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Bouw Pijpker    Door Judith van Lavieren

Makkum - Al meer dan een kwart eeuw, 
namelijk vanaf juni 1986, heeft Thierry Pijpker 
een timmerbedrijf aan de Harlingerdijk in 
Makkum. De jeugd van Thierry verliep minder 
honkvast: hij werd geboren in Assen en woonde 
daar tot hij elf jaar was. Daarna vertrok het gezin 
Pijpker naar Bolsward. Het was in de Sik-tijd, 
vertelt Pijpker. (Voor de jongere lezers: De Sik 
was een volgens de overlevering oergezellig 
café waar heel schoolgaand Bolsward in de 
jaren zeventig tussen de middag zijn boter-
hammetjes opat onder het genot van hippie-
muziek). Op zijn zestiende kwam Thierry in 
Marrum te wonen. Daar woonde hij totdat hij 
trouwde met Fokje. Na eerst twee jaar in 
Leeuwarden te hebben gewoond kwamen ze 
in Makkum terecht. Thierry ging werken bij 
timmerbedrijf Jongema en betrok samen met 
Fokje het huis aan de Harlingerdijk.

Timmerbedrijf Jongema had het moeilijk in de 
jaren tachtig. Het was een tijd waarin het de 
Nederlands economie net als tegenwoordig 
niet voor de wind ging. Nadat Thierry hier 
anderhalf jaar had gewerkt ging het bedrijf 
failliet. Daar zaten Thierry en Fokje in een huis 
dat nog niet eens helemaal afgebouwd was. 
Gelukkig kon Thierry na een half jaar aan de 
slag bij Terpstra als glaszetter. Leuk maar zwaar 
werk doordat er veel met het glas gesjouwd 
moest worden. In die tijd besloot Thierry om 
weer terug te keren naar de schoolbanken. 
In de avonduren, na een hele dag werken viel 
dat niet altijd mee, maar Thierry haalde op die 
manier het aannemersdiploma en kon na het 
verkrijgen van de destijds ook nog benodigde 
vestigingsvergunning voor zichzelf beginnen. 
Hij bleef eigenlijk altijd studeren. Zo haalde hij 
bijvoorbeeld ook de papieren voor bouwkundig 
tekenaar en bouwkundig opzichter, leermeester 

en leerbedrijf. Thierry had er veel plezier in om 
jongens op te leiden, al moest hij met lede 
ogen aanzien dat de administratieve romp-
slomp voor stagebegeleider en stagiair steeds 
meer toenam. Die jongens moesten soms 
zoveel invullen dat het wel leek of ze als 
administratieve kracht opgeleid werden, ver-
zucht Thierry. In de jaren dat hij veel personeel 
had waren de werkzaamheden voldoende geva-
rieerd om de jongens een goede stageplek te 
bieden. Minder aantrekkelijk vond Thierry het 
dat hij het grootse deel van de week op kantoor 
zat.” Ik ben geen kantoorman.”

Tegenwoordig is Bouw Pijpker weer een een-
mansbedrijf en heeft hij tot zijn spijt geen 
stagairs meer. Maar Thierry prijst zich gelukkig 
want hij doet wat hij het liefste doet: timmeren. 
Het maakt niet uit of er een dak, kozijn of ûle-
boerd gemaakt moet worden. ”Ik vind het 
heerlijk om bezig te zijn. Ik stel mezelf een 
doel wat ik op een dag af wil hebben en als 
dat lukt kan ik daar echt van genieten.” 
Voorheen bestond het werk van Pijpker meer 
uit nieuwbouw, tegenwoordig is het voor-
namelijk onderhoud en verbouwingen. Sinds 
ruim een jaar wordt een gedeelte van het 
bedrijfspand verhuurd aan De Binderij. Op dit 
moment is hij bezig in Harlingen, maar het 
grootste deel van de tijd werkt hij in Makkum. 
In zijn vrije tijd maakt hij graag een wandel-
ingetje met zijn kleine trouwe viervoeter. 
Daarnaast is hij een fan van progrock en 
bezoekt hij regelmatig concerten van groepen 
met deze muziekstijl. Progrock (een afkorting 
van progressieve rock) lijkt veel op wat 
vroeger symfonische rock werd genoemd. 
Er moeten vaak heel wat kilometers voor 
gereden worden maar dat heeft hij er graag 
voor over.

Donderdag
v.a. 20.00

Vrijdag & Zaterdag
v.a. 21.00 uur

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

DEELNEMERS! 

Zie onze site:
www.kingmawalinga.nl
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Familieberichten Agenda
Donderdag 27 maart:
Makkum – Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Plaatselijk Belang Makkum    
Jaarvergadering in Café Rest. De Prins   
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 29 maart:
Makkum -  Vroege Vogelactie 
winkels  open om 06.00 uur 
met vele acties tot 09.00 uur

Makkum – Tennisver. Makkum met een Open 
Tennismiddag van 13.30 uur tot ca. 17.00 uur

Zondag 30 maart:
Makkum – Wereldrecord E-Bike Fryslân
"Most electric vehicles in one string"!
Vanaf 13.00 uur op de Holle Poarte

Maandag 31 maart:
Makkum – Avondrust, 
Optreden van de Waagdansers, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 1 april:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.C. Mook

Pingjum – Vistoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Da. G Rol

Witmarsum – Aylva-State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

Exmorra/Allingawier – PKN kerk, 10.30 uur
Voorganger: Dhr. René Ruitenberg

* Het Reumafonds in Makkum en Zurich in 
 totaal 1.329,25 euro opgehaald. 

* Hiermee levert Makkum en Zurich een 
 belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding 
 in Nederland.

* Er een Expositie is in de Nynke Pleats van 
 de familie van Popta (vader, zoon en dochter) 
 van schilderijen, foto’s en creaties van woorden. 
 vrijdag vanaf 17 uur, za. & zo. Vanaf 11 uur

* De jiergearkomste fan de Doarpskrite Makkum 
 op 9 april yn de Zwaan is. Oanfang 20.00 oere.

* Er a.s. zaterdag 29 maart een Vroege Vogel-
 actie is in Makkum, dat er veel ondernemers 
 om 06.00 uur hun winkel open hebben en er 
 acties zijn lees het op de Vroege vogels 
 pagina

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks 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)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Mondzorg Makkum Praktijk 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. 
tel. 0515-231718

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

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

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt 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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. 
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Plaats uw 
familiebericht 
in de Makkumer 
Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Te huur
Leuk en gezellig appartement
in het centrum van Makkum

voor 1 of 2 personen.
Per direct beschikbaar.

Voor meer info: 0641848423

Te huur
Bovenwoning in het centrum

van Makkum 
geschikt voor één of twee personen.

Huurprijs is inclusief
gas, water, elektra en kabeltv.

Voor verdere informatie
06-23261579 of 0515-232279

Makkum - Vrijdag 7 maart was het alweer de 
zesde keer dat het Amsterdams Kleinkunst 
Festival neerstreek in de Vermaning van de 
Doopsgezinde Kerk. In een volle kerk konden 
de bezoekers genieten van een drietal halve 
finalisten van het concours om de Wim 
Sonneveldprijs. De presentatie was in handen 
van Nina de la Croix.

Het spits werd afgebeten door de uit België 
afkomstige Julie Cafmeyer met haar voorstel-
ling Boei. Met haar frêle verschijning maakt ze 
in eerste instantie een kwetsbare indruk, maar 
al gauw werd duidelijk dat Julie behoorlijk 
doortastend in het leven staat. Vooral in de 
liefde is ze niet afwachtend: haar mannen 
moeten boeien zijn: drijfconstructies waar je je 
in tijden van storm aan vast kunt klampen. 
En de liefde blijkt bij Julie vaak gepaard te 
gaan met een tsunami aan gevoelens. Haar 
geliefdes moeten niet alleen in staat zijn een 
IKEA-kastje samen met haar in elkaar te zetten 
maar ook bereid zijn zolang met haar in bed te 
vertoeven totdat er “doorligwondes” ontstaan. 
Wie op de eerste rij gaat zitten weet dat er een 
kans is dat je door de optredende cabaretier(e) 
aangesproken gaat worden. Julie gaf de toe-
schouwers op de voorste rang daarbij nog 
verschillende taken en pakte ze, weliswaar met 
vriendelijk klinkende Belgische tongval, kritisch 
aan. Deze interactie met het publiek werd 
vooral humoristisch toen Julie een van de 
aanwezigen opdroeg om onkruid te spelen.

Interactie met het publiek was wat er een 
beetje ontbrak aan de voorstelling “Niet te 
genieten” van Remko Willems. Presentatrice 
Nina de la Croix gaf aan dat de titel van de 
voorstelling nog niet definitief was. De indruk 
dat Willems nog erg zoekende was hoe de 
voorstelling er uiteindelijk uit zou moeten zien 
bleef eigenlijk gedurende zijn hele optreden 
hangen. De thema’s schoten heen en weer 
van het (niet) genieten van het samenzijn met 
familie en de vraag hoe je tot een goed 
gesprek komt als je geen fuck te melden hebt 

tot het spelen van Risk met een NSB-oma die 
Bratwurst bij de thee serveert. Willems kreeg 
de zaal niet echt te pakken.

Presentatrice Nina de la Croix, door eerdere 
optredens in Makkum al “ernstig ingeburgerd” 
bij het publiek kwam juist zeer gemakkelijk in 
contact met de aanwezigen. Waar ze bij vorige 
optredens iedereen vermaakte met haar ver-
halen over haar pas behaalde rijbewijs raakte 
ze nu niet uitgepraat over haar zwangerschap 
en haar angst voor uitscheuren tijdens de 
bevalling. Terloops werd bij dokter Jansen 
nog even advies ingewonnen. “Oh dus rust en 
geduld raadt u me aan!”.

Toen was het voor de enthousiaste presenta-
trice tijd om het laatste duo aan te kondigen, 
Lisa Loeb en Janneke Rinzema met Matroesjka. 
Hun optreden werd bruisend van energie en 
in volle vaart aan het publiek gepresenteerd. 
Er viel lekker veel te lachen tijdens een scala 
aan sketches. Een bel gaf aan wanneer er 
een nieuwe situatie weergegeven werd. Twee 
Russische (aanstaande) bruiden die verkering 
hadden met Jan de Wit en Henk de Vries 
kwamen regelmatig terug. Deze mannen 
werden omschreven als ”mijn grote held”, 
consequent uitgesproken als ”grote geld”, en 
verzocht tot het “stoeren van duizend euro” . 

Ook de Rotterdamse Miranda was ontzettend 
grappig. Op de eerste rij waren wederom de 
mannen weer deel van het optreden, bijvoor-
beeld tijdens het vraaggesprek met een lesbisch 
duo op zoek naar een zaaddonor. Het hele 
optreden werkte op de lachspieren maar zat 
ook echt goed in elkaar. De dames gaven blijk 
van een grote muzikaliteit tijdens hun zang en 
piano- en fluitspel en het stukje over een speech 
tijdens een bruiloft waarin Rinzema de bruid 
speelt en Loeb tegelijkertijd haar woorden 
aanvult met die van haar kritische alter ego zat 
tekstueel razend knap in elkaar. Voordat je het 
wist was de voorstelling voorbij. Time flies 
when you’re having fun.

Amsterdams Kleinkunst Festival in Makkum  Door Judith van Lavieren
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Rek met Truien Nu  29,95
en

Rek met T-Shirt, gilets, 
lange mouw Nu  19,95

Het Centrum voor Groepsaccommodaties (CVG), 
gaat op 15 april over tot het verkiezen van de 
“Accommodatie van het jaar 2014” per provincie. 
Op 15 maart zijn voor Friesland 3 groepsaccom-
modaties genomineerd, waaronder Groeps-
accommodatie De Zwanenkap te Cornwerd. 
Het publiek kan via www.groepen.nl/award de 
beste accommodatie voor groepen in de pro-
vincie Friesland kiezen. De drie genomineerden 
werden gekozen uit het bestand van ruim 600 
accommodaties welke bij het CVG zijn aange-
sloten. 

Groepsaccommodatie De Zwanenkap onder-
scheidt zich vooral door veelzijdigheid aan 
ruimte, professionele keuken, veel sport- en 
spelmogelijkheden bij de accommodatie, 
eigen parkeerterrein en een schapen- geiten-
weide. Bij Groepsaccommodatie De Zwanenkap 
te Cornwerd kan elke groep - vrienden, familie, 
collega’s of vanuit de zorg - terecht, of deze 
kiest voor gehele zelfverzorging of voor een 

op maat aangepast pakket. Groepsaccom-
modatie De Zwanenkap te Cornwerd biedt 
groepen tot 34 personen plaats om te over-
nachten. Tevens is de accommodatie geschikt 
voor vergaderingen, studiedagen, teambuilding-
bijeenkomsten, feesten en partijen, tussenstop 
op de Kop van De Afsluitdijk voor een rondje 
IJsselmeer. De landelijke maar strategische 
ligging heeft voor onze bezoekers het voor-
deel een snelle aansluiting te hebben op het 
hoofdwegennetwerk. Het totale aanbod is in 
ieder geval ontzettend veelzijdig geworden.  
De winnaar krijgt van het CVG een duidelijk 
herkenningsschild uitgereikt en mag zich ver-
volgens “accommodatie van het jaar” van hun 
provincie noemen. Een jaarlijks terugkerend 
evenement waarbij we verwachten dat de 
competitie in met name de top vijf stevig zal 
zijn. Vanaf 15 maart kan het publiek geduren-
de een maand meestemmen op de pagina 
www.groepen.nl/award en 15 april zullen de 
twaalf winnaars bekend gemaakt worden. 

De Zwanenkap genomineerd 
voor groepsaccommodatie van het jaar 2014

Anneke Bakker van Popta is destijds begonnen 
met het organiseren van kunstexposities in 
restaurant De Nynke Pleats. (met groot sukses) 
Helaas kon ze dat om gezondheidsredenen 
niet meer doen. Omdat de Nynke Pleats 
eigenlijk een prachtige galerie heeft zou het 
zonde zijn dat dit moest stoppen. Toen heeft 
haar broer Foppe van Popta deze taak op zich 
genomen met veel plezier. Dit gaat al een aan-
tal jaren zo, totdat Foppe met het idee kwam 
om met zoon en dochter te exposeren. 
Afgelopen zondag is deze expositie geopend. 

Zoon Jan Peter met foto’s met het thema storm 
en windsurfen, dochter Ineke met allerlei creaties 
met woorden, letters en spreuken en vader Foppe 
met schilderijen met het thema IJsselmeer. 
De opening was natuurlijk mogelijk met mede-
werking van Gretha en Janet Bakker (familie). 
De middag werd verder opgeluisterd door 
theaterdames Anja Steegstra en Jildou Hotsma. 
Het werd een gezellige middag. De expositie 
duurt tot 10 mei. Na deze expositie is er een 
expositie van Jan Tijsma (natuurfotograaf).

Familie Popta gaat door met organiseren exposities
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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

Makkum - Zaterdag 22 oktober heeft de ver-
eniging Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD) 
een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van 
de permacultuurtuin aan de rand van het dorp. 
Ouders van pasgeboren baby’s werden in de 
gelegenheid gesteld een babyboom te doneren. 
Het initiatief past in de ecologische doelstel-
ling van de vereniging. Van de vele verzoeken 
konden er twaalf donaties worden gerealiseerd. 
Broertjes, zusjes en ouders mochten zelf de 
boom planten. Een naambordje van het nieuwe 
gezinslid werd bij de boom geplaatst. Evelien 

Barbiers is vanaf het eerste uur betrokken bij 
het succesvolle moestuinproject achter Avond-
rust. “We groeien nu uit ons jasje. Daarom zijn 
we in onderhandeling met de gemeente om het 
voormalige crossveldje te pachten. Daar kun-
nen we verder werken aan een boomgaard 
waar de inwoners van Makkum ook een boom 
kunnen doneren voor hun pasgeboren baby”. 
Het doel van MAD is een gemeenschappelijke 
dorpsmoestuin te realiseren, die werkt als een 
ontmoetingsplaat voor jong en oud en voor 
iedereen die wil komen kijken en/of meewerken. 

Babyboomgaard in de permacultuurtuin

Wel eens 150 e-bikes in één lange rij achter 
elkaar zien rijden? Op zondag 30 maart 2014 
kan dat tijdens de E-Bike Opstapdag in 
Friesland. Friesland wil hiermee het “Guinness 
World Record of Most Electrical Bicycles in 
one string” verbreken en opent hiermee het 
toeristisch seizoen 2014. 

E-bike populair alternatief voor de auto 
Bij zowel jong als oud is de e-bike sterk in 
opkomst. Steeds meer mensen omarmen de 
langeafstandsfiets die een milieuvriendelijk 
alternatief biedt voor de auto. Met name in 
uitgestrekte landschappen, zoals het Friese 
Merengebied, is de e-bike bij uitstek geschikt 
om je te verplaatsen. Zuidwest Friesland heeft 
meer dan 30 toeristische verhuurpunten met 
e-bikes en in geheel Friesland zijn er meer 
dan 200 oplaadpunten. Met de e-bike fiets je 
moeiteloos van A naar B, waar je de fiets weer 
kwijt kan bij een willekeurig oplaadpunt. 

E-Bike Opstapdag 
Tijdens de E-Bike Opstapdagop zondag 30 
maart verplaatst de recordreeks elektrische 
fietsen zich van Makkum naar Gaast via de 
IJsselmeerkust weer terug naar recreatie-
centrum de HollePoarte in Makkum. Bij terug-
komst wordt het record naar verwachting offici-
eel bevestigd en krijgen de deelnemers een 
bijbehorend certificaat uitgereikt. Tijdens en 
na de recordpoging nodigt E-Bike Fryslân in 
samenwerking met Batavus iedereen uit om 
kosteloos een e-bike uit te proberen. 

Websites 
- E-Bike Fryslân recordpoging en opstapdag
 www.e-bikefryslan.nl en www.batavus.nl  
- Campagne “Friesland Opent” 
 www.beleeffriesland.nl/april 
- Recreatiecentrum HollePoarte 
 www.hollepoarte.nl
- Makkum 
 www.makkum.nl

Friesland luidt toeristisch seizoen in 
met wereldrecordpoging e-bike fietstocht

mail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 
Adverteer in de 

Makkumer Belboei
Makkumer Belboei
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Op zaterdagochtend 29 maart, één dag voor het ingaan van de zomertijd, 
zijn de Makkumer winkeliers al vroeg uit de veren. Vele winkels openen 
namelijk al om 06.00 uur hun deuren, speciaal voor vroege vogels, en 
bieden daarbij spectaculaire acties aan. Op deze actiepagina lees je de 
vroege vogel aanbiedingen van de deelnemende winkels.

De Vroege Vogel Actie is een ludieke actie uit de oude doos van de 
Ondernemers Vereniging Makkum (OVM). Het idee van de actie komt 
van Geertje de Boer – die helaas niet meer onder ons is. De organisatie 
ligt binnen de OVM grotendeels in handen van Sybren Venema.

De aanbiedingen en producten zijn bij deze Makkumer Vroege Vogel 
actie komende zaterdag tussen 6 en 9 uur zeker de moeite waard. 
Volgens ons dan ook genoeg reden om vroeg op te staan en optimaal 
te profiteren van deze knotsgekke actie.

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag 

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Prachtige bloemenvaas 

met tulpenboeket 

06:00-07:00 uur voor € 3,00

07:00-09:00 uur voor € 5,00

Van 6 en 7 uur 50% kor  ng 
 op Oozoo silicone horloges

  40% kor  ng 
 op Oozoo hologe’s 

Van 7 en 8 uur 30% kor  ng 
 op de hele Oozoo collec  e 

Tussen 6 en 9: tax free shoppen 
 op de gehele 
 voorjaarscollec  e 2014!

Kerkstraat 29, Makkum
T: 0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

Makkumer Vroeg
Bij het begin van de zomertijd, winkel
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V ge Vogel Actie
l je bij de OVM al voor het ontbijt

kapsalonnynke-beauty

Ook wij zijn er bij 
met de vroege vogelactie!!!

   Zaterdag 29 maart 
van 6.00 uur tot 9.00 uur 

Begin je dag goed 
met een mooie make up!!!
voor maar € 7.50 zie je er 
de hele dag stralend uit!!

Of begin je dag met een heerlijke 
ontspannen stoelmassage 

voor € 5.00 

Kom langs of plan je afspraak vast in 
dan ben je zeker van een plekje!!

Judy Kuyl / Judy Shiatsu 
en kapsalonnynke-beauty
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25e Leugenbollepop 

Vrijdagavond 29 augustus is voor de 25e keer 
het Leugenbollepop. Alles zal weer in het werk 
gesteld worden om dit jubileum op een 
grandioze wijze te vieren. Bloemen, drankjes 
& hapjes, slingers en ballonnen zijn al 
gereserveerd. Maar wat is Leugenbolle- pop 
zonder zangers en zangeressen? 

Daarom roepen wij iedereen die eens een 
keertje (of misschien nog eens) in de schijn-
werpers wil staan op om mee te doen. 
Minimum leeftijd is 16. Zoek een passend, 
vrolijk, lekker vlot nummer uit en geef je op via 
de mail: arie@leugenbollepop.nl
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Uitnodiging 
voor de plusdienst
 
A.s. zondag verzorgt groep Forte o.l.v. Anna 
Bonnema een plusdienst. Het thema van deze 
dienst is: Perfect?! Een (zang)dienst met en door 
Forte. We willen er over nadenken of we perfect 
kunnen zijn. Kan een gebarsten kruik perfect 
zijn? U bent van harte welkom op 30 maart 2014 
om 19.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker 
in Makkum.
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Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Volleybalprogramma

Zaterdag 29 maart
Makkum 1 - Ouwe Syl 1 15:00
Makkum 3 - Stormvogels'64 1 14:30
Makkum A2 - Scharneg.-Nijland A1 12:30
ST IJVC-Blauwhuis D1 - Makkum D1 10.30
Makkum D2 - FVC D3 9:00
Makkum MB1 - Tzummarum MB1 12:30
Makkum F1 - NOK F1g 10.00

Kantinedienst
Feike Melchers/Aukje IJntema 8.15-12.00
Japke Smit/Richard Dol 12.00-15.00
Bonno Koornstra/Jelle Attema/ 15.00-19.00
Anneke Jansen 15.00-19.00

Makkum 1  - Tollebeek 1 0  - 3
Makkum 2  - Friese Boys 2 1  - 0
Makkum 3  - Scharnegoutum'70 2 0  - 5
Oeverzwaluwen A1  - Makkum A1 1  - 3
S.C. Stiens B1  - Makkum B1 6  - 0
Makkum C1  - ONS Boso Sneek C2 0  - 2
Oeverzwaluwen C2  - Makkum C2 13  - 6
Makkum D1  - Zeerobben D1 2  - 5
SDS D4  - Makkum D2 1  - 8
Waterpoort Boys E2  - Makkum E1 5  - 3
Woudsend E3  - Makkum E2 5  - 0
Heeg E2  - Makkum E3 4  - 3
Makkum F2  - Scharnegoutum'70 F3 4  - 1
Makkum F3  - SC Bolsward F6M 2  - 4
Jacob St. VR1  - Makkum VR1 4  - 2
Makkum MB1  - Mulier MB1 1  - 1

vrijdag 28 maart
19:00  DBS MB 1 - Makkum MB 1
19:00  VC Sneek MA 5 - Makkum XA 1
20:15  Makkum XC 1 - Heecherop MC 1
20:15  Makkum DS 2 - Sw. Switters DS 2
20:15  VC Sneek DS 7 - Makkum DS 3
20:30  Makkum DS 1 - A.N.O. DS 1
21:30  Makkum HS 1 - DBS HS 3

Gezond & Vitaal
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum                            
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, sport-
mogelijkheden en animatie mogelijk bij: Beach Resort 
Lifestyle, Langezand 2c, 8754 HR Makkum. 
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 
b.g.g. 0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, 
hulp in de huishouding (ook persoonsgebonden 
budget). Informatie, advies en voorlichting

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972      

Ouderenadviseur
een afspraak maken voor huisbezoek.
Tel. (0515) 576507 Mail. ouderenwerk25@zonnet.nl

Woonzorgcentrum Avondrust 
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd 
voorziening 7 dagen per week

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl - info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Tijdens de opendag van de dorpstuin van 15 
maart zijn door Jaap Aukema 6 houten tuin-
kassen gedoneerd die gemaakt en geschilderd 
zijn door gedetineerden van PI Heerhugowaard 
afdeling Amerswiel. Deze inrichting is een 
zogenaamde pilot voor een zelf supporting 
inrichting wat inhoud dat de gedetineerden 
daar zelf de boel draaiende moeten houden. 
Zo moeten ze werken op verschillende werk-
zalen, hebben ze een eigen onderhoudsploeg 
die bestaat uit schilders die het gebouw 
onderhouden, stratenmakers voor het plaveisel 
binnen de muren, hoveniers die de tuinen, het 
gras en de groentetuin onderhouden en overige 
klusjesmannen. Uiteraard onder toezicht van 
gespecialiseerd personeel. 

Het is niet zo dat iedere gedetineerde in aan-
merking komt voor Amerswiel. Sinds kort werkt 
men in Nederland met een beloningsysteem 
waarbij de kleuren rood, oranje en groen van 
toepassing zijn. Heb je de status bereikt van 
groen door goed gedrag te vertonen, je alle 
opgelegde interventies te hebben uitgevoerd 
en aan alles meewerkt, alleen dan maak je kans 
na een multidisciplinair overleg geplaatst te 
worden op Amerswiel. Echter 1 maal over de 
schreef en je wordt per direct weer terugge-
plaatst naar een gesloten systeem. Zit je wel 23 
uren achter een gesloten deur in een kleine cel.

We kennen Jaap Aukema nog van zijn boei-
ende verhalen in de belboei van 2008 toen hij 
werkzaam was in de gevangenissen van 
Bonaire en Curaçao, sindsdien is hij alweer 
enkele jaren werkzaam in Heerhugowaard en 
zal hij vanaf april voor een project van 6 tot 8 
maanden gaan werken voor de Reclassering 
Nederland. “Ik heb overleg gehad op mijn 
werk en gebeld met de reclassering of ik daar 
voor een periode met werkgestraften mocht 
werken, zo krijg ik ook daar een beeld van. 
Het is de bedoeling dat ik dan met een groep 
werkgestraften allerhande werkzaamheden 
ga uitvoeren in de bossen en op de stranden, 
voor iedere 2 uur werk staat 1 dag gevange-
nis. Mocht men dus slecht gedrag vertonen 
tijdens de werkstraf mogen ze zich melden bij 
het gevang en ipv 1 dag werken moeten ze 
dan 4 dagen achter de tralies” tis maar net wat 
je wilt. Onze zoon Jens is erg veel te vinden in 
de dorpstuin, toen ik onlangs op gevangenis 
Amerswiel rondliep en de gedetineerden kas-
sen zag maken heb ik met de hoofd arbeid 
een gesprek gevoerd, Zo is het idee ontstaan 
om de kassen te doneren aan de dorpstuin 
waar men er heel blij mee is. De gedetineer-
den die de kassen gingen maken waren erg 
enthousiast, hebben ze keurig gemaakt en de 
kinderen en ouderen ook blij! Een mooie 
combinatie op deze manier!

Dorpstuin Makkum is voorzien van 6 nieuwe kweekkasten 

Verkoop handwerkclub
Avondrust
Makkum - Eens per twee weken is de hand-
werkclub actief en er wordt veel gemaakt. Van-
uit de vitrine in de hal worden veel producten 
weer verkocht. Van sokken, schortjes, tafel-
kleden en andere leuke artikelen. Inmiddels is 
er weer een behoorlijke voorraad en wordt 
het tijd voor een verkoop! U bent hiervoor op 
woensdag 9 april om 15.00 uur van harte 
welkom in het restaurant. We zien u graag 
tegemoet!
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GEVRAAGD

GEVONDEN

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  

Nu de feest dagen er aan komen en de vlag 
weer uit kan hebben we 3 vlaggen stokken te 
koop  7.50 per stuk. Tel. 0517 531824

Aanhangwagen: Binnenmaten: 2.20 x 1.14 m, 
Grootste breedte: 1.55 m, Uitschuifbare dissel. 
 200,= Tel. 06 51 071 052

een paar jongens en meisjes skeelers. Maat 
32 tot 35 (verstelbaar) merk Fila, 15 euro per 
paar. Tel:0515-852485 

Zo goed als nieuwe iPad mini (zonder retina-
scherm) 16 gb WIFI Zwart. Incl. smartcase 
150,-  tel. 0517-579922

‘’Actie kerkenwerk’’ Rommelmarkt 17 mei a.s.  
heeft u hier spullen voor dan tel. naar T. v.d. 
Heide 0515 - 232834.

Makkum, Ds Touwenlaan, 20 maart: Cypers 
lichtgrijs-bruine kat met zwarte staartpunt, 
volwassen. Exmorra-Bolsward, Lonjé.
21 maart: Cypersrood gemarmerde kater met 
opvallende schuine, amandelvormige ogen, 
volwassen. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi 
Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Op de landelijke NLdoetdag hebben meer dan 20 vrijwilligers de kantine en het terrein grondig 
schoongemaakt en opgeknapt. Het interieur van de kantine heeft een metamorfose ondergaan 
en een warme en uitnodigende uitstraling gekregen. Mede dankzij enkele sponsoren, maar 
vooral dankzij de inzet van de vrijwilligers was de dag een groot succes. Verenigingen kunnen 
alleen maar bestaan dankzij de enthousiaste leden die zich los van het speelplezier ook op 
een andere manier willen inzetten voor hun sport of spel. TV Makkum heeft van het Oranjefonds 
de maximale bijdrage van  450 gekregen.

De Makkumer bluesbrothers hebben met een 
protestsong tegen de “wyn mounes” in het 
IJsselmeer mee gedaan aan de voorrondes 
van Liet 2014 (een soort euro song festival 
voor minderheidstalen in Europa). Zij zijn 
uitgeselecteerd om op 30 maart in muziek-
theater Romein in Leeuwarden in de halve 
finale mee te doen en hun inzending “Wyn” 
live te spelen voor het publiek. Je kunt het 

liedje gratis downloaden als je zoekt op 
makkumerbluesbrothers in Youtube. Als ze 
door de halve finale komen mogen ze spelen 
op het bevrijdingsfestival in Leeuwarden, waar-
na wellicht een internationaal optreden volgt 
op Corsica o.i.d. Bekende finalisten waren in 
voorgaande jaren bijvoorbeeld: Twarres met 
“wer bist do”. Er zijn nog kaarten te krijgen 
voor zondagmiddag 15.00 uur in Romein.

Makkumer Blues Brothers op Liet 2014

Partijen stemmen zetels
  1 CDA   8.884 10
  2 P.v.d.A.   5.479   6
  3 FNP   5.330   5
  4 VVD   3.297   3
  5 GROENLINKS   1.546 1
  6 GB Súdwest Fryslân  2.391 2
  7 Democraten 66 (D66)   2.882   3
  8 ChristenUnie   1.921   2
  9 TOTAAL LOKAAL (T.T.L)   2.479   2
10 SP (Socialistische Partij)   3.272   3
11 Partij voor de bijstand      175  

Makkumers stemmen
Doedel Arjen, CDA                                      241
Poepjes Sietske, CDA                                        49
Groeneveld Thomas, PvdA                                    109
Lutgendorff Jan, PvdA                                        9
Helder Karel, PvdA                                        4
Bergsma Joep, FNP                                      125
De Boer Feddie, FNP                                        73
Roosma Thomas, VVD                                       36
v.d. Gaast Hielke, VVD                                       24
van Dijk Bauke, D 66                                     100
Pals Douwe, CU                                          34
Appeldorn Jan, TTL                                         90

Gemeenteraadsverkiezing Súd-West Fryslân  2014

Wist u dat...
* de datum van het wereldrecord niet de 
 29ste, maar zondag de 30ste is.

* het om een nieuw wereldrecord gaat.

* er sprake is van een B.N.-er en wij hopen 
 dat hij komt 

* U allen wordt verwacht vanaf 13.00 uur op    
 de Holle Poarte

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl


