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In dit nummer o.a.
Talentendag op christelijke
basisschool De Ark
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No. 1666 - 30 mei 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

Rinia Fietsen en Hoeksema Kapper Hofleverancier

Hulp nodig
met een logo en
Huisstijl?
of liever een
bedrijfsbrocHure
inclusief
fotografie?

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

lieverdink-vormgeving.nl
Ter gelegenheid van hun 125-jarig bestaan
mochten de jubilarissen Timen Rinia en
Durkje Hoeksema afgelopen zondagmiddag honderden gasten begroeten. Het was
een bruisend feest onder tropische temperaturen dat zich uitstrekte over Kerkstraat,
Schoolstraat, notaristuin en het Kasteeltje
De laatste gasten die arriveerden brachten
het meest bijzondere cadeau mee. Tegen vijven verschenen Commissaris van de Koning
van Fryslân de heer Brok en de heer Offinga
namens de gemeente Súdwest-Fryslân. Na
een korte beschrijving en terugblik op de
geschiedenis van de bedrijven van Rinia en
Hoeksema concludeerde de commissaris
dat ‘se hjir in Makkum al 125 jier wiis mei
jim binne’. “Mar net allinne yn Makkum. It is
my in grutte ear om jim meidiele te kinnen
dat het Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd
heeft jim beide te beneamen as Hofleverancier. Ut namme fan ús Kening reik ik jim dit
predicaat út dat voorbehouden is aan bedrijven van zeer goede reputatie.”
Nadat Rinia en Hoeksema de predicaten,
bloemen en felicitaties in ontvangst hadden
genomen nam de heer Offinga het woord.
Wat moar je no noch sizze..” Met die woorden trof hij precies de stemming van de families en hun gasten na de intens blije en
ontroer(en)de momenten die zojuist gepasseerd waren.
“Jim binne de fjirde generaasje. In maaie
1893 wie Emma regentes en hie Nederlân 5
miljoen ynwenners. It wie in tiid fol innovaas-

je, mei ûnder oaren de útfining van de seismograaf, de earste radiocontacten. Grutte
fearen op de hoeden wiene yn e mode.” “De
eerste fietsfabrieken werden opgericht en
de voorouders van Rinia speelden in op de
trends van destijds. Jullie voorouders toonden ondernemerschap, zagen kansen en begonnen met nieuwe dingen.
Vervolg op pagina 3

MAKKUM

Blokmakersstraat 2
Vraagprijs
€ 169.000,- 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)

Wees een zegen en
je zult gezegend zijn

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Nei in libben fan soarch foar alles
hwat libbet, syn gesin, it fjild, skiep,
kij en hynders, is ferstoarn
myn leave man, ús heit en pake

Ate van Dijk
Oprjochter fan
Hippisch Centrum Boeyenkamp

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.

Koarnwert:
Maaike van Dijk - van der Gaast

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

Frjentsjer:
Swaen Brink - van Dijk
Ludwig Seerden
Jan Brink yn dierbere neitins
Friso

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl

Waddinxveen:
Johannes van Dijk yn dierbere neitins
Brigitte van Dijk - de Ruiter
Laura
Menno Ate

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

* Eksmoarre, 14 jannewaris 1933
† Koarnwert, 14 maaie 2018
8 maaie 1962

Koarnwert:
Gerlanda van Dijk
De tanktsjinst foar syn libben is
west op sneon 19 maaie yn ‘e
Van Doniakerk te Makkum, wêrnei de
begraffenis plakfûn hat yn Koarnwert.
Skriuwadres:
Sotterumerdijk 15, 8753 JA Koarnwert
Na een tijd van afnemende gezondheid
is voor ons nog onverwacht overleden
onze broer, zwager en oom

Jacob de Boer
Jappie
Wij wensen Maatje, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte.
Sneek:
		

D. de Boer †
F. de Boer - Stiensma †

Wommels: H. de Boer
		
S. de Boer – Pranger
Makkum:
		

Y. de Boer
B. de Boer - Ozinga

Makkum, 20 mei 2018

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport,
Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

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

Zoekertjes
Te koop: 18 Canon inktjetcartridges
Type 525/526: voor veel Canon printers,
Zwarte, Yellow, Magenta, Cyaan en grijs
Prijs: € 4,00 p/st. Alle 18 voor € 50,00
Tel. 0515-574787
Mooie complete Batavus E Go
dames / heren e-bike
Laag geplaatste accu, 2 kleurig grijs metalic
Tegen elk aannemelijk bod.
Makkum, tel. 06-20431093

Agenda
Zaterdag 2 juni
Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
Zaterdag 9 juni
Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

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
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Rinia Fietsen en Hoeksema Kapper Hofleverancier
Vervolg van voorpagina
Ook in deze tijd doen jullie dat weer: zo combineert Durkje Hoeksema het knippen met het
hoedenmaken. Jullie zijn beide actief in het
verenigingsleven en sociale leven van Makkum en hebben bedrijven vol geschiedenis en
verhalen. Van harte gelukgewenst met de onderscheiding”, aldus de heer Offinga.
Timen bedankte de heer Offinga. Als verrassing had Rinia gezorgd dat de veertig jaar
oude fiets van de wethouder weer als nieuw
voor hem klaar stond. Durkje bedankte de
ruim 120 vrijwilligers die bij het feest geholpen

hadden. De notaris en zijn vrouw kregen van
haar beplanting om de doorgang van de notaristuin naar de tuin van het Kasteeltje, die speciaal voor deze dag was gemaakt, weer op te
vullen. Tenslotte bedankten Timen en Durkje
elkaar, hun wederhelften en familie voor hun
steun. In het bijzonder hun ouders voor het
doorgeven van een mooi familiebedrijf.
Na de officiële momenten bleef het nog lang
gezellig in de notaristuin. Tussen het in ontvangst nemen van alle felicitaties maakten de
kersverse hofleveranciers en passant hun televisiedebuut op SBS tijdens het weerbericht
van Piet Paulusma .

Gewijzigde ophaaldag Inzameling Oud Papier CMV Hallelujah
Let op! Vanwege deelname aan een festival te
Schiermonnikoog zal CMV Hallelujah het oud
papier een week later ophalen dan gepland.
De inzameling is nu op zaterdag 9 juni. 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 containers in de Klipperstraat of ter hoogte van It Hof te brengen. Bij voorbaat hartelijk
dank!

Veel bezoekers en gezelligheid bij Makkum Art
Door Judith van Lavieren
Drie dagen volop de gelegenheid om in en
rond eigen dorp kunst te bekijken. Zo kan
Makkum Art samengevat worden. Het evenement tijdens het pinksterweekend trok veel
bezoekers. Op zaterdag werden door de vrijwilligers in het Anker maar liefst 1100 bezoekers ‘geturfd’.
Het uitgebreide en diverse aanbod aan kunst,
het mooie weer en de gezellige sfeer zorgden
voor een zeer geslaagd weekendje Makkum.
Gewapend met de fraai vormgegeven routekaart zochten de bezoekers hun weg door
Makkum. Hier en daar werd wat vertraging opgelopen op de gezellige terrassen.
Veel Makkumers namen hun kans waar om
een kijkje te nemen op plaatsen waar je anders niet zo gauw komt. Huiskamers, garages,tuinen van dorpsgenoten en het water van
de Rige vormden bijzondere expositieruimtes.
Een bijzondere mix van kunst door amateurs
en beroeps, door jong en oud. In hun bedoeling om kunst op een laagdrempelige manier
aan te bieden is de organisatie ruimschoots
geslaagd. Alles bezoeken en beschrijven tijdens zo’n weekend is onmogelijk. Ik beperk
me tot het aanstippen van enkele, uiteraard
zeer persoonlijke, highlights.
Op zaterdag werd de Pauperfontein ook wel
bekend als de piemelfontein opgebouwd op
de Markt. De fontein die gaat spuiten als bezoekers het inwendige toilet bezoeken, bracht
vrolijkheid en verfrissing bij de passanten. De
maker van de fontein, Henk de Boer uit Workum, was de hele dag in rode overall aanwezig om het idee van de Pauperfontein toe te
lichten. De Pauperfontein staat internationaal

in de belangstelling. De Boer is al geïnterviewd
door de Guardian en de Canadese televisie.
Het Bonthuispad met Makkumer kunst onder andere door de kinderen van de Ark was
een gezellig trefpunt. De tuinen van de Turfmarkt herbergden verrassend mooie kunst.
De sculpturen van ijzerkunst van Joshua Pennings sprongen er wat mij betreft echt uit.
Op alle locaties was een gezellige positieve
sfeer. “De bezoekers komen overal vandaan.
Maar ook erg leuk dat er zoveel mensen uit
Makkum komen kijken als er in hun eigen dorp
wat georganiseerd wordt”, aldus Christien van
Aken die in de tuin van Villa Mar exposeerde.

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
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

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

pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 30 mei 2018

Nieuws van Triatlon Witmarsum
De voorbereidingen op de triatlon zijn in volle
gang, de eerste 50 deelnemers hebben zich
ingeschreven en ook voor de Kidsrun zijn er
al een aantal aanmeldingen. We weten dat er
héél wat sportieve kinderen in Witmarsum en
omgeving wonen, dus vraag je ouders snel of
ze je willen inschrijven voor de Kidsrun!
Het aantal beschikbare plaatsen in het zwembad is al voor de helft bezet, dus wil je in het
zwembad zwemmen schrijf je dan ook snel in!
Elke deelnemer aan de Triatlon of de Kidsrun
ontvangt dit jaar een functioneel sportshirt,
welke mede mogelijk wordt gemaakt door de
organisatie van het theaterspektakel ‘Wy jou-

we gjin krimp!’: Witmarsum 2018!
We zijn erg blij met de samenwerking met Witmarsum 2018 en zullen elkaar ondersteunen
in de PR.
OPROEP – OPROEP – OPROEP!!!
Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de triatlon. Je bent in je taak ons
visitekaartje voor zowel deelnemers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de
handen uit de mouwen te steken. Denk hierbij
aan het opbouwen en afbreken van het finishgebied of het bemannen van een drinkpost
in het dorp. Voor scholieren/studenten die een

maatschappelijke stage moeten lopen, kan
dit ook bij Triatlon Witmarsum. Je kunt ons in
de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij
allerhande taken in ruil voor een aantal uren
voor je stage.
Dus doe je niet mee op 9 september maar wil
je tóch betrokken zijn bij de triatlon? Kom ons
‘heldenteam’ van vrijwilligers dan versterken!
Stuur gerust een mail voor meer informatie of
aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl
Inschrijven voor de triatlon en de Kidsrun is
nog mogelijk t/m 26 augustus via www.triatlonwitmarsum.nl.
Graag tot 9 september bij Triatlon Witmarsum!

IJsselmeerminnen Makkum winnen voor de
tweede keer Harlingen Terschelling roeirace

Makkum - De 44e editie van de Harlingen Terschelling roeirace is vrijdagochtend van start
gegaan met 136 sloepen. De dames uit Makkum hebben met hun sloep de Pulp Fiction
dit koningsnummer op hun naam gezet bij de
damessloepen.
De IJsselmeerminnen haalden in 2016 hun
eerste HT titel. In 2017 werd een tweede
plaats behaald dus dit jaar waren de verwachtingen weer hooggespannen. In de hoofdklas-

se van de roeicompetitie is stevige concurrentie, daarnaast is door de stroming op het Wad
de uitslag vaak onvoorspelbaar wat deze race
zo uniek maakt.
De afgelopen weken hebben de dames een
goede aanloop naar de HT gehad door een
aantal wedstrijden te roeien en deze ook winnend af te sluiten. Het team is sterk en geroutineerd en heeft bewezen grote afstanden
goed door te kunnen roeien. Vrijdag waren de
weersomstandigheden ideaal, de 34 kilometer

werd afgelegd in een tijd van 3:07.07.
Zaterdag avond waren de berekeningen afgerond, enkele factoren spelen hierin een rol:
aantal roeiers, ‘handicap’ van de sloep, de
stroming op verschillende punten op het Wad
en natuurlijk de geroeide tijd. In een razend
spannende prijsuitreiking waarin de teams van
de tiende naar de eerste plek op het podium
worden geroepen bleken de IJsselmeerminnen het sterkst.
De foto is gemaakt door Jeanet Henstra
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Talentendag op christelijke basisschool De Ark

MAKKUM - Op 16 mei vierden de kinderen, ouders en leerkrachten de jaarlijkse talentendag op christelijke basisschool De Ark in Makkum.
De opening werd verzorgd door danstalenten van de school, waarna het lied ‘Jij mag er zijn’ werd gezongen. De kinderen zorgden voor workshops
en presentaties van muziek, natuur en sport en prachtige exposities van kunstwerken. De ouderraad had een heus restaurant gecreëerd waar
heerlijke zelfgemaakte hapjes werden geserveerd. De drumband zorgde voor een feestelijke afsluiting.
De Ark liet opnieuw zien dat kinderen, ouders en leerkrachten zoveel meer zijn dan alleen taal en rekenen.

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.
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Pauper opent Kunst in de Tuinen in Exmorra

Theatergroep Pauper opent op zaterdag 9 juni
om 11.00 uur met hun ludieke Pauperfontein
de kunstroute door Exmorra “Kunst in de Tuinen”.
2018 is het jaar van de Culturele Hoofdstad
van Europa waar Leeuwarden en heel Friesland een doorlopend podium is voor een grote
variatie aan kunstuitingen, zoals toneel, theater, festivals en natuurlijk exposities van kunst.
Drie maanden lang kunt u “Kunst in de Tuinen” in Exmorra bezoeken en een grote verscheidenheid aan kunst bewonderen. De
kunstwerken van 28 kunstenaars uit het hele
land staan gewoon bij de bewoners in de tuin.
Beeldhouwwerk, Glaskunst, Siersmeedwerk,
Gebruikskunst, Mixed Media en zelfs Vilt zijn
een aantal vormen die u aan kunt treffen op de

wandelroute vol kunst, cultuur en natuur door
het dorp “It Eksmoarster Rûntsje” en in “Galerie Staal & Steen”.

kunst, theater en muziek, in woord en gebaar.
Doe jij ook mee, laat je horen, kom overeind,
wees Pauper, wees de mienskip!

Met de opening neemt de Pauperfontein (in de
volksmond Piemelfontein of Jan Lul fontein)
met een kritische blik LF 2018 onder de loep.
Vindingrijk, ludiek en met humor trekken deze
moderne hofnarren tot eind 2018 door Friesland om te laten zien wat “Mienskip” werkelijk
is: vóór iedereen en dóór iedereen!
Een fontein opgebouwd uit piemels met in het
hart een openbaar toilet. Zodra er gepist wordt
gaat de fontein spuiten. Kortom: wie kan pissen kan ook de fontein “aan” zetten!
Een universele noodzaak die geen onderscheid maakt in kleur, taal, ras of geslacht.
De Pauperfontein waaiert uit met beeldende

Tijdens en na de opening zijn de meeste kunstenaars aanwezig en kunt u kennis maken.
Tevens zijn er verschillende demonstraties
waaronder siersmeden, beeldhouwen, vilt
bewerken, schilderen en glasblazen. Beleef
Exmorra heet u van harte welkom om deze
spectaculaire opening mee te maken. Kom,
Kijk en Beleef.
De expositie “Kunst in de Tuinen 2018“ in
Exmorra begint op zaterdag 9 juni 2018 om
11.00 uur en eindigt op vrijdag 10 augustus
2018 om 17.00 uur. De toegang is vrij.
Meer informatie vindt u op www.BeleefExmorra.nl
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Bent u al deelnemer geworden van de Volksmolen?
Kom dan langs op 31 mei in It Ankerplak!
Het werven van deelnemers voor het Volksmolen-project in Kornwerderzand is in volle
gang. Na een zeer succesvolle avond in april
Makkum is er morgenavond 31 mei wederom
een informatie-avond in Hotel It Ankerplak.
Vanaf 19:30 is iedereen welkom om zich voor
te laten lichten over het Volksmolen-project in
Kornwerderzand en is er voldoende tijd om
vragen te stellen over het project, de deelname en het rendement.
Diverse mensen hebben al aangegeven een
windkavel te willen afnemen en zo een bijdrage te willen leveren aan een duurzamere
toekomst voor Sûdwest Fryslan. Eén daarvan
is Jan van der Veen, inwoner van Makkum en
samen met zijn vrouw hebben zij besloten in
te schrijven.
Jan: “Toevallig zagen we de advertentie voor
de Volksmolen in de Belboei. We zijn niet écht
bezig met grote energie- of milieuvraagstukken, maar dit leek wel een mooi en tastbaar
inititief en we hebben ons daarom ook ingeschreven. Het is niet zoals de mega projecten
die hier wél heel dichtbij gepland zijn, maar
waar je je toch niét bij betrokken voelt. De
Volksmolen is een kleinschalig project voor en
door omwonenden. Je draagt bij aan het milieu, je bespaart geld en als je wilt heb je er nog
invloed op ook! Het gaat bij de investeringen
en opbrengsten niet om echt grote bedragen.
Maar het rendement op zich is goed en voor
zowel het milieu als je portemonnee telt; alle
kleine beetjes helpen. Dus waarom niet? We
komen regelmatig langs Kornwerderzand.
Het zou dan leuk zijn te kunnen zeggen: “Kijk,
onze molen staat weer mooi het milieu te sparen.....en te verdienen!”
Het Volksmolen-project gaat één kleine oude
windmolen op Kornwerderzand vervangen
door een nieuwe molen van hetzelfde formaat
met een hogere opbrengst aan energie. Dus

geen windpark! Huishoudens, bedrijven en
verenigingen van de postcodes 8746, 8747,
8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8758,
8759 kunnen een windkavel afnemen van de
nieuwe windmolen van Kornwerderzand.
Wat is uw voordeel?
Deelnemers aan het Volksmolen-project in
Kornwerderzand betalen geen energiebelasting over de duurzaam opgewekte energie.
Op deze manier besparen zij ruim 60% per
kWh verbruikte stroom. Stel: een huishouden
verbruikt ongeveer 3.000 kWh per jaar aan
stroom. Door deelname aan de Volksmolen
bespaart dit huishouden ongeveer € 376,- per
jaar op de energienota. Met de Volksmolen
behaalt men jaarlijks een rendement van 9%.
Kom naar onze informatie-avond op donderdag 31 mei in Hotel It Ankerplak in Makkum.
Aanvang 19:30 uur.
Bekijk ook onze website: https://volksmolen.
nl/projecten/volksmolen-kornwerderzand/ of
volg ons op facebook voor het laatste nieuws!
De Volksmolen is een initiatief van Wind
Energy Solutions en Greenchoice!

Cultureel Podium Makkum
presenteert: Yn’e Golle
In de vorige Belboei heeft u een flyer ontvangen en kunnen lezen over onze seizoensafsluiter “Yn’e Golle” Op zondagmiddag 10 juni 2018 treden in en rondom
het dorp artiesten op “Yn ‘e Golle” van 6
bijzondere locaties. Bezoekers kunnen 3
optredens uitkiezen. Gedurende de middag trekt men op de fiets van golle tot golle om te genieten van muziek, cabaret en
verhalen op unieke locaties. Er vindt een
gezamenlijke afsluiting plaats op het plein,
waar de sfeer verhoogd wordt door een
afsluitend muzikaal optreden van “de Flamingo’s”. Meer weten??? Opgeven????
Ga naar onze site, waar u alles kunt lezen
over de deelnemende artiesten! Net stinne,
derhinne!
Opgave via het formulier op de website
van Cultureel Podium Makkum tot uiterlijk
5 juni a.s. www.cultureelpodiummakkum.
nl.
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Voorafgaand aan pinksterweekeinde opening Makkum Art
Op de vrijdagmiddag voorafgaand aan het
pinksterweekeinde werd Makkum Art officieel
geopend in het Tichelaargebouw aan de Turfmarkt. Jan Lutgendorff heette iedereen namens het bestuur welkom en gaf daarna het
woord aan de heer Tichelaar. De heer Tichelaar vierde tijdens Makkum Art zijn negentigste
verjaardag.

Kerkdiensten
3 juni 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Jeugdkerk
koffiedrinken
3 juni 15.30 K.C. Het Anker
kinderdienst / kliederdienst
aanvang 15:30 in K.C. Het Anker
10 juni 9.30 Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo (HA lopend)
RK Kerken
Makkum:
Zondag 27-05 09.30 uur
Doopsgezinde kerk, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 03-06 09.30 uur
Doopsgezinde kerk, Pastor N. ten Wolde.
Witmarsum:
Zondag 27-05 09.30 uur,
Parochievoorganger.
Zondag 03-06 09.30 uur
Pastoor A. Bultsma.
Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 3 juni s’morgens 9. 30 uur
Voorganger: mevr. G. Koops
m.m.v. Woldinghe koor Wons
Organist: Dhr. J. Adema
Zondag 10 juni s’morgens 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Speelman
m.m.v. Greide Lûd
Organist: Dhr. Fl. Hengst.

“Als gast op eigen grond van vroeger zal ik iets
vertellen over wat is, wat was en geweest is.
Op de plaats waar we ons nu bevinden stond
vroeger 1 van de 12 boerderijen van Makkum.
Naast dit vertrek was tot 1900 de houtopslag
van mijn grootvader, vanaf 1900 werd er turf
gestookt en werd dit opgeslagen. Voor de
oorlog had mijn vader een zodanige voorraad
aangelegd dat er tijdens de oorlog doorgedraaid kon worden. In 1950 werd de eerste
elektrische oven in gebruik genomen. Ik heb 6
verbouwingen meegemaakt. Onder andere de
komst van een winkel en een ontvangstruimte
waar gegeten en gedronken kon worden. De
laatste vernieuwing is dat het gebouw gebruikt
wordt als expositieruimte voor Makkum Art.
De mooiste meisjes van Makkum, de dames
uit het bestuur van Makkum Art, hadden een
plan, hielden vol en realiseerden hun ideeën.
Vorig jaar was het erg geslaagd en nu wordt
het alweer voor de tweede keer gehouden”,
aldus de heer Tichelaar.

vormgeving.” Lutgendorff bedankte alle kunstenaars, locatiehouders die hun huis of tuin
beschikbaar gesteld hebben, de gastheren en
gastvrouwen en alle andere vrijwilligers voor
de vele hand- en spandiensten.

“Wij noemen het zelf graag Makkum Art 2.0”,
stelde Jan Lutgendorff. “Dat impliceert dat het
allemaal nog iets beter gaat worden dan vorig
jaar. Volgens mij zijn we er in geslaagd om over
de hele linie verbeteringen aan te brengen. Dat
komt door de kunstenaars, de aankleding, de
vernieuwde website en meer eenheid in de

“We gaan voor een succesvol weekend. Hopelijk tot ziens ergens in Makkum”, besloot
Lutgendorff. Daarna genoten de genodigden
van de muziek van De Barnfinds, de kunst
die geëxposeerd werd in Tichelaar én van de
voorpret om van start te gaan met Makkum
Art.

Tot slot stelde Jan Lutgendorff het bestuur in
nieuwe samenstelling voor. Het bestuur anno
2018 bestaat uit Loekie Keur, Thilda Adema,
Maaike Boonstra, Geert Jan Bijlstra en Jan
Lutgendorff. “De dames zijn stad en land afgevlogen, hebben ontzettend veel gebeld en
in Makkum alle locaties uitgezocht. Geert Jan
Bijlstra heeft prachtig werk afgeleverd met
een nieuw logo, een nieuwe website en plattegrond.”
Thilda Adema benadrukte dat Makkum Art alleen mogelijk is door de grote inzet van alle
deelnemende kunstenaars en vrijwilligers.
”Bedankt voor het superenthousiasme, de inzet en de bereidheid tot meedenken!”

Twee Makkumer bedrijven Hofleverancier
De Makkumer bedrijven Hoeksema Kapper
en Rinia Fietsen zijn beide door Koning Willem-Alexander benoemd tot Hofleverancier.
Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok
maakte dit zondagmiddag bekend bij de jubileumviering van de bedrijven, die beide 125
jaar bestaan.
Ondanks de vele overeenkomsten staan de
bedrijven volledig los van elkaar. Het jubileum is wel samen gevierd in Makkum, onder
meer met een snorrenwedstrijd en een hoge
hakkenrace.
Het predicaat Hofleverancier geeft aan dat de
bedrijven minstens honderd jaar bestaan, al
die tijd in familiehanden zijn geweest en van
bijzondere betekenis zijn voor de regio.
Bij Hoeksema Kapper is met Durkje Hoekse-

ma de vierde generatie actief in de zaak. Het
interieur is in de oude stijl gehouden en mevrouw Hoeksema beperkt zich nog altijd tot
knippen. Verven en permanenten kan niet in
de winkel. Ze heeft een trouwe klantenkring
die ook uit internationale gasten bestaat.
Timen Rinia is bij de Rinia Fietsen eveneens
de vierde generatie die de winkel drijft. Aan het
assortiment zijn huurfietsen en elektrische fietsen toegevoegd. Recent is een tweede winkel
in Harlingen geopend.
Commissaris Brok benadrukte dat beide ondernemers ook zeer actief zijn in het verenigingsleven in Makkum. Beide winkels hebben
een belangrijke sociale functie in het dorp.
Met de twee Makkumer bedrijven telt Fryslân
nu 21 ondernemingen met het predicaat Hofleverancier.

Wandelen bij het Afsluitdijk Wadden Center
Ga eropuit in de Friese natuur en geef je op
voor deze wandelexcursie van It Fryske Gea
bij het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center?
Zondag 3 juni van 10.00 – 11.30 uur. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan
(tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit
of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar
€ 2,-)
Wil jij weten hoe het leven op de grens van
zoet naar zout is?
Onze verkenningstocht start bij het Afsluitdijk
Wadden Center. Een uniek gebouw dat op de

grens van het zoete IJsselmeer, de zoute Waddenzee en de Afsluitdijk staat. Buiten vertellen
onze gidsen Andries en Betty over de historie
van het gebied en lopen we langs de karakteristieke rode huisjes van Kornwerderzand.
De aanleg van de Afsluitdijk had een enorme
impact op de natuur en verbrak de natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en het
IJsselmeer. Hierdoor kunnen vissen niet meer
van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken. Hun instinct en de geur van zoet water
drijft de vissen naar Kornwerderzand. Als hier
straks de vismigratierivier klaar is, dan kunnen
ze door de Afsluitdijk zwemmen. Wil jij weten
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Tall Ship Wylde Swan loopt binnen
Vanaf heden hebben we een

NIEUWE MENUKAART!
NIEUWSGIERIG?
Reserveer dan snel op 0515-231153
Elke dag dat we open zijn hebben we
borreluur van 15:30 - 17:00 uur.
Vele drankjes voor halve prijs!

Op zaterdagmiddag 2 juni staan honderden
mensen op de kade in Harlingen als Tall Ship
Wylde Swan daar binnenloopt vanuit Havana.
Burgemeester Sluiter zal de 28 jonge oceaanzeilers samen met ouders en belangstellenden
een warm onthaal geven op de kade.
De jongeren hebben veel meegemaakt de
afgelopen weken. Samen met een groep onbekenden van verschillende scholen uit Nederland gingen deze 15- en 16-jarigen op
avontuur: zeven weken lang was de Wylde
Swan hun thuis én hun school. Ze keren terug
met kennis van de zee en de natuur, het varen
en onmisbare praktijkkennis ten aanzien van
de schoolvakken.
Ze zijn ook niet meer dezelfde personen als
toen ze aan boord stapten in Cuba. Nu, zelfverzekerd doordat ze de reis aangedurfd hebben. Trots op hún schip. Verbonden met de
andere leerlingen en de bemanning. Blij, want
hun familie en vrienden staan de kade. En verscheurd omdat ze hún schip moeten verlaten.
Al die emotie’s zie je in de laatste meters als
het schip de kade nadert. je voelt de energie
tussen wal en schip. Je hoort de uitroepen
over en weer. Het bruist op 2 juni om 15.00
uur op de Willemskade in Harlingen!

Op zondag 3 juni heeft de Wylde Swan Open
Schip. Aanmelden hiervoor kan via de site:
www.masterskip.com/inschrijven/aanmelden-informatiebijeenkomst/
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Dolfijnen voor de receptie Holle Poarte Makkum

Sinds het voorjaar staan er twee prachtige
dolfijnen op het terrein van de Holle Poarte.
Ze zijn gemaakt van roestvrij staal en hebben,
vooral bij zonnig weer, een grote aantrekkingskracht op gasten en bezoekers.
Door de twee gelijkmatig spattende fonteinen
uit de monden van de dolfijnen, is deze water-

partij zeer harmonieus. Dit unieke kunstwerk is
gemaakt door Martin Schneider en zijn vriend
Martin Kaminski uit Duitsland.
Het idee voor dit project is ontwikkeld door
Martin Schneider en zijn vrouw Ingrid tegen
de achtergrond van de antracietkleurige muur,
twee lachende dolfijnen die zijn ontworpen om

mensen emotioneel aan de gelukkige kant van
het leven te herinneren. De fontein in het grote
bassin werd 13 jaar geleden al geïnstalleerd
door Martin Schneider, die sinds 1983 op het
water va Makkum te vinden is als een gepassioneerde windsurfer. Zijn meestal maritieme
werken zijn te bewonderen onder zijn homepage www.fantasysail.de.

Vogelwacht nieuws
Door Jetze Genee
Het voorjaar springt in een sprong naar de
zomer, althans dat doet de temperatuur de
afgelopen weken. Een sprong die de natuur
maar lastig bij kan houden. Bladgroei, grasgroei en de daarmee komende onderhouden landwerkzaamheden vallen midden in het
broedseizoen van de vogels in dorp en weiden rondom. Extra zorg dus voor met name
de weidevogels. Dat wordt uitgevoerd door de
boeren die zich samen met vogelwachtleden
inspannen voor de nest- en kuikenbescherming.
Agrarisch natuurbeheer
Met de weidevogels gaat het landelijk slecht.
Ook in de rayons rondom Makkum zijn de
aantallen dalend. Toch merkt de wacht dat
met speciaal agrarisch natuurbeheer mooie
resultaten zijn te behalen. ‘De voorwaarden
voor weidevogels om tot vlieg vlugge kuikens
te komen zijn in het gangbare boerenbedrijf
steeds meer aan het afnemen. Met de inzet
van plasdrasgebieden, uitgesteld maaien en
kruidenrijke graslanden zorgen een flink aantal
boeren rondom Makkum voor een beter biotoop voor de vogels. En dat betaalt zich uit.’
In gesprek met Ronny Cuperus van de vogelwacht Makkum blijkt dat halverwege het seizoen de nesten van de meeste weidevogels
zijn uitgekomen, maar dat deze periode veel
kuikens sterven door voedselgebrek, predatie
door roofdieren en roofvogels. Daarnaast heeft
de kou eind april heeft veel vroege kuikens de
kop gekost. Met name rondom de meest geschikte gebieden (de Jonkers-Cornwerd en de
Noardermar) zijn nu nog alarmerende ouders

met kuikens te vinden. Daar gaat het jaarlijks
beter, een mooi resultaat!
Nestkasten
De dorps- en tuinvogels hebben met het warme weer een voedselpiek aan insecten en
rupsen gekregen en lijken het goed te doen.
De woningbouwstichting heeft op meerdere
plekken in Makkum gezorgd voor nestkasten aan de woningen. Onder andere in de
Cynthia Leningastraat en de Gedempte Putten. Een mooi initiatief om na renovatie toch
nog een thuis te bieden aan de dakbroeders.
Daarnaast zijn er vele inwoners die met allerlei
nestkasten zorgen voor nestgelegenheid voor
mussen, mezen en spreeuwen. Deze vogels
vinden in de nette en goed geïsoleerde woningen steeds moeilijker een plek om een nest te
maken. Houd u bij welke vogel er in uw nestkast broed? Vogelwacht Makkum hoort graag
dit graag van u. Doorgeven kan via info@vogelwachtmakkum.nl.
Insecten
Niet alle vogels zijn vroeg begonnen met het
broeden. Sommige soorten komen later terug
uit het zuiden. De steeds warmer wordende
lentes zorgt ervoor dat de late broeders het
voedselaanbod van rupsen en larven missen. Soorten die zich niet snel genoeg aanpassen lopen in aantal snel terug. Daarnaast
is het aanbod aan insecten vooral in de weidegebieden sterk afgenomen. De stedelijke
gebieden zijn recent meer bio-divers dan het
landelijk gebied. Door aangepast bermbeheer,
bloemrijke tuinen en perken en door agrarisch
natuurbeheer is de regio Makkum nog rijk bedeeld in vergelijking met de rest van de provincie.
Zwaluwen

De zwaluwen in Makkum hebben nu nog eieren of net jongen. Ook deze vogels hebben
veel insecten nodig om de jongen groot te
krijgen. U kunt deze dieren helpen door te
zorgen voor insectvriendelijke tuinen met veel
bloeiende planten. In het oude centrum van
het dorp vindt de gierzwaluw een broedplek
onder de dakpannen, de huiszwaluw bouwt
haar klei-nest onder de dakgoot en is veel te
vinden in de nieuwbouwwijken van het dorp
en tenslotte broedt er een recordaantal oeverzwaluwen in de zwaluwwand in de Middenwaard. Samen houden zij uw zwoele zomeravond aangenaam en kunt u zonder al te veel
muggen buiten zitten.
Wanneer u vragen heeft of bijzondere waarnemingen kunt u dit melden bij de vogelwachtleden of via info@vogelwachtmakkum.nl .

Programma V.V. Makkum
Donderdag 31 mei
19:00 Oosterlittens JO17-1-Makkum JO17-1
Vrijdag 1 juni
18:30 SWZ Sneek JO13-4-Makkum JO13-2
Zaterdag 2 juni
12:30 Makkum 4-ONS Sneek 4
12:00 Balk JO17-3-Makkum JO17-1
10:15 Hielpen JO11-2-Makkum JO11-2
09:00 SC Bolsward JO11-6-Makkum JO11-3
10:15 Makkum JO9-3-IJVC JO9-4
Maandag 4 juni
19:00 S.F. Deinum JO11-1-Makkum JO11-1
Zaterdag 9 juni
12:30 VVI 3-Makkum 4
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Opera in Makkum: De Faam De Baas

door Judith van Lavieren
Een van de voorstellingen tijdens Makkum Art
was de opera De Faam De Baas in Hotel De
Prins. Een opera zo dicht bij huis dat komt niet
vaak voor.
De recensie in de Leeuwarder Courant was
veelbelovend: vijf sterren maar liefst voor deze
korte, Fries getinte, komische opera. Op het
programma stond de in 1733 door Giovanni
Battista Pergolesi geschreven opera La Serva Padrona, in het Fries werd dit De Faam De
Baas.
De oudere vrijgezelle heer Lambertus wordt
betutteld en gekoeioneerd door zijn dienstmeid Serpintsje. Knecht Bokke komt er nog
slechter vanaf. De Faam de Baas gaat ook
over de verhoudingen destijds in Fryslân tussen de Hollandse bovenlaag en de onderliggende klassen die Fries spraken. In de opera
spreekt en zingt Lambertus in het Nederlands
en Serpintsje in het Fries.

“Wat is opera eigenlijk? Gedateerd, een relikwie voor voorbije eeuwen? Niets is minder waar. Opera weet zich al eeuwen staande te houden en blijft actueel. Opera vraagt
veel van de uitvoerenden en van het publiek.
Maar opera is meteen ook veelomvattend. De
hoofdzaak mag dan wel de muziek zijn, maar
tegelijkertijd is het totaaltheater: er gebeurt
iets!” Met deze woorden opende het voorwoord in het programmaboekje en in Makkum
gebeurde er inderdaad wat. Een bovenzaal vol
bezoekers genoot van een verrassend vrolijke opera en beloonde het getoonde met een
staande ovatie.
Vijf sterren? In Makkum en tijdens Makkum Art
past het meer om te spreken over tien M’s:
Makkum Art waardig - paste precies in dit
weekend met zijn vele mogelijkheden om met
een verscheidenheid aan kunstvormen kennis
te maken
Met humor - de opera werkte regelmatig op
de lachspieren

Modern - de thematiek wass modern. Hoe
ver gaan mensen om de baas te worden of te
blijven?
Muzikaal - muzikaal van een hoog niveau.
Prachtige zang van Elizabeth Kooy als Serpintsje en Ben Brunt als Lambertus en wat een
mooie oude instrumenten.
Microfoonloos - Wat een stemmen, wat een
volume zonder versterking!
Melancholiek - Prachtige melancholieke intermezzo’s van de muzikanten.
Met speciale effecten - zwaaiende kroonluchters!! Een onbedoeld komisch effect als
Bokke zijn zwaard trekt. Werd al improviserend ingepast in het verhaal. De kroonluchter
werd ook weer met het zwaard stilgezet.
Met een list - …krijgt Serpintsje Lambertus
toch zover om met haar te trouwen en wordt
ze uiteindelijk de baas.
Met herhalingen - In de aria’s wordt de tekst
steeds herhaald.
Meezingen - Soms zongen de muzikanten
mee en (bijna) het publiek ook..
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Onderhoudsbedrijf

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

Grillroom Pizzeria

BELLA RITA

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

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

Seat Ibiza Station 1.2 TDi Style

Renault Clio Estate 0.9TCe

Bj 2010
Wit
Airco-ecc
cruisecontrol
lm velgen
Trekhaak
electr.pakket
mistl voor
134 dkm

Bj 2014
Dynamique
Zwart
Navigatie
Airco-ecc
cruisecontrol
lm velgen
electr.pakket
121 dkm

e 5.980,-

Auto Verhuur - Aanhanger Verhuur - Winter en 4 seizoenenbanden - Mooie collectie Occasions

e 9.440,-

