigen, waarbij nu per lid de jaarlijks 
contributie € 15.00 bedraagt. Inwonende kin-
deren, zijn tot 18 jaar gratis. De ledenkorting 
blijft € 750,00. Ook werden in deze vergade-
ring  de jubilerende dragers  Jan Horjus  45 
jaar en Robbie Genee 50 jaar in het zonnetje 
gezet voor hun inzet.  Ze werden bedankt en 

kregen beide een bos bloemen aangeboden. 
Bij de bestuursverkiezing werd Truus Rienstra 
herkozen als penningmeester ook zij kreeg 
een bos bloemen aangeboden voor haar werk 
de afgelopen jaren. Verdere mededeling  is dat 
Jan Nadema het werk van Pleunie Blanksma  
gaat overnemen wat inhoud de administratie 
en werkzaamheden omtrent het kerkhof. De 
vergadering werd bijgewoond door 15 perso-
nen, het zou fijn zijn om u volgend jaar ook 
eens te kunnen verwelkomen!

Het Bestuur.

Begrafenisvereniging Makkum

door Jetze Genee

Het beleefcentrum op de Afsluitdijk is offici-
eel geopend voor publiek. Een opvallend wit 
complex op Kornwerderzand wekt de aan-
dacht van de vele passanten die de Afsluitdijk 
passeren. Het Afsluitdijk Wadden Center zoals 
het voluit heet. Ruime parkeergelegenheid en 
een tunnel onder de afrit A7 door brengt de 
bezoeker bij de ingang. Een bijzonder gebouw 
met honingraatmotief in de witte gevel. Veel 
basalt rondom en voor de deur een prachti-
ge aanlegsteiger. Als het aan de provincie ligt 
blijft dit gebouw een blijvende trekker van toe-
risten, passanten en nieuwsgierige bezoekers 
van de vele projecten op en rondom de Af-
sluitdijk, IJsselmeer en het Unesco Werelderf-
goed Waddenzee.

Een poort naar het achterland Súdwest-Frys-
lân en de rest van de mooie provincie Fryslân. 
Opdrachtgever van dit ambitieuze centrum is 
de provincie. De rijksweg A7 over de Icoon Af-
sluitdijk is een belangrijke ader voor Fryslân. 
De potentie (toeristisch en als innovatief wa-
terbouwkundig bouwwerk) van de Afsluitdijk is 
globaal veel groter dan de meeste omwonen-
den vermoeden. Zichtbaar vanuit de ruimte, 
een must-see voor buitenlandse toeristen. De 
dijk ingeklemd tussen het grootste zoetwa-
termeer ter wereld en de laatste echte natuur 
van Nederland. ‘De grand dame’ van de Ne-
derlandse Deltawerken aldus minister Carla 
van Nieuwenhuizen tijdens de officiële ope-

Wadden Center Afsluitdijk geopend

ning vrijdag 23 maart. Het weekend van 24-
25 maart was het Afsluitdijk Wadden Center 
(AWC)  voor het publiek geopend. Met maar 
liefst 3000 aanmeldingen voor twee dagen 
werd direct een beroep gedaan op de maxi-
male capaciteit. 

Vol huis dus, Makkumer Theo Op de Hoek is 
tevreden met de aanloop in het eerste week-
end. Alhoewel het centrum nog niet helemaal 
af is, de 4-D bioscoop volgt later dit voorjaar, 
is er voor de vele bezoekers veel te zien en te 
beleven. Voor alle leeftijden is er in de exposi-
tieruimtes iets te vinden. Op de eerste etage 
is op een onderzoekende manier van alles te 
vinden over de Afsluitdijk. Informatie over de 
aanleiding voor de Deltawerken, het belang 
van de aanleg van de nog te realiseren Vis-
migratierivier en de opwekking van energie op 
en nabij de dijk. Op de tweede etage is een 
loungebar met verbluffend uitzicht op het IJs-
selmeer en op het dak is het mogelijk om nog 
verder te kijken. 360 graden uitzicht over de 
dijk, de Waddenzee en het IJsselmeer. Voor 
wie enkel even aan wil steken voor een hapje, 
kop koffie of een maaltijd kan op de begane 

grond terecht. Een uitgebreide horecavoorzie-
ning met een prachtig terras aan de zuidzijde. 
Uitzicht op de baai van Kornwerderzand en de 
Makkumer Noardwaard. Recreatie en natuur, 
samen in één overzicht. De aanlegsteiger is dit 
weekend volop in gebruik voor rondvaarten. 
Dat zal straks ook op reservering mogelijk zijn. 
Een vaste lijndienst van en naar Makkum is er 
nog niet. ‘Iedere ondernemer die hier kans in 
ziet is welkom om een gesprek aan te gaan 
over deze lijndienst. Het is een duidelijke kop-
pelkans met Makkum’. Op de Hoek geeft aan 
dat het aanbod van de vele bezoekers straks 
kansen biedt voor de middenstand en horeca 
in het dorp.  

Op de dijk staan vrijwilligers van It Fryske Gea 
klaar om een rondleiding over de dijk, langs 
de kazematten (bunkers uit de oorlog) richting 
de aan te leggen Vismigratierivier. Te veel in-
formatie om in dit artikel te verwerken. U kunt 
in het AWC terecht voor de eigen kennisma-
king en met al uw vragen over rondleidingen, 
groepsarrangementen, wadlopen, rondvaar-
ten of kennisbijeenkomsten. Het team van Be-
achhotel de Vigilante staat voor u klaar.
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Ondernemen in Makkum is in trek, diverse 
bestaande bedrijven willen graag uitbreiden 
of verhuizen en ook diverse bedrijven die nu 
veelal noodgedwongen buiten Makkum ge-
vestigd zijn, zouden graag naar Makkum toe 
willen. Problemen waar deze bedrijven tegen-
aan lopen, zijn onder meer het gebrek aan 
huisvestingsmogelijkheden en regelmatig ook 
het ontbreken van de infrastructuur voor glas-
vezel. Op beide vlakken probeert de Vereni-
ging van Bedrijven Makkum (VvB) een oplos-
sing te vinden.

Bedrijventerrein
Omtrent een bedrijventerrein heeft de VvB de 
eerste gesprekken al met de gemeente gehad 
en deze gesprekken bieden perspectief. Voor-
dat de VvB en de gemeente hier een vervolg 
aan kunnen geven, is de VvB aan het inven-
tariseren waar exact behoefte naar is. Zoals 
bijvoorbeeld wel of niet aan klein vaarwater, 
bedrijvenverzamelgebouw, een grote bedrijfs-
hal of een kleine loods met veel buitenterrein? 
Op de site van de VvB (www.vvb-makkum.nl) 
is onder het kopje downloads een enquêtefor-
mulier te vinden. Is uw bedrijf op zoek naar 

huisvesting in Makkum, vul dan snel het en-
quêteformulier in zodat deze nog meegeno-
men kan worden.

Glasvezel
Ook internet via glasvezel is een dingetje in 
Makkum. Het dorp valt buiten de provinciale 
witte gebieden en hoeft dus niet op subsidies 
te rekenen. Een eerste inventarisatie door de 
VvB laat een grote diversiteit zien bij de aan-
bieders, maar allemaal gaan deze gepaard 
met enorme investeringen. Ondanks dat de 
VvB al een tijdje via het Ondernemersfonds 
reserveert om een deel van die investeringen 
te kunnen betalen, blijft het een lastig verhaal. 
Inmiddels is de VvB in gesprek met een aan-
bieder. Voordat de VvB hiermee verder kan, 
wil zij eerst weten hoeveel bedrijven interesse 
hebben om op het glasvezel aangesloten te 
worden. De VvB wil daarom graag weten of u, 
uiteraard afhankelijk van de uiteindelijke kos-
ten, serieus overweegt aangesloten te willen 
worden op glasvezel. Dit kunt u kenbaar ma-
ken door te mailen naar info@vvb-makkum.nl. 
Als particulieren interesse hebben in glas-
vezel, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij 

Plaatselijk Belang Makkum (PB). Dit kan via 
het contactformulier op www.pbmakkum.nl of 
door een mailtje te sturen naar info@pbmak-
kum.nl). Ondanks dat zakelijke en particuliere 
aansluitingen door aanbieders veelal verschil-
lend behandeld worden en particulieren geen 
bijdrage uit het Ondernemersfonds kunnen 
krijgen, kunnen PB en VvB wel kijken of een 
gezamenlijke aanvraag meer mogelijkheden 
biedt.

Andere lopende zaken
Verder houdt de Vereniging van Bedrijven zich 
ook bezig met netwerkbijeenkomsten (waar-
onder bbq, bedrijfsbezoeken en uitstapjes), 
het Ondernemersfonds en andere regionale 
onderwerpen zoals nog op te richten Omge-
vingsfonds (vindt doorgang bij het realiseren 
van de windmolens in het IJsselmeer) en de 
Koppelkansen (n.a.v. peilbesluit en natuurbe-
heer IJsselmeer). Via het lidmaatschap van de 
Vereniging van Bedrijven heeft u ook inspraak. 
Met betrekking tot een aantal onderwerpen 
werkt de VvB samen met de Ondernemersver-
eniging Makkum (OVM) en Plaatselijk Belang 
Makkum.

Nieuw bedrijventerrein en Glasvezel

door Sjirk Wijbenga

De gymnastiekvereniging DES Makkum is een 
enthousiaste, gezellige dorpsvereniging waren 
veel jeugd en oudere jeugd met plezier enkele 
uren per week komen sporten. Ondanks dat er 
door de vereniging vaak een beroep gedaan 
wordt op vrijwilligers heeft de vereniging altijd 
financiële middelen nodig bijvoorbeeld voor 
het aanschaffen van nieuwe toestellen en het 
onderhoud hiervan.
Vorig jaar heeft het bestuur van DES een aantal 
flinke investeringen kunnen doen mede dank-
zij diverse acties en een aantal sponsoren. 
In 2016 werd er met succes een beroep ge-

daan op het Makkumer Ondernemingsfonds 
en kon er een airtrack worden aangeschaft. 
Na de opheffing van buurtvereniging Terra 
Nova werden de geldelijke restanten verdeeld 
over de Makkumer verenigingen. Ook hier 
kreeg DES een bedrag toebedeeld.
“Bovendien, zegt bestuurslid Karin de Jong, 
“zijn er nog een aantal acties georganiseerd. 
DES werd ingeloot voor een jeugdsponsor 
actie bij supermarkt Poeisz. We hebben een 
lege flessen actie gehad, een oliebollen ver-
koop in samenwerking met bakkerij Kluft en 
we hebben een sponsor loop georganiseerd 
in de sporthal. De opbrengst van alles is ruim 
€5000,--. Hierdoor kon het toestellenpark van 

de vereniging worden uitgebreid met 2 lan-
ge matten, een herenbrug en blokken piep-
schuim. Deze laatste blokken worden gebruikt 
voor ondersteuning bij de toestellen. Al de vrij-
willigers, medewerkers en sponsoren, die ons 
hierin hebben gesteund, willen we hiervoor 
bedanken”.
“De gymnastiek vereniging telt momenteel 
ruim 100 leden, laat Karin weten. Hoewel we 
altijd weer vrijwilligers op allerlei fronten kun-
nen gebruiken is de meest dringende toch wel 
onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden”.
Voor meer informatie over de gymnastiekver-
eniging kunt u terecht op de website www.
desmakkum.nl.   

DES Makkum bedankt sponsoren

DES jeugdleden met de nieuwe toestellen
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door Sjirk Wijbenga

Makkum is gewaarschuwd. Het wildparkeren 
in het centrum zal vanaf heden streng wor-
den aangepakt. Sinds de herindeling van het 
centrum is dit voor velen een grote ergernis. 
Controle uitbreiding is toegezegd door de ge-
meente en er zullen nu daadwerkelijk boetes 
worden uitgeschreven. Geen commentaar uit 
de zaal. Voorzitter Martin de Jong leidde de 
jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in 
een flitsend tempo door de agenda. 

Voor de pauze werden de zakelijke punten af-
gehandeld. Jaarverslagen en notulen van de 
vorige vergadering werden zonder wijzigingen 
goed- gekeurd. De begroting van penning-
meester gaf  eveneens geen spectaculaire 
wijzigingen. De gereserveerde €3000,--  staat 
nog steeds klaar voor een Makkum doel. Sug-
gesties zijn welkom uit het publiek.
Zoals zoveel verenigingen is ook PB dringend 
op zoek naar een nieuw bestuursleden. Janny 
Lutgendorff en Francis Koornstra zijn aftre-
dend en niet herkiesbaar. Nelleke Oostenveld 
neemt het penningmeesterschap over.

AED
Het bestuur heeft voornemens om alle AED in 
Makkum in kaart te brengen. Anneloes Lips 
van LIPS Educatie uit Harlingen was uitgeno-
digd om iets te vertellen over de AED. Burgers 
kunnen zich aanmelden bij Hartslagnu, het op-
roepsysteem dat burgerhulpverleners via een 
bericht op de mobiele telefoon oproept om ter 
plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. 
Het streven is om binnen 6 minuten bij het 
slachtoffer te zijn. Een echt burgerinitiatief!

Pinautomaat
Na de twee mislukte plofkraken in Bakke-
veen en Haulerwijk nam de Rabobank vorig 
jaar het drastische besluit de pinautomaat in 
de Kerkstraat te sluiten. Dit tot grote verbol-
genheid van Makkum. “De veiligheid van de 
bewoners was in gevaar”, vertelde de heer 
Pieter Haanstra van Rabobank ZWF, die als 
tweede spreker op de agenda stond.  In over-
leg met Vereniging voor Bedrijven en Onder-
nemers Vereniging  Makkum  is besloten een 
nieuwe pinautomaat op de haven te plaatsen. 
Het plan laat nog even op zich wachten. De 
pinautomaat zal in een stalen kubus worden 

geplaatst. De kubus zal een kleur krijgen en 
worden bestikkerd met oude printjes van Mak-
kum, met dank aan stichting Âld Makkum, zo-
dat het beter past bij de omgeving.

Rondvraag
Op de Kerkeburen is de straat in slechte con-
ditie door het zware verkeer. De verlichting om 
de Doniakerk is niet optimaal. Een voorstel 
wordt er gedaan om een waarschuwingsbord 
op de rotonde plaatsen voor vrachtverkeer dat 
via de Workumerdijk Makkum wil inrijden. 
Er kunnen in Makkum meer afvalbakken wor-
den geplaatst. Bewoners zullen de bakken zelf 
moeten legen. In Workum is een project ge-
start waar bewoners een straat kunnen adop-
teren om zwerfafval op te ruimen. De gemeen-
te stelt hiervoor gratis materiaal beschikbaar.
Er wordt gepleit om structuur in de zorg te 
brengen. Om ouderen in een woongemeen-
schap beter met elkaar om te laten gaan zou 
er een coördinator bij de gemeente kunnen 
worden aangesteld. Verwezen wordt naar de 
stichting Sociaal Collectief. De veelbesproken 
borden bij de ingang van Makkum zullen op 
termijn vervangen door digitale borden. 

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Makkum

Impressie nieuwe geldkiosk.
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

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

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27  8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

Voor binnen- en buitenschilderwerk

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Ford Focus Wagon 1.6TDCi WW UP Move Up!!!
Bj 2013
Titanium
zwartmet.
Navigatie, airco
Cruisecontrole
Trekhaak
Parkeerhulp
LM velgen
148.000 km

e 8.990,- e 7.790,-
Auto	Verhuur	•	Aanhanger	Verhuur	•	Occasions	met	bovaggarantie!

Bj 2014
5-drs
zilvermet.
Airco
Cruisecontrole
CPV+afst.bed.
el.ramen
nieuwstaat
83.000 km




