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In dit nummer o.a. No. 1689 - 17 april 2019 

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 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

5Idzenga Makkum 10 jaar
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Sopkafee wordt Strandbar Thuishaven

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Workumerdijk 9

Vraagprijs
€ 139.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

horeca-architect) is het aantal zitplaatsen 
gegroeid met maar liefst 40%. Er is zelfs ge-
dacht aan een aparte kinderhoek.
De dames, die allebei een opleiding in 
de Horeca hebben afgerond, hebben het 
twaalfkoppige team van de bediening over-
genomen van Theo. Ze hebben een kok 
gevonden in de persoon van Nyk Adema 
(overigens geen familie van Theo). Samen 
met hem hebben ze een gevarieerd menu 
samengesteld, met een combinatie van be-
kende en nieuwe gerechten. Het idee is om 
voor iedereen toegankelijk te zijn, laagdrem-
pelig dus, “het hoeft niet superchic”.

Of ze net als Theo tot hun pensioen de zaak 
blijven runnen kunnen de zussen nog niet 
zeggen. Voorlopig staan ze echter iedere 
dag van 10.00 tot 22.00 uur klaar om gasten 
te ontvangen in hún Strandbar Thuishaven.

door Sjoukje Steinhovden

Een droom is werkelijkheid geworden voor 
twee jonge Makkumse zussen. Sinds 1 
maart zijn Evelyn (27) en Elke (21) Ooster-
haven de trotse eigenaars van Strandbar 
Thuishaven. Jarenlang werkten ze allebei 
voor Theo Adema in zijn Sopkafee. Toen be-
kend werd dat hij zou stoppen hebben de 
dames, na even wikken en wegen, het eta-
blissement overgenomen.

De gedachte was om per 1 april open te 
gaan. Omdat dat op een maandag viel en 
het weer het weekend daarvóór zeer voor-
jaarsachtig was besloten Evelyn en Elke de 
deuren van hun Strandbar twee dagen eer-
der te openen voor het publiek. Dat leverde 
die zaterdagochtend nog even wat stress 
op, maar het liep allemaal gesmeerd en de 
mensen wisten hen te vinden.

Evelyn vertelt dat ze de hele maand maart 
flink hebben geklust, samen met familie en 
vrienden. Voor de meubels hebben ze een 
bouwbedrijf ingehuurd. Ze hadden duidelijk 
voor ogen wat ze wilden en zijn tevreden 
met het resultaat. “Het is nog steeds wel 
wennen”, aldus Evelyn. “Eerst voelde het 
niet eigen, maar nu is het ècht van onszelf 
en zoals wij het mooi vinden”. Ze hebben 
de kleuren licht gehouden en vanuit het hele 
gebouw kijk je uit op het IJsselmeer. Dank-
zij een nieuwe indeling (met behulp van een 

SNEEK
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Info
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)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

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

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

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
www.uitvaartverenigingmakkum.nl 

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

JUBILEUM

OVERLIJDEN In een groot vertrouwen op haar en 
mijn Heer en Heiland is heengegaan 

mijn geliefde Vrouw

Marijke van der Meer-Gaalswijk

in de leeftijd van 75 jaar.
Het gemis zal blijven.

Rommert van der Meer

Wieringerwerf, 4 april 2019

Bruidspaar van der Heide
55 jaar getrouwd!

22 april 1964 – 22 april 2019

Hartelijk gefeliciteerd van
kinderen en kleinkinderen.
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 20 april 
13:30 QVC 3-Makkum 4
10:00 Makkum JO13-1-VSV ‘31 JO13-1G
10:30 DTD JO8-1-Makkum JO8-1
16.30 All stars-Rebellen
18.30 Makkumjo13-1-Harlingenjo13-2
19.00 Makkum 3-Tzum 1

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. 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.

De vroege morgen
 
In de vroege morgen
schijnt de zon over het
kleine plaatsje Makkum.
 
Stil is het,
bijna niemand
zie je nog.
 
Vogels hoor je en de
futen spelen met elkaar.
 
Bewonderenswaardig
is het
en de stilte is zo bijzonder.
 
Een plaatsje aan het
IJsselmeer.
 
Het brengt je rust en er
is nog zoveel meer.

Dick Voogd

In dit artikel belicht de Koninginnevereniging 
een aantal elementen uit het programma rond 
Koningsdag. Ook op Facebook en in de flyer 
kunt u veel informatie vinden.

Oranjebingo NIEUWE STIJL
Op vrijdag 26 april, klokslag 19.30 uur, start 
de Oranje Bingo nieuwe stijl. De prachtige 
prijzen worden aangeboden door het Onder-
nemersfonds Makkum en zijn gekocht bij de 
Makkumer ondernemers. Elke prijs heeft een 
waarde van€ 25.-, dus zeer de moeite waard. 
De locatie, Het Anker is speciaal voor deze 
gelegenheid in het oranje gestoken. Net als 
onze medewerkers, die in aangepaste kleding 
zullen verschijnen. Er wordt gezorgd voor een 
muziekje en een lekker hapje tussen de bedrij-
ven door.

We verwachten iedereen bij deze Koninklij-
ke start van het Koninklijke weekend in ons 
mooie Makkum. (Mocht u zich willen uitdos-
sen in het oranje bij deze oranje-bingo, dan 
houden we u niet tegen….) Vergeet ook vooral 
niet om na de bingo naar het Oranjebal in de 
Prins te gaan.

Zaterdag 27 april.
Over de zaterdag heeft u eerder al veel kunnen 
lezen. Het volledige overzicht vindt u vandaag 
in de flyer. 
We wijzen nog even op de bijeenkomst in de 
Prins om 17:00u. Alle mensen die ooit een lint-
je hebben ontvangen zijn daar uitgenodigd en 
tevens wordt daar de “Makkumer van het jaar” 
bekend gemaakt. Deze bijeenkomst is voor ie-
dereen vrij toegankelijk.

Oergezellig ouderwets spellen spelen voor 
18+
Op zondag 28 april  vindt de speurtocht door 
en om Makkum plaats.
U kunt zich nog steeds opgeven via makku-
merspeurtocht@hotmail.com
Voor diegene die minder mobiel is  en gek op 

het spelen van een spelletje, is er van 14.00-
16.30 uur een spelmiddag in de Prins.

De Damclub, o.l.v. dhr. Tilstra, is aanwezig en 
geeft tips en tricks over dammen en schaken. 
Voor de winnaar is er een mooie geldprijs.
De Klaverjasclub, o.l.v. Tiny Koornstra, zal de 
kaarten goed schudden en per tafel valt er een 
mooie prijs te winnen.
Eveneens zijn er oud – Hollandse spellen, 
waarbij u teruggaat in de tijd (hilariteit alom). 
Ook hier kunt u fraaie prijzen in de wacht sle-
pen. Bent u 18+? Kom dan langs, want het 
wordt ongetwijfeld een ouderwets gezellige 
middag. De prijzen worden aangeboden door 
het Ondernemersfonds van Makkum.

Een Koninklijke groet van de
Koninginnevereniging Makkum

Nieuws over Koninginnefeesten

TE KOOP
Vrijstaande woning met garage

De Mieden 18 te Makkum

De woning (gebouwd in 1979) heeft 
een woonoppervlakte van 143m2

Het perceel waarop deze woning 
staat is 876 m2.
Begane grond:
Woonkamer (met mogelijkheid voor 
een slaapkamer), open keuken, bij-
keuken, badkamer, toilet. 
Verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, douche en 
toilet, cv ruimte
Interesse? Reacties graag via
mailadres: gerbenslk6@gmail.com of
fam.gbrouwer@hotmail.com
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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 adverten-
ties, familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mede-
delingen, 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, tel: 06-15064763.

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
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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

WABP buurtpreventie:  WhatsApp Buurtpreventie blijft groeien in Nederland. Inmiddels 
hebben 9.000 groepen zich geregistreerd via wabp. Wanneer je uitgaat van 70 deelnemers 
per groep hebben we het over 630.000 Nederlanders die hun buurt veiliger maken middels 
de Buurt WhatsApp. In Makkum zelf is er nog slechts 1 groep actief, voor aanmeldingen en 
vragen: melkvaart@gmail.com. of www.wabp.nl. 
Omgevingswet 2021: Een belangrijk onderdeel van deze wet is de ‘omgevingsvisie’. Dit 
is de visie op de fysieke leefomgeving van de toekomst. In de periode april tot juni gaat de 
gemeente op verschillende plaatsen met u hierover in gesprek. Wilt u meer weten over de 
nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie?  https://samensudwestfryslan.nl/de+omge-
vingswet/omgevingsvisie+nieuws https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/  
Bomenkapmeldpunt: worden er ook in jouw buurt volwassen bomen onnodig gekapt?  
Maak foto’s en stuur ze op naar; http://www.bomenkapmeldpunt.nl/  
Gemeente: De gemeente is regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. 
Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor u als u hier langs moet rijden? https://sudwest-
fryslan.nl/onderwerp/werk-aan-de-weg/?fbclid=IwAR3KKw7rGwsogU4w1buYYteKYvhJhT-
mVfu1HeB4QiIE9uRRddoJ-RXH2_gg
PBM: zoekt een enthousiast bestuurslid die met een positieve instelling wat secretariële ta-
ken op zich wil nemen. Wie komt ons helpen? stuur even een mail naar: info@pbmakkum.nl.

Royal Makkum
hofleverancier van modebewust Makkum

Voor een outfit van Koninklijke allure presenteren wij vanaf de catwalk

modeflitsen
De rode loper wordt uitgerold op de Markt.

U zult verwelkomd worden door een speciale gastvrouw.
Het Koningspaar opent dit mode evenement!

Royal Makkum presenteert

BlomYnien
Speelsgoed

Schoonheidssalon Nienke Hoekstra
Strikjes en Bretels

’t Pareltje mode & cadeauboutique
VanNuyen hoeden

Ziezo fashion

U bent vanaf 13.00 uur van harte uitgenodigd op de Markt.
Zitplaatsen tegen een vergoeding van € 3,50 inclusief een hapje en drankje

te reserveren tot 26 april bij ’t Pareltje Makkum. Staplaatsen gratis.

Op Koningsdag 27 april
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door Jetze Genee

Van je hobby je werk maken, een wens voor 
velen die maar voor weinigen is weggelegd. 
Ids Idzenga zag zijn kans schoon toen hij in 
2009 de toenmalige Trapper van zijn ouders 
over kon nemen. Destijds was de zaak een 
stuk kleiner, in ruimte en in assortiment. In 10 
jaar is er in het pand aan de Buren behoorlijk 
aan de weg, én intern vertimmerd. Om rond 
2009 van vak te ruilen naar middenstander 
was zacht uitgedrukt een uitdaging. Een tijd 
dat het uitgavepatroon van de consument te-
rugliep en een tijd dat internet winkelen juist 
een opmars maakte. Toch viert Ids 20 april 
aanstaande het 10-jarig jubileum op grootse 
wijze met een open dag. ‘We gaan letterlijk 
naar buiten door diverse stands en tafels met 
leuke aanbiedingen voor, en in de winkel aan 
te bieden’ Daarnaast worden er 8 workshops 
georganiseerd door specialisten en leveran-
ciers. 

Specialist
De toenmalige dierenspeciaalzaak, - ruiter, en 
hengelsportzaak werd door Ids en vriendin 
Hylkje overgenomen en langzaam uitgebreid 
en aangepast op de wens van de klanten. De 
basis bestaat uit vaste klanten voor bijvoor-
beeld vers huisdiervoer, hengelsport advies en 
artikelen of komen speciaal voor het BFM kar-
per-aas naar Makkum. Op de vraag of er grote 
veranderingen in de toekomst plaats gaan vin-
den is Ids duidelijk. ‘Ik kan hier niet nog meer 
uitbreiden dus groter wordt het niet. Wel beter 
en meer afgestemd op de wens van de klant’. 
En die kan mij in de winkel om advies vragen, 
of gewoon een praatje houden. Digitaal tref ik 
misschien nog wel meer klanten op mijn web-
fora Karpervissen in Nederland, BFM Baits of 
op onze webshop. Inmiddels zijn veel klanten 
bekenden geworden van Ids. ‘Wij zien elkaar 
vaak bij wedstrijden of op de betere karper 
stekken in heel Nederland. Door te speciali-
seren in de vraag van de klant, bijvoorbeeld 
met vers honden,- en kattenvoer, weten klan-
ten de zaak goed te vinden. Hengelsport heeft 
steeds meer ruimte ingenomen en dat komt 
goed overeen met de passie die Ids heeft 
voor de hengelsport. ‘Als ze me missen ben 
ik vissen’ gaat voor Ids zeker op. De specia-
listische kennis van hengelsport kan hij prima 
gebruiken in het aanbod in de winkel en voor 
het adviseren van de klant. Hengelsport is nog 
steeds groeiend en inmiddels al lang niet meer 
afhankelijk van de zomer. Het najaar en winter 
staat de roofvis centraal en het wedstrijdvis-
sen gaat ook bijna jaarrond door. Ids profileert 
zich hierin nadrukkelijk. Het organiseren en 
sponsoren van wedstrijden en visdagen voor 
de jeugd combineert hij met het bestuur van 
de hengelsportvereniging Ons Genoegen.

Klant centraal
10 jaar een winkel in de lucht houden in een 
tijd dat de middenstand het erg lastig heeft te-
gen het digitaal winkelen is knap. Ids legt uit; 
‘met hulp van vismaat Bert is vanaf de start al 

goed gewerkt aan een webwinkel en is Idzen-
ga Hengelsport en Dierenspeciaalzaak goed 
te vinden op zoekmachines en bijvoorbeeld 
Facebook’. Ondanks de drukte sterk seizoen 
afhankelijk is, blijft de winkel jaarrond open. 
‘Huisdieren, vogelvoer, ongedierte en ziekte 
bestrijding en hengelsport gaat voor de huis-
dier eigenaren en fanatieke hengelaars het 
hele jaar door. De bezoekers van het recreatie-
park op het strand weten de zaak ook goed te 
vinden. Vanaf half april loopt het recreatiepark 
goed vol en dat is in de zaak goed te merken. 
Makkum is voor hengelsport een prachtige 
plek met vele mogelijkheden. De klantenkring 

van Idzenga komt vanuit de regio Lemmer - 
Bolsward - Harlingen. Best knap omdat in de 
grotere plaatsen vergelijkbare zaken te vinden 
zijn. ‘Als leverancier van enkele kwaliteitsmer-
ken kunnen wij ons goed onderscheiden. En 
als het in de winkel niet op voorraad is, kan 
ik het bestellen en is het binnen twee dagen 
binnen’. Dat wordt gewaardeerd. 

Voor de lezers die Idzenga Makkum nog niet 
goed kennen, kom zaterdag 20 april tussen 
8:30 - 17:00 uur naar de open dag. En wie 
weet treft u een scherpe aanbieding of advies 
op maat waarmee u goed zomer in kunt! 

Idzenga Makkum 10 jaar
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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

Zoekertjes
Schoonmaakster gezocht (een tot twee keer 

per week). Natuurboerderij it kolkje,
Tel. 0515 232283 

Staat al jaren in de stalling auto Ford Mustang 
waarvan de eigenaar zich nooit heeft gemeld. 

Adres: Feenstra Bonjeterperweg 8 te Allin-
gawier. Binnen een week graag een reactie 

van de eigenaar, anders wordt hij verwijderd. 
lammiefeenstra@hotmail.com

Zaterdag 20 april Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo.

Aanvang: 20.00 uur in de kantine
 

Zaterdag 27 april Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Woensdag 1 mei 14.00 uur  Bibliotheek
Opening van “Piep in de Bieb”. T/m 24 

mei een tentoonstelling en speurtocht rond 
brandveiligheid, regelmatig is een brandweer-
man aanwezig om vragen te beantwoorden.

Wandelclub 50 + Iedere woensdagochtend 
start er in Makkum een wandelclubje.
Verzamelen om 10 uur voor de BIEB,

max. 10 km met koffie na!

Agenda

De leden van de Kaatsvereniging Makkum 
en de leden van de “Club v. 25“ zullen na het 
Paasweekend het nieuwe programmaboekje, 
met daarin allerlei belangrijke informatie over 
onze kaatspartijen, trainingen, competities en 
de Makkumer Merke, ontvangen. Voor belang-
stellenden die ook graag het nieuwe kaats-
boekje in bezit willen hebben, ligt deze vanaf 
25 april klaar in de kaatskantine.
Competitie: De Heren- en Damescompetitie 
zullen vanaf dit nieuwe seizoen gezamenlijk 
worden gehouden op de woensdagavond. De 
start hiervan is op woensdag 1 mei voor de 
Heren om 19.00 uur. Opgave bij Sjirk Rolsma: 
231365 / 06-17174139. De Dames starten om 
19.30 uur, hiervoor is geen opgave nodig en 
men kan ook later instromen.
Voorafgaande aan de competitie is er een Da-
mestraining. Opgave hiervoor is wel verplicht 
en kan tot dinsdagavond 20.00 uur via de 
groepsapp.

START JEUGDCOMPETITIE KVM + CURSUS 
BEGINNERS: Competitie: De Jeugd Comp. 

voor welpen, pupillen en schooljeugd start op 
dinsdag 30 april om 19.00 uur. De kosten hier-
voor bedragen  €  10,= , te voldoen op de 1e 
competitieavond. Opgave via jeugd@kv-mak-
kum.nl tot 27 april.

Beginnerscursus: De Beginnerscursus voor 
jeugd vanaf 6 jaar start maandag 6 mei om 
18.45 uur. De kosten hiervoor bedragen € 5,=. 
Opgave uitsluitend via jeugd@kv-makkum.nl 
vóór 5 mei.

ZONDAG 12 MEI OEDS VAN DIJK LEDEN-
PARTIJ: Heren en Dames + verl.r. School-
jeugd, pupillen en welpen + verl.r. Voor alle 
categorieën is de aanvang 11.00 uur. Prijzen: 
Eretekens en waardebonnen. Kransen aange-
boden door: Bosma Hoveniers bedrijf. Let op 
! Opgave voor de jeugd is m.i.v. dit seizoen 
mogelijk tot uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur. 
Voor deze partij vóór dinsdagavond 7 mei. 
Opgave Heren en Dames, via secretariaat@
kv-makkum.nl of 06-51 071 052, is mogelijk 
tot zondag 12 mei 9.30 uur.

Boekje KVM 2019 en start
competitie & ledenpartij KV Makkum  

Het 1 e toernooi van 2019 van de Moune-
boulers uit Witmarsum was weer een groot 
succes! Prachtige weersomstandigheden, 
spannende partijen en gezellige mensen zorg-
den afgelopen zaterdag voor een sportieve 
middag! De inwendige mens werd ook niet 
vergeten, lekkere hapjes van Nice Flavour uit 
Witmarsum, aangeboden door Klaas Haitsma 
en niet te vergeten de overheerlijke gehaktbal-
len van Johannes. Hieronder de prijswinnaars 
van deze dag met prachtige prijzen (geleverd 
door SPAR Tolsma uit Arum) gesponsored en 
uitgedeeld door de heer Klaas Haitsma.
Foto gemaakt door Joost Vis, Makkum

Loonbedrijf Haitsma toernooi

Witgoed
Verkoop en reparatie

van uw witgoed

Don de Jong

De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137

dondejong2@hotmail.com
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,50 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,75 
1 kg speklappen ...................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees .................................. € 6,00 
1 kg verse worst ...................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,75 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,25 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ................. € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................. € 4,75 
1 kg rundvlees ......................................... € 6,75 
1 kg bieflappen ................. € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,25 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,50 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,75 
slavink  5 stuks ..................... € 4,75 
1 kg gehakt ....................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Kerkdiensten
RK Makkum

Zondag 21-04 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastor N. ten Wolde.

Zondag 28-04 09.30 uur, Oecumenische 
viering JC Het Anker.

RK Witmarsum
Zondag 21-04 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 28-04 09.30 uur, Parochievoorganger.

PKN Makkum
17 april 19.30 uur

de Vermaning Passiestonde
18 april 19.30 uur Van Doniakerk Witte Don-

derdag, H.A. ds W. vd Heide, Sexbierum
19 april 19.30 uur Van Doniakerk

Goede Vrijdag ds E Rooseboom, Drachten
20 april 21.30 uur Piaam Stille Zaterdag

ds M. Mook, Sneek
21 april 9.30 uur K.C. Het Anker Pasen

ds E Rooseboom, Drachten
28 april 9.30 uur K.C. Het Anker

dhr. S. de Jong, Joure

Mede met steun van het Ondernemingsfonds 
Súdwest Fryslân is het gelukt om een Plein Air 
Festival in Makkum van de grond te trekken. 
Daarbij zijn [semiprofessionele] schilders op 
straat aan de gang en produceren werken. 
Deze worden daarna tentoongesteld en tegen 
aantrekkelijke prijzen ten verkoop aangebo-
den. Het evenement vindt plaats van dinsdag 
11 t/m zondag 16 juni.
Een twintigtal kunstenaars uit binnen- en 
buitenland heeft al toegezegd te komen. Er 
is echter nog voldoende ruimte voor ama-

teurschilders uit de regio en de provincie. De 
deelname is gratis. Aanmelding kan via frans@
egmondpr.nl.
De opzet is ongeveer gelijk aan vergelijkbare 
festivals in Domburg, Noordwijk en Bergen. 
Ook daar worden de geproduceerde werken 
dezelfde dag in een locatie ten verkoop opge-
hangen. In Makkum geschiedt dat in de oude 
fabriek van de Koninklijke Tichelaar, die vrij-
wel belangloos ter beschikking is gesteld door 
Carex Friesland. De expositie is alle dagen van 
het festival geopend.

Eerste Plein Air Festival Makkum
ruimte voor enthousiaste schilders

door Sjirk Wijbenga

De koren Samar uit Makkum en Scheppings-
gave uit Witmarsum verzorgden zondagmid-
dag 7 april gezamenlijk een concert in de van 
Doniakerk te Makkum. Het concert vond een 
dag eerder plaats in de koepelkerk te Witmar-
sum. Beide koren staan onder leiding van Jan-
nie Kramer.
Jannie Kramer is bepaald geen onbekende 
in de muziekwereld. Jannie komt uit de fan-
fare wereld. Toen ze voor een beroepskeuze 
stond koos ze voor de muziek maar wel in een 
andere richting dan de fanfare. Ze studeerde 
schoolmuziek met koordirectie als bijvak aan 
de Muziek Pedagogische Academie in Leeu-
warden. Het bespelen van een instrument 
kwam daarna wat op een lager pitje te staan.
Jannie Kramer is dirigent van verschillende 
koren waaronder dus Scheppingsgave en Sa-

mar. Bij Samar nam ze vier jaar geleden het 
stokje over van Luuk de Vries. 
Ondanks de stralende weersomstandigheden  
buiten was er zeker niet over publieke belang-
stelling te klagen. De kerk was redelijk goed 
gevuld.
Het publiek kreeg een gevarieerd programma 
voorgeschoteld. Van klassiek tot modern ge-
zongen in het Fries, Duits, Frans en Engels.
Veel koren kampen met een tekort aan man-
nen. Scheppingsgave en Samar vormen daar 
geen uitzondering op. Daarentegen beschik-
ken beide koren wel over uitstekende solisten. 
Het concert werd gezamenlijk afgesloten met 
een medley uit de musical Joseph and the 
amazing dreamcoat.
De twee koren werden begeleid op de piano 
door Geeske Buma en Klaasjes Winkelvoss. 
Lady speaker bij het concert was Esther Met-
zlar.

Dubbelconcert Samar en Scheppingsgave

“Take me home”. De mannen van Samar schaarden zich even rond de pianiste 

WINTERACTIE 30 RIJLESSEN
incl. Tussentijdse Toets en Praktijkexamen voor €1599
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)
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Binnenkort bij It Posthûs
Speciaal voor de moeders

Moederdag menu (3-gangenmenu)
Proef het voorjaar-menu

(4-gangen menu met o.a. asperges)
Wilt u op de hoogte blijven van onze evenementen? 

Volg ons via Facebook of kijk op ons vernieuwde 
website! Nieuwsgierig? www.itposthus.nl

Cadeautip Moederdag: Dinerbon van It Posthûs
Reserveren: 0515-231153

of info@itposthus.nl

Bibliotheken in
Súdwest-Fryslân
in teken van
brandveiligheid
met ‘Piep in de Bieb’
Op 1 mei starten de bibliotheken Mar 
en Fean en Brandweer Fryslân met het 
brandveiligheidsproject ‘Piep in de Bieb’. 
Het project is gericht op basisschoolkin-
deren en hun ouders, maar alle bezoekers 
zijn van harte welkom om zich te laten in-
formeren over brandveiligheid.
De opening van dit project is op woens-
dag 1 mei van 14.00 uur tot 15.00 uur in 
de bibliotheek in Makkum (Kerkstraat 14). 
U bent met uw redactie van harte uitge-
nodigd om bij de officiële opening aanwe-
zig te zijn. 

Brandveiligheid
“Piep in de Bieb” is een reizende ten-
toonstelling met veel voorbeelden van 
oorzaken van woningbranden. Kinderen 
en ouders kunnen aan de hand van een 
speurtocht de twintig meest voorkomen-
de oorzaken van woningbranden opzoe-
ken in de bibliotheek. Ook is er op gezette 
tijden een brandweerman aanwezig voor 
alle brandveiligheidsvragen van bezoe-
kers. 

Openingstijden ‘Piep in de Bieb’
Van 1 mei tot en met 24 mei 2019 is de 
“Piep in de Bieb” tentoonstelling in de 
bibliotheek van Makkum aanwezig. Ieder-
een is welkom op de volgende tijden:

Dinsdag  14:00 – 18:00 uur 
Woensdag  14.00 – 18.00 uur
Donderdag  14.00 – 18.00 uur
Vrijdag 14.00 – 20:00 uur

Zes bibliotheken
Het project wordt uitgevoerd in zes biblio-
theken van Mar en Fean in Súdwest-Frys-
lân. In mei wordt er gestart in de biblio-
theek in Makkum. In juni is de bibliotheek 
in Bolsward de volgende, in oktober is 
het project in Wommels, in november in 
Koudum, in januari 2020 in Workum en 
tenslotte in februari 2020 in Sneek. Ba-
sisscholen uit de buurt worden, tijdens de 
drie weken dat het project in de buurt is, 
uitgenodigd voor een gastles in de biblio-
theek.

Officiële opening
Wim Kleinhuis, algemeen directeur Vei-
ligheidsregio Fryslân en regionaal com-
mandant Brandweer Fryslân, is net als 
afgevaardigden van de bibliotheek en 
gemeente aanwezig bij de opening. Bo-
vendien zijn de leden van de plaatselijke 
blusploeg hierbij aanwezig zijn en natuur-
lijk hopen we op de aanwezigheid van 
veel mensen uit het dorp en omgeving.

Een keer per maand, op woensdagmiddag 
van 16 tot 17 uur, is er Digitaal Café in de Bi-
bliotheek in Makkum. Deze activiteit, waar-
bij vrije inloop is, wordt georganiseerd door 
SeniorWeb en Bibliotheek samen. Hoe mooi 
zou het zijn als we zo’n Digitaal Café elke 
week zouden kunnen organiseren? Met in-
gang van september 2019 hopen wij dit in 
Makkum te realiseren.  Dat zal gaan plaats-
vinden op de woensdag, maar dan wat eer-
der op de middag (14.30-15.30 uur), zodat u 
voor de koffie weer thuis bent. 

In een Digitaal Café kunnen gebruikers van 
een tablet, smartphone, laptop of e-reader 
langskomen om ervaringen uit te wisselen 
en vragen te stellen over het gebruik van 
de apparatuur. Loopt u ook weleens tegen 

een probleempje aan met bijvoorbeeld het 
installeren van een app, binnenhalen van 
een e-book, verzenden van een mail met 
bijlage? Dan is het Digitaal Café wat voor u. 
En wilt u meer leren, dan kunt u informatie 
krijgen over de cursussen en workshops die 
Seniorweb aanbiedt. 

Voor het Digitaal Café zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Bent u een beetje handig op di-
gitaal gebied en heeft u wat tijd beschikbaar 
op de woensdagmiddag? Dan is dit mis-
schien iets voor u. We komen graag met u 
in contact. 

SeniorWeb Zuidwest Friesland (aant.mul-
der@ziggo.nl / Bibliotheek Makkum (e.van-
wier@bmf.nl) 

Doorstart van het Digitaal Café
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door Jetze Genee

Zondagochtend 7 april kwamen een kleine 
30 kinderen met begeleiding naar de familie 
Reitsma in Skuzum om vandaar uit de polder 
in te gaan voor de weidevogels en nestbe-
scherming. De wacht had diverse kunstvo-

gels en een goede uitleg paraat om de jonge 
fjildjonkjes en fjildfamkes alvast op te warmen 
voor het echte werk. Opwarmen deed de zon 
ook, met prachtig weer trok het gezelschap 
in drie groepen naar de maispercelen en 
graslandpercelen waar in totaal 8 nesten van 
de kievit beschermd werden tegen de landbe-

werking door de boer. Eén perceel tegen het 
dorp aan was rijkelijk bedeeld door de paas-
haas, hier wisten de kinderen 30 nestjes met 
paaseitjes te vinden. Na afloop was er koffie, 
limonade en wat lekkers. Een geslaagde och-
tend onder prachtige omstandigheden.  
Foto’s Vogelwacht Makkum 

Geslaagde jeugddag Vogelwacht Makkum

Ôfrûne sneon binne op slútjûn fan de Staf 
(Stifting Amateurtoaniel Fryslân) de prizen be-
kind makke fan de kriich 2018/2019. Yn fers-
kate kategoryen waarden de prizen útrikt.
35 Fryske toanielskippen hawwe meidien oan 
de Kriich. Doarpskrite Makkum foel twa kear 
yn de prizen mei “Allo Allo”. 
Eva Jansen krige de priis yn de kategory 
“Grutste jong talint”.
It kommintaar fan de karkommisje wie loov-
jend: 
“Eva Jansen spile as debutante de rol fan 
Helga yn it stik “Allo Allo”. Toanielspylje is in 
kombinaasje fan stim, mimyk en lichaamstaal. 
As dat allegearre byelkoar komt en der wurdt 
fan binnenút spile dan krijt in personaasje stâl. 
En dat seagen we yn it spul fan Helga. Sy stie 
foar it earst op ‘e planken! Doarpskrite Mak-
kum hat mei Eva Jansen in pareltsje foar de 
takomst yn hannen”.
En de Doarpkrite krige fierders in priis yn de 
kategory meast bysûndere foarstelling.
De karkommisje: “Wat de foarstelling it meast 
bysûndere makke, wie de lokaasje om “Allo 
Allo” foar it fuotljocht te bringen. (klubgebouw 
fan de Scoutinggroep). In prachtich dekor 
weryn it publyk harren yn Frankryk waande. 
Derby it gegeven dat doarpskrite Makkum it 
oandoart dizze produksje te begjinnen mei fiif 
debutearjende spilers, toant lef. De foarstelling 
hâldt it publyk de hiele jûn yn de besnijing”.

Doarpskrite Makkum yn de prizen mei “Allo Allo”

Eva Jansen as Helga yn it komyske toanielstik “Allo Allo”
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Door Judith van Lavieren

Jaren geleden stond er in de Makkumer Bel-
boei een ingezonden stukje van Klaas Elzin-
ga. Hij beschreef hierin hoe hij als 12- jarige 
jongen werd aangehouden door politie Eise-
ma. “Ik reed rond met een kapot achterlicht, 
er hing een draadje los. Ik had het eenvoudig 
kunnen repareren, maar had dat nog niet ge-
daan op het moment dat ik politie Eisema zag 
naderen op zijn zwarte fiets.
“Ik werd staande gehouden en attent gemaakt 
op het kapotte achterlicht”. Klaas kreeg de ze-
nuwen. “Ik hing een zielig verhaal op dat ik het 
licht zelf niet kon maken en dat mijn vader het 
ook niet kon doen omdat die varende was. Van 
de kant van Eisema kwamen er niet veel woor-
den.De herder kwam uit  de zak, hij sneed het 
draadje aan en bevestigde het opnieuw,draai-
de aan het wiel en zei “Hij doet het”.
Klaas ging er als een haas vandoor, dolgeluk-
kig dat hij geen bekeuring had gekregen.

Een paar weken na het plaatsen van het in-
gezonden stuk werd Klaas gebeld door  po-
litie Eisema. Van kennissen in  Makkum had 
hij vernomen dat er een stukje over hem in 
de Makkumer Belboei stond. Hij kon zich het 
voorval nog goed herinneren, voorál de hoge 
snelheid waarmee Klaas er vandoor ging.
Twee jaar geleden werd Klaas vrijwilliger bij 
de Stichting Zonnepont Schalkediep. Hij vaart 
als schipper met zonnepontjes over het Prin-
ses Margrietkanaal. Tijdens een etentje voor 
de vrijwilligers hoorde Klaas verderop aan ta-
fel een bekend verhaal vertellen over de aan-
houding van een Makkumer jongen. Toen de 
spreker vervolgens ook nog vertelde dat het in 
de Makkumer Belboei had gestaan, moest hij 
wel concluderen dat dit politie Eisema was… 
Klaas stapte op Eisema af om zich voor te 
stellen: “Die jongen waarover u vertelde, dat 
was ik!” Hierna volgde een gezellig gesprek.
Eisema nam afscheid van Klaas met de woor-
den: “Ik lees het dan wel weer in de belboei!”

Herinneringen aan een
indrukwekkende aanhouding



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl 06 2709 1499

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


