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In dit nummer o.a. No. 1577 - 4 februari 2015

Nieuws over de Steegjesfair van 28 februari Door Judith van Lavieren

Makkum - Langzaam maar zeker komt de 
28ste februari dichterbij. In de Makkumer 
stegen en gloppen borrelen de ideeën volop 
om er op die zaterdag een bijzondere dag 
van te maken: het is dan immers Steegjes-
fair. Achter de schermen is een heus gelegen-
heidscomité bezig om alle activiteiten te 
schikken en te plooien. Diverse individuen 
en groepen hebben zich reeds aangemeld. 
Om alvast goed te beginnen met de voor-
pret het laatste nieuws over diverse hoogte-
punten op de route:

Wat gebeurt er allemaal achter de gevel 
van Feddie de Boer aan de Kerkstraat?
Op 28 februari kunt u een kijkje nemen 
want dan houdt Feddie open huis. Voor de 
gelegenheid exposeert drumbandcollega 
Maaike Poog er dan ook. Of u nu ernstig 
nieuwsgierig bent of gewoon graag alles 
mag weten maakt niet uit: u bent van harte 
welkom om” it spul troch it gat te sjen”.
Muzikale bijdrages langs de route worden 
verzorgd door Nostalgia, de Hangploeg en 
het rockabilly duo Barnfinds, bestaande uit 
Bert en Okke de Boer.
Judith Fijnvandraat heeft een project in de 
bibliotheek gesponsord. Zij heeft garens 
beschikbaar gesteld om kussens te maken 
voor de bank in de bieb. Er gaat gehaakt 
worden! De dames van de bieb staan klaar 
om u te assisteren.

In de Makkumer Belboei van 21 januari 
jongstleden schreef Plaatselijk Belang: “Als 
Plaatselijk Belang vragen wij ons vaak af: 
“Wat zou de Makkumer willen dat wij doen?” 
We horen over heel veel onderwerpen nooit 
iets van de Makkumers of het is maar een 
klein deel van de bevolking die ergens op 

reageert. Vaak is het natuurlijk ook zo dat je 
pas reageert als je het ergens niet mee eens 
bent. Maar als een aantal mensen roept dat ze 
het ergens niet mee eens zijn, geldt dit dan 
voor alle Makkumers? Hier lopen we vaak 
tegenaan. Moeten we meegaan in het stand-
punt van de mensen die iets roepen en is dat 
dan wel in het belang van alle Makkumers? 
Dit is voor ons een worsteling. We gaan ons 
het komende jaar dan ook meer richten op het 
contact met de Makkumer.” Tijdens de 
Steegjesfair voegt Plaatselijk Belang de daad 
bij het woord: zij houden de 28ste spreekuur. 
Wat is uw tip of wat vind u nou helemaal top in 
Makkum. Vertel het ze! De plaats van het loket 
wordt over enkele weken in de Makkumer 
Belboei bekend gemaakt.

Tijdens de steegjesfair zal de Facebookgroep 
“Ik bin in Makkumer” in levende lijve, dus 
offline, flyeren voor de reünie die de groep 13 
juni aanstaande gaat houden. In de Súdwester 
werpt een waarzegger desgewenst een blik in 
uw toekomst. 

Vervolg op pagina 3
Heeft u nog een nieuwtje of wilt u op een 
originele manier reclame maken? Tijdens de 

O
nd

er
ne

mers Vereniging M
akkum31j

a
a
r
g
a
n
g

e

Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

BOLSWARD 
Knetemannstraat 15 

Vraagprijs 
€ 85.000,- k.k.

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft
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Familieberichten
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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- 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: Voorstraat 19, 8754 EV 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. 
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: Printwurk Iris, Makkum

Mij spreekt de blomme een tale
mij is het kruid beleefd
mij groet het altemale
dat God geschapen heeft!
Guido Gezelle

Nei in libben fan ienfâld, goedens, soarch 
en leafde, is ynienen ferstoarn, myn Dries, 
onze pappa, skoanheit en pake

Andries Jan Bosma
 Nieuweschoot,                 † Makkum, 

10 desimber 1938      28 jannewaris 2015

De Wijting 24
8754 AG  Makkum 
  Ina

 Makkum: Margriet en Jacob
   Clive

 Makkum: Hermien en Sybren
   Maike
   Meinte
   Elke

Nei de betinking op woansdei 4 febrewaris 
yn de Van Donia tsjerke ha wy him te hôf 
brocht te Makkum.

Plotseling is van ons heengegaan 
ons bestuurslid

Dries Bosma
Wij wensen Ina, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Bestuur Stichting Vrienden 
van voorheen het Groene Kruis.
Truus Rienstra-Krist, Joop Weerstra

Makkum, januari 2015

Plotseling moesten wij afscheid nemen van 
onze vriendelijke en altijd behulpzame 
buurman

Dries Bosma
Wij wensen Ina, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte

Tiny en Klaas Hiltje en Piet
Francisca en Kerst Truus en Henny
Hanny en Douwe Klaske en Sietse
Marianne en Daan Patty en Jan Willem
Lida en Johan Sybolt 
Gezien en Hans  Janny en Jan

Geschrokken zijn we door het onverwachts 
overlijden van,

Dries Bosma
Wij wensen Ina, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe

Sipke Otte en Corrie
Remko en Jetske en kinderen

Gean litte
Loslitte

Loslitte yn jimme libben
Fêsthâlde yn jimme hert

Ûnferwachts is ferstoarn

Dries Bosma
leave heit en pake fan us freonen.
Wy winskje Ina, Margriet en Jacob, Hermien 
en Sybren en de pakesizzers in protte 
sterkte ta.

Siepie en Sylvia
Henk Johan en Janke
Warren en Tine
Jan Ruurd en Grietje
Rinze en Gonda 
en bern

Oandien binne wy troch it hommels ferstjerren 
fan de heit fan ús freonen Margriet & Jacob 
en Hermien & Sybren,

Dries Bosma
Wy winskje harren en neiste famylje sterkte 
ta foar no en de kommende tiid.

Jan & Annelies Ype & Fonny
George & Elske Minne & Nelleke
Kees & Marianne

Wêr’t gjin wurden foar binne,
moat men se ek net sykje.

Tige ûnferwachts hawwe Margriet & Jacob, 
Hermien & Sybren en harren bêrn ôfskie 
nimme moatten fan harren heit, skoanheit 
en pake

Dries Bosma
Wy winskje jimme en de neiste famylje in 
soad sterkte ta mei dit ferlies.

Freonenploech 
Karmasterkorps Yn’e Bocht

Verslagen en verdrietig zijn wij door het
plotseling overlijden van

Dries Bosma
Wij wensen Ina, Margriet en Jacob, Hermien 
en Sybren en kleinkinderen veel sterkte toe 
met dit grote verlies.

 Makkum Wiebren en Tinie
 Makkum George en Elske
 Hommerts Wiebe en Sietske
  en kinderen

Makkum, 28 januari 2015
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...IN
BROERKE

TOMMY HAT... 

Op 22 januari 2015 
is onze zoon en broertje 

DENNIS RINIA
geboren! 

Hij is geboren om 05:46 uur, 
weegt 3755 gram en is 51 cm lang

Timen, Sandy en Tommy 
De Poon 1, 8754 BC Makkum

Trotse mama Sandy | 06 416 57 901
 Grutske heit Timen | 06 152 59 945

Zoveel belangstelling
met ons 50 jarig huwelijk.

Het was geweldig!
Hartelijk dank allemaal!

Jan en Grietsy
Werkhoven Tjeerdema

steegjesfair kunt u uw boodschap laten ver-
kondigen door een dorpsomroeper, voor slechts 
5 euro. Wilt u uw boodschap alvast doorgeven 
of hier meer informatie over hebben, mail dan: 
steegjesfair@makkum.nl.
Mensen die in het centrum een huis te koop 
hebben staan kunnen het openstellen voor 
bezichtiging tijdens de Steegjesfair. Voor meer 
info: steegjesfair@makkum.nl. Ook de vereni-
gingen van Makkum worden opgeroepen om 
zich te presenteren langs de route. Meld u met 
vragen of ideeën via bovenstaand e-mailadres.
De Steegjesfair wordt afgesloten met een 

afterparty bij hotel de Prins. Welke band hier-
bij een optreden zal verzorgen wordt op een 
later tijdstip bekend gemaakt.

Kunt u verder nog wat doen? Jazeker! 
Blijf uw schone glazen potten (zonder etiket) 
inleveren bij de bibliotheek, Neidhöfer of 
Speelsgoed. Er zijn nog niet genoeg potten om 
de hele route sfeervol te kunnen verlichten. 
Over enkele weken het allerlaatste nieuws 
over de Steegjesfair. Tevens wordt dan de 
definitieve route bekend gemaakt.

Steegjesfair in Makkum (vervolg pagina 1)

Een traditie: die Snertpreek op een zaterdag-
middag in de Vermaning te Makkum. Een 
viering die helemaal anders is dan anders. 
En die Snertpreek wordt besloten door samen 
snert te eten. 

Dit jaar is de naam van de viering ‘Reizen’. Met 
als uitgangspunt: wat kun je allemaal beleven 
tijdens de reizen. Bijna alle godsdiensten 
kennen verhalen in hun boeken over goden 
die op bijzondere wijzen reizen. Reizen in bij-
zondere voertuigen, luchtvoertuigen, misschien 
wel als een soort van ruimtevaarders. Ook in 
de Bijbel wordt een dergelijk voertuig, de Mer-
kaba, door de profeet Ezechiël beschreven. 
Dat is nogal wat anders dan de paarden, ezels 
of kamelen eertijds en de fietsen, auto’s en 
vliegtuigen van nu.

Het geheel zal onder leiding staan van Oudste 
br. Lieuwe Durksz, die in passend Snert-kleed 
samen met de aanwezigen een reis maakt. De 
hele Minniste Mienskip van Makkum en 
Omkriten zal zijn beste beentje voor zetten om 
er een prachttijd van te maken. We zingen, er 
klinken teksten over tijd en samen eten, en….. 
we gaan genieten van prachtige muziek van 
het jeugdkorps ‘De Notenkrakers’. 
Kortom, het belooft weer een prachtige Snert-
preek te worden. U bent van harte welkom! 
Doopgezinde Kerk Makkum
Hoek Bleekstraat/Tuinstraat
Zaterdag 7 februari 2015 om 17.00 uur.
  
Voor meer informatie kunt u zich wenden 
tot Oudste Lieuwe Durksz, 06-10165904, of 
via de mail: ldurksz@mail.com.

Snertpreek 2015 in de Vermaning te Makkum

In de maand december heeft CBS De Finne te 
Ferwoude met haar leerlingen een kaartenactie 
gehouden in samenwerking met “kaart in actie”.
Iedere leerling mocht 2 tekeningen maken 
met een kerst en/of nieuwjaarswens erop. Daar 
werden vervolgens kaarten van gedrukt die 
daarop aan familie, buren en vrienden konden 
worden verkocht. Onze actie werd een groot 

succes! Er werd maar liefst voor  948,00 aan 
kaarten verkocht voor het goede doel: De 
Voedselbank. Afgelopen woensdag 28 janauri 
kon dit bedrag worden overhandigd aan 
Hindrik de Jong, hij was eerder IB-er op CBS 
De Finne, en nu vrijwilliger bij de voedselbank. 
“Meester Hindrik” verzekerde de leerlingen 
ervan dat men heel blij is met dit bedrag.

Waarin een kleine school groot kan zijn!

Doarpskrite Makkum spilet “Suster yn Saken”
fan Ton Davids en ferfryske troch Abele Krist
plak: MFC Makkum

Sneon 14 febr. 2015: 20.00 oere
Snein 15 febr. 2015: 15.00 oere

Freed 20 febr. 2015: 20.00 oere
Sneon 21 febr. 2015: 20.00 oere

Foarferkeap: DA Drogist, Markt 1, Makkum
Foar mear ynformaasje sjoch:  
www.doarpskrite.nl

Diesel en benzine zijn ondanks de lage brand-
stofprijzen gewild bij dieven. Uit een brandstof-
tank op een bedrijfsterrein aan de Strânwei in 
Makkum is waarschijnlijk in de nacht van 28 
op 29 januari 850 liter diesel gestolen. Van de 

daders ontbreekt ieder spoor. De politie vraagt 
getuigen of mensen die in deze of een andere 
nacht verdachte activiteiten op deze plaats 
hebben waargenomen, zich te melden via 
nummer 0900-8844.

Brandstof diefstal Strânwei door Jetze Genee (bron Groot Sneek)
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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                  

De winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

De Eerlijkheid Woensdag: _______________ 10.00-17.00
Donderdag: _______________ 10.00-17.00
Vrijdag: ___________________ 10.00-17.00
Zaterdag: _________________10.00-16.00

Vanaf deze week zaterdagmiddag weer open! 

Ambachtelijk, BiologischAmbachtelijk, Biologisch
 Fair-trade en streekproducten Fair-trade en streekproducten

Plein 4, 8754 ER Makkum
 06-36513134

www.facebook.com/deEerlijkheid

Bloemsma Makkum bekend van de jachtbouw 
wordt een bedrijf. Waar in het verleden Jacht-
werf Bloemsma samen ging met van Breemen 
en Freddy Bloemsma het bedrijf Bloemsma 
Aluminiumbouw opzette wordt nu gekozen 
voor een samenvoeging. Door groeiende 
bedrijfsactiviteiten en de vraag naar grotere 
casco’s en constructies, neemt Bloemsma 
Aluminiumbouw, Jachtwerf Bloemsma Makkum 
(onderdeel van Bloemsma Van Breemen 
Shipyard) over. 

Historie
De samenvoeging is logistiek logisch, de 
productiehallen zijn dicht bij elkaar gelegen 
aan de Stânwei te Makkum. Deze faciliteiten 
bieden perspectief voor de groei van 
Bloemsma Aluminiumbouw vanwege het 
volume, de locatie en de logistieke voordelen.
De geschiedenis gaat terug tot 1974. In dat 
jaar gaat Willem Bloemsma van start met 
Jachtwerf Bloemsma Makkum. Door de jaren 
heen bouwt de werf 136 stalen en aluminium 
casco’s. Vanaf de jaren negentig komt de 
focus te liggen op het bouwen van complete 
jachten. In de afgelopen jaren zijn in de 
productiehallen schepen gebouwd van tot 

wel 158 voet. Bloemsma Aluminiumbouw start 
haar activiteiten in 1993. Freddie Bloemsma 
richt zich op de bouw van hoogwaardige alu-
minium casco’s van zeiljachten en delen van 
opbouwen van motorjachten in het superjacht 
segment. Bloemsma Aluminiumbouw ontwikkelt 
zich bovendien als constructeur van klassieke 
jachten waaronder de legendarische J-Klassers. 
Vier replica’s van de jongste generatie J-klas 
jachten beschikken over een ‘Bloemsma hull’. 
Onder de naam Bloemsma Aluminiumbouw 
werden in totaal 80 projecten gerealiseerd. 

Bloemsma
Het nieuwe, maar tegelijkertijd aloude Bloemsma 
richt zich volledig op de bouw van aluminium 
casco’s en delen van opbouwen van motor-
jachten. Daarnaast zullen de uitgebreide faci-
liteiten en de extensieve vakkennis worden 
benut voor het vervaardigen van complexe 
aluminium constructies. De aanmerkelijk grotere 
capaciteit van het huidige Bloemsma stelt het 
ambitieuze bedrijf in staat om nog beter in 
te spelen op de groeiende vraag van haar 
klanten naar grotere constructies en de hoogste 
kwaliteit in aluminiumbouw.

(bron provincie Fryslân) Gedeputeerde Janne-
wietske de Vries en wethouder Durk Stoker 
hebben vorige week de starthandeling van het 
baggerproject van de Witmarsummervaart 
gedaan door het aanzetten van een ouder-
wetse baggermolen. Gelegen in het centrum 
van Bolsward gaf dit een nostalgisch plaatje. 
Het baggerwerk betreft de eerste fase van een 
grootschalig baggerwerk wat in de gemeente 
Súdwest-Fryslân uitgevoerd wordt. Van Bolsward 
tot en met Arum wordt de Witmarsumervaart 
door firma Zijsling en Zonen BV uitgebaggerd. 

Baggerprogramma
Samen met de provincie Fryslân heeft de 
gemeente Súdwest-Fryslân een baggerpro-
gramma opgesteld. Daarin staat onder meer 
dat de gemeente achterstallig onderhoud in 
de vaarwegen zal wegwerken. Vanuit Het Friese 
Merenproject maakt de provincie Fryslân zich 
sterk voor een goed bevaarbaar vaarnetwerk. 
De Witmarsummervaart is een belangrijke vaar-
route voor de recreatievaart in dit gebied. Water-
sporters kunnen via deze vaart van Bolsward 
naar de steden Harlingen en Franeker varen.

Baggeren: waar en waarom?
Het beheer en onderhoud van gemeentelijke 
vaarwegen wordt overgedragen aan provincie 
en Wetterskip Fryslân. De gemeente Súdwest-
Fryslân zal in totaal 118 kilometer vaarwegen 
overdragen aan de provincie en Wetterskip 
Fryslân. Voor die overdracht moet het vaar-
wegennetwerk in de gemeente echter wel 
netjes op diepte zijn. De komende twee jaar 
baggert de gemeente zelf 68 kilometer van 
deze vaarwegen. De overige vaarwegen zijn al 
goed op diepte. Dit gebeurt in fases. Als eerste 
is dit jaar de Witmarsummervaart aan de beurt. 
Daarna pakt men de omgeving Sneek, Oppen-
huizen, IJlst en Heeg aan. In 2016 wordt er 
gebaggerd in Workum, Koudum, Hindeloopen, 
Hemelum/Bakhuizen en Stavoren.

Bloemsma Makkum gaat samen verder    door Jetze Genee

Start baggerwerk Witmarsumervaart  door Jetze Genee

eigen fotoeigen foto
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Zaterdag 7 februari 
van 09.00 tot 16.30 uur

HOBBYMARKT
In ons gezellige tuincentrum

 
Demonstratie en verkoop 

diverse ambachtelijke hobby’s. 
O.a. sieraden, seizoenspakketten vilt, 

manden vlechten, 3D kaarten, 
breien en haken.

Meer dan 20 standhouders.

Gr. Van Prinstererstraat 2 - HARLINGEN

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS  
1 & 2 in MAKKUM

Cursusdata: 
3-10-17-24-31 maart en 
7-14-21 april 2015

Locatie:
Kantine Gebr. van Enkhuizen,
Strânwei 11 te Makkum. 

Opgave en informatie:
Ronald van Enkhuizen
Strânwei 11,
8754 HA Makkum. 
Tel. 0515-232665
(na 18.00 uur: 0515-232301)
E-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl

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

Muziek in zijn meest pure vorm, voor publiek 
in een stille ruimte. Dat is voor Wiebe Kaspers 
het dichtstbijzijnde stukje hemel op aarde en 
dat is ook precies wat hij opzoekt in It Gouden 
Fjild. Een programma voor muziekliefhebbers 
dat ook gewoon nog eens heerlijk ‘wegluistert’. 

Waarschijnlijk is dat de beste samenvatting 
voor het eerste soloprogramma van de jonge, 
van oorsprong Friese pianist, zanger en multi-
instrumentalist Wiebe Kaspers, die daarnaast 
de vaste begeleider van Syb van der Ploeg is.
Vol bezieling speelt hij de klassiekers uit de 
popgeschiedenis, zodanig dat het is alsof u 
deze nummers die u al jaren kent weer voor 
het eerst hoort. Met minstens zoveel overgave 

stort Wiebe zich in improvisaties, de uitdagingen 
om vanuit stilte de mooiste muziek te maken 
die een paar minuten later alleen nog bestaat 
in de herinnering van zijn publiek. Hij wisselt 
het af met puntgave uitvoeringen van klein-
kunstliedjes, waarbij elke punt en komma van 
het verhaal messcherp aankomt en met eigen 
Friestalig werk, waaronder natuurlijk zijn single 
It Gouden Fjild, die dit jaar de Fryske Top 100 
bereikte.

Zaterdag 14 februari
in de Doopsgezinde kerk Makkum. 
Kaarten  10,-/12,50
Voorverkoop bij boekhandel Coufreur Makkum.

Op zaterdag 14 februari om 20.00 uur spelen 
acteursechtpaar Jan Arendz en Marijke Geertsma 
hun voorstelling “It Jubileum” in het dorpshuis 
Nije Bân in Pingjum. Dit jaar staan acteurs Jan 
Arendz en Marijke Geertsma 40 jaar op de 
planken. Om dit te vieren komen ze met een 
zelfgeschreven stuk over een acteurs echtpaar, 
dat ook jubileert. Die acteurs hebben hun 
60-jarig jubileum, in 2034. 

De man (Jan) wil dit unieke jubileum vieren, 
de vrouw (Marijke) heeft er na al die jaren 
geen zin meer in. Deze voorstelling is voor 
een deel gebaseerd op de stukken die ze zelf 

hebben gespeeld. Tegelijk hebben die stukken 
invloed gehad op hun dagelijks leven, net als 
het acteur-zijn dat ook gehad heeft. Immers, 
ze zijn niet alleen collega’s maar ook en voor-
al man en vrouw. Zo is ‘It Jubileum’ eigenlijk 
een kroniek, niet alleen van het (toneel) leven 
van een acteursechtpaar, maar ook van het 
Friese culturele leven, van het veranderende 
Fryslân. Een kroniek van het leven -hun leven- 
tussen 1974 en 2034. De regie van ‘It Jubileum’ 
is in handen van Bruun Kuijt.
Kaarten kosten 14,- aan de zaal, of kunt u 
bestellen via Edelsmederij Elske Klik, tel. 
0517-579602

Sporten is leuk en gezond. Wilt u informatie 
over sporten in Makkum en omstreken, samen-
werking of heeft u een vraag vanuit een sport-
vereniging? Dan bent u bij mij aan het juiste 
adres.

Vanaf 12 februari tot en met 12 maart zit ik, 
Aggie Walsma, van 12.30 tot 16.00 in de 
IB-kamer van CBS de Ark. Vanwege de voor-
jaarsvakantie ben ik er niet op 26 februari. Ik 
help u graag met uw sportvraag! 

Aggie Walsma

Bibliotheken Mar en Fean blogt vijf jaar! Op haar 
BiebBlog schrijft de bibliotheek over boeken 
en andere media. Iedereen kan volger worden 
van  het BiebBlog. Of een reactie plaatsen of 
een gastblog schrijven. Omdat het blog in 
februari vijf jaar bestaat en er inmiddels 500 
blogs geschreven zijn wil de bibliotheek in 2015 
vijf regionale bloggers, ieder een maand lang, 
een platform bieden. Deze bloggers krijgen 
aandacht op de website van de bibliotheek en 
mogen een activiteit organiseren in de bieb van 
hun keuze. Ook is er een speciale jubileum-
prijsvraag.

Ter ere van het vijfjarig jubileum van het BiebBlog 
roept Bibliotheken Mar en Fean mensen op 
die ook een blog onderhouden om dit aan 
haar kenbaar te maken. De bibliotheek kiest 
uit alle aanmeldingen vijf keer een blog dat 
een maand lang aandacht krijgt op de website 

van de bibliotheek. De bibliotheekwebsite 
wordt per maand 70.000 keer bekeken. Ook in 
de bibliotheken zal aandacht besteed worden 
aan het onderwerp van het blog in de vorm 
van een boekentafel. Afhankelijk van het 
thema van het blog kan de blogger in overleg 
met de bibliotheek een workshop of lezing 
organiseren in de bibliotheek van haar keuze. 
Iedere niet-commerciële blogger kan zich aan-
melden: of het blog nu gaat over lifestyle, op-
voeden, eten, natuur, historie, design, muziek 
of media of heel iets anders. 

De spelregels en voorwaarden zijn te lezen op 
bibliothekenmarenfean.nl. Aanmelden kan vanaf 
nu via biebblog@bibliothekenmarenfean.nl. 
De speciale jubileumprijsvraag wordt aan-
gekondigd in de februari nieuwsbrief van 
Bibliotheken Mar en Fean en op de website 
www.bibliothekenmarenfean.nl.

NUT Makkum presenteert: Wiebe Kaspers It Gouden Fjild

“It Jubileum” 14 februari in Dorpshuis Nije Bân in Pingjum

Sporten in Makkum? Vraag het uw Buurtsportcoach Aggie!

Bibliotheken Mar en Fean viert jubileum

eigen fotoeigen foto
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Zaterdag 7 februari
Om 17.00 uur

SNERTPREEK

In de Doopsgezinde Kerk
Hoek Bleekstraat/Tuinstraat

Makkum

THERMO-ONDERGOED

VOOR HEREN EN DAMES

Agenda
Donderdag 5 februari
Makkum - Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 6 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 9 februari
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer 
Hiervoor geldt een eigen bijdrage van  2,- 

Makkum - Avondrust, Zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 10 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, 
Klaverjassen en spelmiddag, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Zondag 7 februari
Makkum - Minniste Mienskip Makkum, 17.00 uur
Snertpreek, Voorganger: Br. Lieuwe Durksz

Workum - Nij Mariënakker, 16.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Zondag 8 februari
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Parochievoorganger

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T Pikker

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. A. Spaans

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: DS. J.G van der Windt

Er donderdag 5 februari weer een container 
voor oud papier bij It Iepen Stee staat

Dit de laatste keer is en dat It Iepen Stee stopt 
met inzamelen

We iedereen willen bedanken die al die jaren 
hun papier op school hebben gebracht
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 7 februari
Makkum 1 - Tollebeek 1 15.00
Leeuwarder/zwaluwen A1 - Makkum A1 12.00  

oefenwedstrijden
Berlikum 2 - Makkum 2 12.00
Makkum C2 - CVVO c5 12.30

Kantinedienst: 
Jannie v Loon/ Tineke Algra 12.00-15.00
Hayo Attema/Wiard Altena/ 15.00-19.00
Niek Lutgendorff

Vrijdag 6 februari
19:15u  OPM Heerenveen MA 2 - Makkum MA 1
21:30u  Makkum HS 1 - D.B.S. HS 3

Zaterdag 7 februari
19:00u  A.V.C. '69 DS 1 - Makkum DS 1

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
T 0515-231551 M 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

Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) 
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag. 

Tevens 's avonds tot 21.30 uur. 
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  

mogelijk in het Sunhus!! 

Voor info: Langezand 2c  -  8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Het is het bestuur van de Koninginnevereniging 
gelukt voldoende sponsor-  en lidmaatschaps-
gelden op te halen om weer een feesttent 
tijdens het Koningsdagweekend in Makkum
te krijgen! Op deze wijze hoopt het bestuur 
de traditionele feestsfeer tijdens Koningsdag 
weer terug te brengen. Tevens kan het bestuur 
reeds mededelen dat voor zaterdagavond 
25 april 2015 de alom bekende band “Papa di 
grazzi” is vastgelegd. Zet deze datum dan ook 
vast in uw agenda! 

Tevens zullen tijdens het Koningsdagweekend 
weer vele (culturele) activiteiten worden geor-
ganiseerd waaronder de jaarlijks terugkerende 
kinderspelen, kinderrommel- en hobbymarkt, 
bingo, kaatsen en het matinee. Maar ook nieuwe 
activiteiten zoals een autopuzzeltocht zullen 
worden georganiseerd. U hoort hierover te zijner 
tijd meer via de Belboei, facebook, posters,het 
programmaboekje en de vernieuwde website 
(www.koninginnevereniging.nl).

Ten slotte wijst het bestuur van de Koninginne-
vereniging haar leden nog op de brief die zij 
hebben ontvangen met betrekking tot het lid-
maatschapsgeld. Hierin heeft het bestuur haar 
leden verzocht om akkoord te gaan met een 
automatische incasso door de bijgevoegde 
machtigingskaart te ondertekenen en te 
retourneren. Van veel leden heeft het bestuur 
de machtigingskaart reeds retour ontvangen, 
waarvoor onze dank. Het bestuur roept haar 
overige leden hierbij op om tevens de machti-
gingskaart te ondertekenen en retourneren 
aan haar penningmeester G. van der Meer 
per adres It Ferset 60, 8754 LC Makkum, 
tel. 0515-852414. 
Lid worden kan natuurlijk ook op het boven-
staande adres.

We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten 
tijdens onze festiviteiten!

Bestuur Koninginnevereniging Makkum

Koninginnevereniging: Feesttent in Makkum 
tijdens het Koningsdagweekend!

Dames 2 is vorig seizoen kampioen geworden 
in de tweede klasse. Dit betekent dat we dit 
seizoen uit mogen komen in de eerste klasse, 
een mooie prestatie. Helaas stopte onze spon-
sor ermee en moesten we op zoek naar een 
ander. Zo kwamen we bij Aaltje van BlomYníen 
en Alie van Ziezo Fashion uit. Samen hebben 
zij ervoor gezorgd dat wij piekfijn in de eerste 
klasse konden starten. Met nieuwe shirts, jasjes 
en mooie sporttassen. 

Waar we vorig jaar met een team van 6 personen 
en 2 vaste invallers altijd up and running 

waren, hebben we nu veel last van klein leed. 
Blessures, werk en studie spelen ons parten.  
Gelukkig is dit nu voorbij en zijn we sinds 
vorige week weer compleet aanwezig. Dit resul-
teerde meteen in een mooie 3-1 overwinning 
op VC Zwolle. Op dit moment draaien we mee 
in de middenmoot en is er nog volop kans om 
naar boven te klimmen, misschien wel naar 
een vierde of zelfs derde plaats.  Wij worden 
om dit moment gecoacht door Sandra. Zij kan 
jammer genoeg niet elke week. Dus is er nog 
iemand op zoek naar een hobby of een leuke 
uitdaging, kom ons coachen!  

Volleybal Makkum dames 2 heeft nieuwe sponsoren

eigen fotoeigen foto
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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  

Zware leren 3-zits bank z.g.a.n.  25,- 
Spectrum enceclopedie met wereldatlas  30,- 
Yamaha electrisch orgel  75,- Witte 3 deurs 
linnenkast  5,- Oude typemachine  10,- 
Ronde rotan tafel  10,- Tjalkstraat 21 Makkum, 
Tel: 0515-231705

Grenen tafel gemaakt van oude planken. 
1.90cm / 90cm en 80 cm hoog. Per direct af te 
halen voor  100,- Tel: 06-22458906

Vitrinekastje  br 27cm,  hoog 125cm, diep 40cm.
Incl. 2 glasplaatjes. Kastje wit br 50cm, hoog 
125cm, diep 37cm, Incl 2 houten planken. 
Tel: 0515 231939

Mooie, grote, brocante eettafel 2,20x1 meter. 
Witte bol-poten en blad van gebruikt steiger-
hout. Voor  200,- Tel: 0517-850194

Een verrijdbare rode lamp TOP CQ-27, ideaal 
voor mensen met nek,  schouderpijn en lage 
rugpijn. Met timer.  50,- Tel: 06-42108164

2 donkerode, stoffen  stoelen
Prijs per stuk  50,- Mogen ook afzonderlijk 
verkocht worden. Tel: 06-30564745

Leuke oppas voor onze twee kinderen, zo nu 
en dan in de avonduren. Vind je dit leuk, bel 
dan 06-36176776

Sailcentre Makkum zoekt per 1 maart een 
enthousiaste zaterdag-&vakantiehulp voor onze 
jachthaven. Je doet terreinonderhoud en levert 
diverse hand- en spandiensten. Heb je affiniteit 
met de watersport èn houd je van aanpakken? 
Stuur dan je korte motivatie naar:
 info@sailcentremakkum.nl

Wie kan ik blij maken met jonge wandelende 
takken? Tel: 0515-580581

Dames- en herenfietsen kinderfietsen. Ook onder-
delen van fietsen erg welkom. Tel: 06-46767747

Arum, It String: Cypersbruine ex-kater, witte 
bef, witte teenpunten voor, witte tenen achter.
Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN

GEVRAAGD

VERMIST

Gezien in Makkum

Een prachtige nieuwe dienstauto voor onze Makkumer gedeputeerde.

Op zaterdag 7 februari aanstaande haalt 
muziekvereniging Hallelujah het oud papier op. 
Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melk-
vaart komen de leden van de muziekvereniging 
vanaf 9 uur langs om de dozen langs de weg 
op te halen. We vragen dan wel om het papier 
op zaterdagmorgen op tijd neer te zetten en 
goed te verpakken: in een stevige doos of pakket 
en zonder plastic(zak), hout of ander afval. 
Voor de straten ten Noorden van de 2e melk-
vaart (dus vanaf it String, de Jister en de 

Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat ieder-
een de mogelijkheid heeft om het oud papier 
zelf in de container te brengen of de buren 
kan vragen om het oud papier mee te nemen. 
Om het gemakkelijker te maken zal één con-
tainer geplaatst worden in de Botterstraat ter 
hoogte van it Hof. Veel inwoners brengen nu 
al zelf hun oud papier naar de containers in de 
Klipperstraat of Botterstraat. Wij willen iedereen 
die hiertoe in staat is aanmoedigen dit ook te 
doen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

“Hoe zal het elektriciteitssysteem er volgens 
de grote energiebedrijven er in 2030 uitzien?” 
Dat is de vraag die onderzoeker en columnist 
Hendrik Steringa (opgegroeid in Skuzum) de 
top van de grote energiebedrijven altijd stelt. 
Zijn ondervindingen staan centraal in het eerste 
politieke café van D66 in 2015. Daarvoor 
komen ook Mark de Roo, Kandidaat Statenlid 
en wethouder Mirjam Bakker, verantwoordelijk 
voor  o.a. Milieu en Duurzaamheid.

Landelijk hebben een groot aantal organisaties 
ambities voor duurzame energie en energie-
besparing opgesteld in het zogenaamde ener-

gieakkoord. De overheid speelt hierin een 
belangrijke rol, ze kan bijvoorbeeld initiatieven 
voor decentrale energieopwekking en het iso-
leren van huizen en gebouwen faciliteren en 
stimuleren. Wat doet onze gemeente? En de 
provincie?  Hebben ze wel de middelen? En 
welke ideeën leven er bij de inwoners van 
(Súdwest-) Fryslân?

Zoals vaste bezoekers van het politiek café al 
gewend zijn, is er veel ruimte voor discussie, 
ook met alle bezoekers. Het café is dinsdag 
10 februari bij Restaurant Onder de Linden in 
Sneek om 20.00, de zaal is om 19.30 open.

Zaterdag 7 februari ophaaldag oud papier

Politiek café op 10 februari over energiebesparing en -ambities

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei


