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Sekte strykt del yn Skuzum troch Sjirk Wijbenga

De minsken yn Skuzum en omkriten binne 
sa njonken lytsen wol wat went mei it 
doarpstoaniel mar dit hiene se noch nea 
meimakke. En se wiene op harren iepenst 
doe’t de mysterieuze sekte fan Swami Sri 
Ramshny delstruts yn it smûke tsjerkje fan 
Skuzum. Ut nijsgjirrichheid kamen der sa’n 
250 nijsgjirrigen op ta setten, ferdield oer 4 
jûnen. Regisseur Jappie Feenstra, foar it 
each wei ek al in Swamifolger, die in koart 
iepeningswurdsje. It toanieldekor wie in 
kleurich Indysk éftich gehiel mei in portret 
fan de Swami oan it lewant. 

Skuzumer Theo (Jan van der Velde) hie ek 
lucht fan de sekte krigen en helle syn maat 
Willem (Wiebren van der Weerdt) oer om 
tegearre lid te wurden fan de sekte. Want, 
sa tocht Theo, se dogge dêr oan frije seks. 
Mar njonken al de heechdravende teksten 
en meditaasje gedoch fan de froulike sekte-
leden hâldt Theo it leaver mar wat by syn 
eigen libbensfilosofy. In minske wurdt berne, 
in minske giet dea, en dêr tuskenyn kinst 

wol wat oanrommelje. Mar as it ûnbetroubere 
typke Rooyakkers (Koert Jansen) ferskynt 
wurdt al gau dúdlik dat it spul luzen hat. Vida 
en Diva (Tjitske Altena en Grike Joustra), twa 
folgelingen fan de Swami, sitte mei yn it kom-
plot en dogge alle war om it Rooijakkers nei 
de sin te meitsen. Trudy en Mieke (Alie Elzinga 
en Sandra Visser) binne noch net salang bij 
de sekte. Mieke is wat in neurotysk typke en 
Trudy is wat rêstiger mar op har iepenst. As 
Theo derefter komt dat Kees, de âldfiskboer 
fan de freedsmerk is, him foardocht as de 
Swami, skopt er him de doar út. En as se 
Rooijakkers ek noch by de kraach pakke 
wurdt de hiele drugsbinde oprôle.

De toanielferiening Skuzum/Piaam hat it diskear 
op in oare boech smiten. “We woene wolris 
wat oars”, sei Jappie Feenstra, “Mar je witte 
fansels nea hoe’t it útpakke sil”. Dy soarch wie 
om ‘e nocht. De Swamisekte wêryn in haadrol 
weilein wie foar Jan van der Velde, foel goed 
yn ‘e smaak by it publyk.
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we "door" 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimte-
gebrek, niet geplaatst kunnen worden. 
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of 
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door 
het betalen van een plaatsingsvergoeding. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

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

T 0515 - 232 392
I www.sgckoeriermakkum.nl

 E sgckoerier@makkum.nl

nicomorien@makkum.nl 0515-232323

Wij kunnen iedere dag (bijna) alle maten en merken banden leveren, dit geldt
natuurlijk ook voor winterbanden. Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.
BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTERBANDEN IS DE OPSLAG GRATIS

W

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

DEELNEMERS: 

Zie pagina 8

eigen fotoeigen foto
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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: 
30 en 31 januari:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 februari:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- 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
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

Info

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

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag 
en wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

Verslagen en diep bedroefd hebben wij 
kennis genomen van het overlijden van 

Dylano Lemstra 

Leerling van groep 3 en broer van onze 
leerling Kyara.

Wij wensen Elske, Lando en hun kinderen 
heel veel sterkte om dit zware verlies 
te dragen.

Team, mr, ouders en leerlingen 
van CBS De Ark
Het bestuur van CBO De Greiden

Makkum, maart 2016

Je hoeft niet bang te zijn,
Al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
Als jij je ogen sluit.

Lieve Dylano
Wat zullen we je missen.

Groep 3 van CBS De Ark: 
Armin, Hannah, Siem, Femke, 
Johan, Ramon, Theun, Rudmer, 
Lotte, Wout, Eline, Eise, Wouter, 
Femke Marije, Renske, Ingmar, Luca, 
Geeske, Gjalt, Inge, Jillian, Wesley, 
Yoanna, Sem, Ivar, Haye, Esmee, 
Lieke, Angela, Rick, Janneke, Stan, 
juf Tanja, juf Andrea en juf Ayla.

Achter de regenboog ga je wonen, 
daar heel hoog op een wolk...

Dag lieve, stoere

Dylano
Wij wensen Lando, Elske, Kyara & Fayline 
heel veel kracht en sterkte toe bij dit veel te 
grote verlies...

Roderick, Astrid
Liam & Nick

Wy binne oandien troch it ferstjerren fan

Dylano Lemstra
Soan fan Lando en Elske 

en broerke fan Kyara en Fayline.

Sterkte de kommende tiid.

Feriening 'Us Stek'

Leave Dylano,
Sa jong,
sa flink,

sa entûsjast.

Ûnbegryplik, datsto der no net mear bist...

Wy winskje Lando en Elske, Kyara en Fayline 
in protte sterkte ta mei dit grutte ferlies.

Willem en Lutske

Missen is maar een woord.
Maar om het missen te moeten ervaren,

daar zijn geen woorden voor.

Stil en verslagen zijn wij, nu Lando, Elske, 
Kyara en Fayline hun zoon en broertje

Dylano
voor altijd moeten missen...

We wensen hen en de familie heel veel 
sterkte om dit zware verlies te dragen.

Gert Meilink & Sijtske Deinum
Amarins
♥♥

Na een dappere strijd is op veel te jonge 
leeftijd overleden, onze buurjongen

Dylano
Wij wensen Lando, Elske, Kyana, Fayline en 
familie heel veel sterkte bij het verwerken 
van dit grote verlies.

Namens jullie buren,
Nick en Mia Siep
Roderick en Astrid Jan en Anneke
George en Elske Cor
Age en Eelkje Robijn en Minke
Harm en Ytsje Broer en Joke
Fokke en Sieske Hennie en Jolanda
Albert en Christina Jasper en Foekje
Henry en Mets Mark en Claudia
Marcus en Nienke Eelke en Ineke
Anne en Tetsje Nico en Trees
René en Susanna

En kinderen

Het gemis en de grote leegte blijft, maar de
warme belangstelling en het medeleven betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Roel Reedijk
heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor 
ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. 

Wij voelen ons hierdoor gesterkt en willen u 
hiervoor hartelijk bedanken.

Nel Reedijk
kinderen en kleinkinderen

Makkum, maart 2016
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Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Na een leven vol zorg, aandacht en 
liefde voor ons en anderen, hebben 
wij veel te vroeg afscheid moeten 
nemen van mijn lieve vrouw en 
moeder

Elisabeth Christina
Mollinga-Göebel

Christel

* Amsterdam, 26 april 1966
† Makkum, 17 maart 2016

 Sijbren
 Sven
 Ilse en Michel
 Mac     en Shaggy

De crematieplechtigheid heeft 
inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Krommesloot 29
8754 GD Makkum

In leech plak
In grut fertriet

Net mear yn ús midden
Mar foar altyd yn ús hert

Christel Mollinga-Göebel
Sijbren, Sven, Ilse en Michel in protte sterkte.

† Heit en Mem

Tom en Harmina
Kim
Noa

Simon-Jan en Cia
Lars

Klaas en Marchje
Jelmer en Linda

Simon en Danielle
en bern

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn 
Waarom zijn er zoveel dingen 
Die niet te begrijpen zijn

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze fijne dochter, zus en tante

Elisabeth Christina Mollinga-Göebel
Christel

 Drachten: Nel (in liefdevolle herinnering)
   en Willem Göebel
 Zwolle: Miranda Göebel
 Makkum: Steven Göebel
  Frank en Ayla

Makkum 17, maart 2016

Veel te vroeg moeten wij 
afscheid nemen van 

Chrystel Mollinga
Vrouw en (schoon)moeder van onze lieve 

Ilse, Michel, Sybren en Sven. 
We zijn er voor jullie.

Jon, Eva, Tristin en Gerrit.

En toen waren we stil…
Woorden schieten te kort…

Aangedaan zijn wij door het overlijden van

Christel Mollinga
Onze gedachten zijn bij Sijbren, Sven, Ilse 
en Michel en familie.

Hennie en Jolanda
Angela en Lennart
Sharona en Jelle

En dan is het stil.

Een groot voor de natuur.
Een groot hart voor de weidevogels.

Ze was blij met elk kievitsei.

Christel Mollinga
Bestuurslid van de Vogelwacht Makkum e.o 
is plotseling overleden. 
We waarderen het goede werk dat zij met 
veel inzet en enthousiasme voor onze 
Vogelwacht heeft gedaan.

Wij wensen Sijbren, Sven en Ilse  en familie
veel sterkte toe.

De Vogelwacht Makkum e.o.
17-3-2016

Vriendschap houdt niet op 
waar het leven eindigt.......

Dag lieve Chris

Marga X

Nu regelen en zorgen niet meer hoeven
en de hemelse rust is gekomen

zullen wij elkaar ontmoeten
en vrolijk praten over vroeger.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend, 
nemen we afscheid van myn leave 
frou, ús mem en skoanmem, ús beppe
en âlde beppe

Johanna Koekoek-Wortman
Jo

 Balk, 9 maart 1939
† Makkum, 20 maart 2016

           1 oktober 1965

 Anne Koekoek

 Marga en Leo
 Yovanka en Anco
    Dewi, Mick
 Wijbren

 Ubo en Chari
 Marina
 Anne

 Jenny Tineke en Ulbe
 Thomas
 José
 Anja

 Hendrik

De crematieplechtigheid zal worden 
gehouden op vrijdag 25 maart om 
15.00 uur in crematorium ‘Sneek’, 
Harinxmalaan 1 te Sneek (t.o. Sport-

van de plechtigheid is er in de aula 
gelegenheid tot condoleren.

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
de warme, betrokken zorg van de 
Thuiszorg en Avondrust.

Correspondentieadres:
Kerkeburen 66 app. 307
8754 EB Makkum

Riemer
9 maart 2016

3640 gram / 54sm

Tige grutsk en wiis binne wy mei de 
berte fan ús jonkje en broerke

Jakke, Jeltje, Jantine en Jildau
it Ferset 40, 8754 LC Makkum
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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                  

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       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Familieberichten
Met droefheid nemen wij afscheid van 

(oom) Johan
Johan Hendrik Hilco Steen

• Andijk, 8 april 1929
† Sneek, 20 maart 2016

sinds 17 december 2002 weduwnaar van 
Hanneke Geels

Namens de familie:
Rudolf Steen

Greeth Dierick-Steen

Correspondentieadres: 
Familie Dierick, 
Brouwerssteeg 7A, 8754 GB Makkum.

De afscheidsdienst zal worden gehouden 
op vrijdag 25 maart om 13.00 uur in de 
Van Doniakerk, Kerkeburen 37 te Makkum. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 
op de begraafplaats aldaar.

U kunt nog persoonlijk afscheid nemen 
van Johan van 11.30 tot 12.00 uur in 
bovengenoemde kerk.

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 20 maart  is overleden onze bewoonster 
app. 307

Mevr. J. Koekoek-Wortman
Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 18 maart is overleden onze bewoner

Mw. A. Kuiken - Veltman
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

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

Wy binne oandien troch it berjocht dat de 
mem en skoanmem fan ús freonen Jenny 
en Ulbe

Jo Koekoek
ferstoarn is.

Wy winskje Ulbe, Jenny, Thomas, Anja, José 
en fierdere famylje in soad sterkte ta.

Johannes en Ilona
Gerwin en Fenny
Marcel en Julia
Antoine en Alie
Freddy en Marlisa
Jacob en Elisabeth
en bern

Onze mem en beppe is zo oud nog niet,
want ze zingt nog steeds het hoogste lied. 
Nog geen grijs haar, maar al wel 80 jaar! 

Van Harte Gefeliciteerd
van kinderen en kleinkinderen

Dizze jonge man is altyd 
mei syn ky en skiep yn it spier, 

mar hjoed is it syn dei, hy wurd 50 jier.

  Lokwinske en in dikke tût fan ûs

Dit lieve kleine meisje wordt 3 april 50 jaar

Hartelijk gefeliciteerd 
en heel veel liefs van ons
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3-GANGEN PAASMENU3-GANGEN PAASMENU
Amuse van It PosthûsAmuse van It Posthûs

Car accio van t rf gerookte ham Car accio van t rf gerookte ham 
met asperges, schar elei en t ffelschuimmet asperges, schar elei en t ffelschuim

Rib eye van Fries woudr nd Rib eye van Fries woudr nd 
met geroosterde aardappel en knoflookjusmet geroosterde aardappel en knoflookjus

Cheesecake met limoncello uit SneekCheesecake met limoncello uit Sneek

€ 29,50€ 29,50
Reser eren: 0515-231153 of info@it osthus.nl

Leukste Restaurant van Friesland 2015!

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

De Protestantse Gemeente Makkum e.o. nodigt 
u/jullie van harte uit voor de Stille Week en Pasen. 
De Protestantse Gemeente is een actieve 
gemeente, waaraan circa 1200 mensen ver-
bonden zijn. We laten zien dat we een relatie 
hebben met God en met elkaar. Daar werken 
we iedere dag aan. Weet dat u welkom bent! 
Doet u met ons mee? 

In de Stille week (Witte donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag) & Pasen bieden wij 
de volgende diensten aan:
Witte Donderdag 
donderdag 24 maart a.s. om 19.30 uur
Viering Heilig Avondmaal zittend rond de tafel.
“Op Witte Donderdag herdenken wij het laatste 
avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttig-
de, een dag voordat hij op Golgotha zou worden 
gekruisigd”.
Voorganger: Ds. J. Kamerling uit Franeker
Waar: Van Doniakerk

Goede Vrijdag 
vrijdag 25 maart a.s. om 19.30 uur
“Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden 
en sterven van Jezus . Goede vrijdag is de 
meest indrukwekkende dag voor christenen”.
Voorganger: Pastor Cees van Rijn
Waar: Van Doniakerk

Stille Zaterdag
zaterdag 26 maart a.s. om 19.00 uur
Paasnachtviering
“We komen samen, omdat we geloven dat het 
leven sterker zal zijn dan de dood. Het aan-
steken van de 7 kaarsen door de kinderen 
staat centraal”.
Voorganger: Jeugdwerker Jelmer Voet 
in samenwerking met de Kindernevendienst
Waar: Nicolaaskerk in Piaam

Pasen 
zondag 27 maart a.s.
“Pasen is het belangrijkste christelijke feest. 
Met Pasen vieren wij de wederopstanding van 
Jezus. Dit is het grootste wonder dat ooit op 
aarde heeft plaatsgevonden”.
We starten met een ontbijt om 8.30 uur in 
Kerkelijk Centrum “Het Anker”. Daarvoor bent 
u ook van harte uitgenodigd. Aansluitend zin-
gen we Paasliederen op de begraafplaats van 
de Van Doniakerk. De Paasdienst vindt plaats 
om 10.00 uur in de Van Doniakerk. 
Voorganger: Ds. J. Ariesen uit Bolsward

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze 
website www.pkn-makkum.nl 

Uitnodiging van de Protestantse Gemeente Makkum e.o.

De Doopsgezinde Kerk, in de Makkumer volks-
mond beter bekend als het Kasteeltje, was 
zondagmiddag 20 maart het toneel van een 
taartenbakwedstrijd. Vol enthousiasme had 
de jeugd zich op het bakken gestort. De 
prachtigste paastaarten stonden te pronken.

Opperbouwers Dinie en Durkje hadden met 
zorg een jury samengesteld. Het volgende 
drietal stond voor de moeilijke taak om de 
winnaar te bepalen: Hidzer Sietzema in zijn 
hoedanigheid als kasteelheer en oude snoeper, 
juf Harmke omdat ze door haar werk op de 
peuterspeelzaal alle kinderen van Makkum 
kent en Anne Oostenveld vanwege zijn kennis 
over goede constructies. Er werd blind 

geproefd. De juryleden wisten dus niet wie de 
bakkers waren. Voorzitter juf Harmke vertelde 
dat de jury had gekeken of de taarten echte 
paastaarten waren, of ze origineel waren, hoe 
mooi ze eruit zagen en natuurlijk of ze lekker 
waren. Als winnaar werden Larissa, Elke en 
Lieke van de Bouwers aangewezen. Hun taart 
was origineel, had een spectaculair uiterlijk en 
was héérlijk, aldus het oordeel van de jury. De 
dames wonnen een fraaie prijs: bowlen op het 
strand, compleet met patat en drinken.

Na een applaus voor de winnaars kwam het 
laatste onderdeel waar door alle bezoekers 
vol enthousiasme aan deelgenomen werd: al 
die heerlijke taarten gezamenlijk verorberen.

Taartenbakwedstrijd in het Kasteeltje

eigen fotoeigen foto
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Hoveniersbedrijf Evert Bakker
Door Judith van Lavieren

Op 1 mei 2015 is Evert Bakker gestart met zijn 
hoveniersbedrijf. Na een verblijf in Australië 
van ruim een jaar besloot hij voor zichzelf te 
beginnen. Na de middelbare school koos hij 
voor de opleiding tot hovenier aan AOC Terra 
in Meppel. Hier leerde hij alles wat hij moest 
weten over planten, bestrating, verlichting en 
vijvers. Vervolgens deed hij bij verschillende 
hoveniersbedrijven ervaring op. Hij houdt van 
het werk. “Ik bin graach bûten, ik haw it dêr 
mear nei it sin as op in kantoor. Boppedat hald 
ik fan de ofwikseling. De iene keer timmerst in 
skutting, dan bin je wer oan it gêrsmeanen of 
snoeien. Dat fyn ik moai.”

Klanten kunnen bij Bakker terecht voor een 
ontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud en het 
leggen van sierbestrating. Op zijn website 
www.hoveniersbedrijfevertbakker.nl staan mooie 
fotoverslagen van werkzaamheden die hij uit-
gevoerd heeft. “Iedereen heeft wel wensen en 
ideeën als het gaat om de inrichting van de 
tuin. Maar de uivoering daarvan is een ander 
verhaal. De hovenier is de vakman die van 
ideeën werkelijkheid kan maken”, aldus Bakker. 
De vijfentwintigjarige ondernemer uit Parrega 
ziet in elke klus een uitdaging. Klanten kunnen 
voor elke tuinwens bij hem terecht.

Fiets Groep Makkum 
start weer!
door Jetze Genee

Dinsdagavond 5 april start de Fiets Groep 
Makkum met de wekelijkse recreatieve fiets-
tochten. De FGM is een laagdrempelige 
trainingsclub voor fietsers / wielrenners die 
graag een rondje willen trappen nu de dagen 
wat langer worden. Deelname is vrijblijvend 
en de start is 19.00 uur op de hoek van de 
Lieuwkemastate naast Ziezo. 

Onder begeleiding van ervaren wielrenners 
waaronder diverse leden van de Súderseetrein 
(SST) wordt ca. anderhalf uur gefietst. In een 
rustig tempo altijd onder de 30 km/uur gemid-
deld. Een gezellige fietstocht waar iedereen 
met een knappe fiets, een helm en een nor-
male conditie heeft aan mee mag doen. De 
begeleiders zorgen voor enkele regels waar-
door de veiligheid en het groepsgevoel altijd 
bovenaan staat. Samen uit - samen thuis. 

Zowel dames als heren hebben vorig jaar 
deelgenomen aan deze tochten. Een ideale 
training voor diegene die de Elfsteden-tocht 
gaan fietsen of om richting de zomer iets beter 
in vorm te raken. Vorig jaar waren de dinsdag-
avond tochten regelmatig een groot succes. 
Soms was de groep boven de 25 deelnemers, 
een heus peloton wat menige paden, wegen 
en prachtige binnendoor-routes in West en 
Zuidwest Friesland heeft gezien. 

Bent u ook weer toe aan frisse voorjaarslucht? 
Kom dan gezellig en gezond een uitstapje 
maken met de FGM, iedere dinsdagavond 
vanaf 5 april aanstaande.
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SCHOONMAAKSTER 
voor 8 uur in de week

(verdeelt over 2 dagdelen)

Heb je interesse mail dan naar: 
r.g.joustra@hetnet.nl

Afgelopen zondag startte in café De Prins de 
voorverkoop van kaarten voor de Sixties Muziek-
quiz op 23 april en de San Minuten Snein 
(Makkumer Middei) op 27 april aanstaande. 
Terwijl de Overweight Watchers de middag 
van een muzikaal jaren zestig tintje voorzagen, 
grepen diverse Makkumers hun kans om hun 
deelname of plaatsje in de zaal veilig te stellen.

Opgeven
Ook als u er zondag niet bij kon zijn kunt u 
zich nog opgeven. Mail daarvoor naar: info@
koninginnevereniging.nl. Naast de quiz en de 
Makkumer Middei organiseert de Koninginne-
vereniging nog tal van andere evenementen 
rond en op Koningsdag

Eerste Makkumer Koningsdagspeurtocht
Zondag 24 april om 12.30 uur, 
start bij het MFC. 
Deze wonderlijke wandeltocht is samenge-
steld door Arjen Doedel en Otto Gielstra van 
Ald Makkum en geschikt voor jong en oud. 
Een mooie manier om je kennis van ons dorp 

te testen. Je komt langs tal van bekende en 
minder bekende locaties in Makkum. 
Onderweg verzamel je met je groep letters. De 
ene keer vind je de letter wanneer je op de 
locatie aangekomen bent. De andere keer 
moet je eerst nog een opdracht uitvoeren….. 
In een groep moet tenminste 1 mobiel met 
whatsapp beschikbaar zijn. Er is ruimte voor 
10 groepen. Je kunt je opgeven per groep 
(max 10 personen) of individueel. In het laat-
ste geval delen wij je bij een groep in. Opgave 
kan tot 11 april via het speciale mailadres: 
Makkumerspeurtocht@hotmail.com, kosten 1 
euro pp. 

Bingo
Maandag 25 april in het MFC, 
zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
De traditionele bingo. Gezellig en met mooie 
prijzen.

Wipe Out Sweeper
Dinsdag 26 april om 19.00 uur op het Plein
Een ludiek spel waarbij het er om gaat zo lang 
mogelijk te blijven staan. Bekijk het filmpje op 
www.koninginnevereniging.nl. De website is 
onlangs bijgewerkt. Het volledige programma 
van 23 tot en met 27 april kunt u hier nog eens 
rustig nalezen.

Vrijwilligers
Om er een geslaagd feest van te maken zoekt 
de Koninginnevereniging nog vrijwilligers. Onder 
andere voor het begeleiden van artiesten tijdens 
het straatfestival. Wie wil helpen kan zich aan-
melden via info@koninginnevereniging.nl

Voorverkoop activiteiten Koningsdag ludiek van start

eigen fotoeigen foto



pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 23 maart 2016

OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 2 april van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Makkum, Middelgronden 48

Vraagprijs € 93.500,- k.k.

Witmarsum, Arumerweg 2

Prijs vanaf € 115.000,- k.k.

Stavoren, Dwinger 10

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Makkum, Plein 7

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Makkum, Lieuwkemastraat 61

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Makkum, Houtmolen 13

Vraagprijs € 264.000,- k.k.

Makkum, Ds L Touwenlaan 27a

Ook ons kantoor 
is dit keer 

tijdens de Open 
Huizen Route 

gesloten

Makkum - Lemmer

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Makkum, Grote Zijlroede 5

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Makkum, Markt 16

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Alkmaar, Vondelstraat 29b

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Sintjohannesga, HJ Groenstraat 24

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Rottum, Binnendyk 16

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Echtenerbrug, De Petten 24

Vraagprijs € 280.000,- k.k.

Bantega, Middenweg 107

Vraagprijs € 497.500,- k.k.

Lemmer, Straatweg 75H

Kom ook op 
zaterdag 2 april 
naar de 
Open Huizen Route!
(zie voor alle deelnemers op www.kingmawalinga.nl)

Makkum Lemmer
Voorstraat 1 Kortestreek 21
T. 0515 - 233 664 T. 0514 - 563 637

www.kingmawal inga.n l
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U wilt toch ook gevonden worden op

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Locatiemanager Krommendijk sprak afgelopen 
zaterdag om 10 uur een woord van welkom in 
een drukbezocht restaurant van Avondrust. 
Hierna openden de bijna 103-jarige mevrouw 
Werkhoven en de 3-jarige Aise Bits Jongsma 
de open dag door samen een lint met ballon-
nen door te knippen. Alle aanwezigen werden 
getrakteerd op koffie met gebak. De Hang-
ploech verzorgde de muzikale omlijsting.

Er werden rondleidingen gegeven die een goed 
beeld gaven van wat Avondrust allemaal te 
bieden heeft. Onder leiding van verpleeg-
kundige Grietje de Boer werd eerst de gym-
nastiekzaal bezocht. Hierna mochten bezoekers 
een kijkje nemen in de aanleunwoning van 
vrijwilligster mevrouw Elly Louwes. Drie jaar 
geleden kwam ze hier wonen. “Ik woon hier 
met alle plezier. Ik ben helemaal gelukkig hier.” 
Een tunnel verbindt de aanleunwoningen met 
Avondrust. Elke ochtend neemt mevrouw 
Louwes die route: om koffie te drinken en deel 
te nemen aan activiteiten.

Verderop in de rondleiding nemen we nog 
een kijkje in een leegstaand appartement en 
mogen we achter de voordeur kijken van het 
echtpaar Koning. In de hal van het woonzorg-
centrum geven de Thuisopticien en de Rabo-

bank voorlichting. Een opticien die bij je thuis 
komt en een bank die elke vrijdagmiddag van 
2 tot 4 uur aanwezig is om mensen te helpen 
met geldzaken, handige hulpmiddelen of een 
korte cursus internetbankieren. Naar de kapper, 
schoonheidsspecialiste of pedicure? Ook dat 
kan hier. Zowel de salon als de bank ontvangt 
hier zowel klanten uit Avondrust als daarbuiten. 
We mogen kijken in een badkamer met lift, bij 
de fysiotherapeut en podoloog, de afscheids-
ruimte en bij de Nifelclub waar druk geschil-
derd wordt. Avondrust biedt dagbesteding 
aan voor cliënten uit het huis zelf maar ook 
voor mensen van buiten.

Aan het eind van de rondleiding binnen komen 
we aan bij Kinderopvang Doerak die sinds 
enige tijd in Avondrust gehuisvest is. De er-
varingen zijn positief. “Een unieke samen-
werking”, zegt Grietje de Boer. De dravende 
voetjes over de gangen, samen pannenkoeken 
eten, kleine bezoekers bij de schilderclub: de 
contacten tussen jong en oud geven een 
mooie wisselwerking. Bezoekers konden op 
de open dag ook nog het dierenverblijf en de 
dorpstuin achter Avondrust bekijken en deel-
nemen aan het buffet in het restaurant. Een 
informatieve, goed bezochte en gezellige 
open dag.

Open dag woonzorgcentrum Avondrust  Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto
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Het mooie weer komt er aan en dat betekend dat de meeste fietsen straks de schuur weer uit mogen 
en kilometers gaan maken, het hele voorjaar en zomer vertrouwd op de fiets doorbrengen? 
Laat de fiets dan even helemaal door ons nakijken, profiteer nu van 15% korting op de door u gekozen 
onderhoudsbeurt!

Een bronzenbronzen beurt van uw (elektro) fiets kost normaal  39,95 ______ Nú voor  33,95
Een zilverenzilveren beurt van uw (elektro) fiets kost normaal  59,95 ______ Nú voor  50,95
Een goudengouden beurt van uw gewone fiets kost normaal  79,95 _______ Nú voor  67,95
Een goudengouden beurt van uw elektro fiets kost normaal  89,95 ________ Nú voor  76,50

Wat houden deze beurten precies in? 
Kijk op onze site www.riniafietsen.nl => service & onderhoud => fiets APK en zie welke beurt op 
uw fiets van toepassing is, ons bellen óf gewoon langskomen mag natuurlijk ook! 

Fiets van marktplaats gekocht of elders? Geen probleem! Zolang de fiets van een A-Merk is, weten wij deze 
weer als nieuw te krijgen! Dus schroom niet en wees welkom in de oudste fietsenwinkel van Nederland!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, Timen Rinia, 4e generatie fietsenmaker.

Voorjaarsbeurt Voordeel:

it hôf
administratiekantoor

It Hôf 24 MAKKUM
Email: ithof24@gmail.com

advies voor belastingzaken &
boekhouding

HELPT U GRAAG DIT JAAR MET HET INVULLEN 
VAN BELASTING AANGIFTES EN TOESLAGEN

Aangifte inkomstenbelasting vanaf € 40,-

Tevens verzorgen wij uw aanvragen van alle toeslagen zoals zorg-, huur-, en/of kindertoeslag 
en voorlopige teruggave van inkomstenbelasting.

U kunt ons maandag t/m vrijdag bereiken voor een afspraak van 9.00 tot 19.00 uur op telefoonnummers: 
0515-232419, 06-30421605 Karin Lemmens, 

06-22122798, Jellie Zeelen

TE HUUR AANGEBODEN: 

Per direct appartement in het centrum 
van Makkum met uitzicht op de haven.

Gemeubileerd incl. gas/water/licht.

Info: 06-20504397

Wij, als bestuur, nodigen u uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 31 maart 
om 20.30 uur in de tuinkamer van MFC 
Maggenheim te Makkum.
 
AGENDA
 
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering 
 d.d. 17 maart 2015
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag
 PAUZE
5.  Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Bestuursverkiezing:       
 Aftredend en niet herkiesbaar: 
 Sjoerdtje de Jong, 
 Hinke Rykje v.d. Zee en Mirjam Adema
 Nieuwe bestuursleden: 
 Karin de Jong en Marjon de Witte
 Vacature penningmeester      
9.   Rondvraag
10. Sluiting
 
Graag tot 31 maart 2016!
Bestuur D.E.S. Makkum
sponsor:    

Zaterdag 2 april 
ophaaldag oud papier
Op zaterdag 2 april aanstaande haalt muziek-
vereniging Hallelujah het oud papier op. Voor 
het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart 
komen de leden van de muziekvereniging 
vanaf 9 uur langs om de dozen langs de weg 
op te halen. 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 staat er 
één container in de Botterstraat ter hoogte van 
it Hof.
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Voetbalprogramma
Zaterdag 26 maart
Makkum 2 - Heerenveen 2 17:00
Makkum 3 - Foarut 3 14:30
AVC C1d - Makkum C1d 12:00
Makkum D1 - Scharnegoutum'70 D1 11:00
Scharnegoutum'70 E1 - Makkum E1 9:00
CVVO F2 - Makkum F1 11:20
Balk F3 - Makkum F2 9:00
SJO Oudega/HJSC F2 - Makkum F3 9:00
Makkum d2 - Arum/stormvogels d1 9.00
  
Kantinedienst:
Erika Jansen/Olga Aarts 8.15-12.00
Tjitske Altena/Greetje Twijnstra 12.00-15.00
Niek Lutgendorff/Frank de Vries/ 15.00-19.00
Germvd Veen 15.00-19.00

Vrijdag 1 april
45+  19.30

Zaterdag 2 april
QVC 1 - Makkum 1 14:30
Staphorst 3 - Makkum 2 14:30
Makkum 3 - AVC 3 14:30
Makkum 4 - SC Bolsward 4 12:30
Makkum B1d - Blauw Wit '34 B3 12:30
Makkum C1d - Leovardia C2 10:45
ST IJVC/Blauwhuis C2 - Makkum C2 13:00
Makkum D1 - Balk D2 10:45
fc Harlingen D3G - Makkum D2 9:00
SWZ Boso Sneek E1 - Makkum E1 10:15
SWZ Boso Sneek E5 - Makkum E2 10:30
Makkum E3 - SC Bolsward E9 9:00
SJO EBC/Delfstrahuizen F1 - Makkum F1 9:00
Makkum F2 - LSC 1890 F8 9:15
Makkum F3 - Balk F5 9:00
Makkum VR1 - Franeker VR  2  12:15
  
Kantinedienst:
Jeffry vd Werf/Karin Wijma 8.15-12.00
Eva Nauta/Jan Nauta 12.00-15.00
Bobby Jansen/Johan Agera/ 15.00-19.00
Hidde de Zee 15.00-19.00

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 / 06-50837937

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Tijdens het vrijwilligersweekend NLdoet op 
11 en 12 maart werden in Nederland 9298 
klussen uitgevoerd. Ook in Makkum werden 
de handen flink uit de mouwen gestoken. 
Op verschillende plekken in het dorp werd 
hard gewerkt.

Aanleg appelboomgaard 
door Makkum Aantrekkelijk Duurzaam
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam heeft 150 
appelbomen overgenomen van een kweker in 
oude rassen. Met het planten daarvan maakte 
men op 11 maart al een begin. In totaal werden 
er vrijdag 50 appelbomen geplant. Wethouders 
Offinga en Van Gent van de gemeente Súd-
west-Fryslân kwamen ook een handje helpen.

Vrijwilligers tennisvereniging maken 
tenniscomplex gereed voor de zomer
Rondom de kantine van de tennisvereniging 
was het zaterdag een en al bedrijvigheid. Het 
clubhuis werd schoongemaakt, het tuinmeu-
bilair werd geschuurd en de terrassen werden 
schoongespoten. Rond de banen werd flink 
gesnoeid. Een tiental vrijwilligers was hier aan 
het klussen. Drie van hen maakten een nieuw 
berghok. Hier kan voortaan het tuinmeubilair 
in opgeborgen worden.

Opknappen dierenverblijf Avondrust 
door MAD
Het gaat goed met de ‘beestenboel’ van 
Avondrust. Onlangs arriveerden twee geiten 

en vorige week was het alweer feest in de wei 
toen varkentje Koena haar entree maakte. Het 
dierenverblijf was in de loop der jaren echter 
wel wat verouderd. Dat werd tijdens NLdoet 
aangepakt. De vrijwilligers, waaronder studen-
ten van het Nordwin-college, zorgden voor 
een prachtig nieuw hok.

Babyboomplantdag
Ter gelegenheid van de geboorte van je kind 
of kleinkind een boom krijgen of cadeau doen 
met zijn of haar naam erop. Het kan sinds 
enkele jaren in Makkum, dankzij de inspan-
ningen van MAD. Zaterdag stonden er maar 
liefst 16 babybomen klaar. Vier bomen kregen 
een plekje in de tuin achter Avondrust. De 
andere 12 bomen werden onder leiding van 
Gerard, Evelien en Pier van MAD aan de rand 
van de natuurspeelplaats geplant.

Ús Stek knapt onderkomen op
De behoorlijk drassige grond rond Ús Stek is 
verhard met schelpen en er is buitenverlichting 
aangebracht. Ús Stek en Makkum Aantrekkelijk 
Duurzaam hebben samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Er komt waterleiding en een toilet in 
het gebouwtje waar men gezamenlijk gebruik 
van kan maken.

Alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om 
Makkum weer een stukje mooier te maken 
bedankt!

NLdoet: Vrijwilligers in actie   Door Judith van Lavieren

eigen foto'seigen foto's

Halsbanruiters
Iris Bosma ging met Coco Chanel naar Oud-
karspel om daar uit te komen in de klasse L1.
Zij won in de 1 e proef de 3 e prijs en in de 2e 
proef de 4e prijs met twee vette winstpunten. 
Iris heeft nu haar punten bij elkaar om in de 
klasse L2 uit te mogen komen.

Yvonne Philipse kwam met Cote D'Or voor de 
eerste keer uit in de klasse M1 dressuur. De 
score in beide proeven was gelijk n.l 188 pun-
ten goed voor een 3e en 2e prijs. Dit in handy-
cap met de klasse M2.

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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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  

Collectie van 5 RETRO BROODROOSTERS 
jaren 60/70. Eén koop, samen  25,00. 
Tel: 06-52091977

KOELSTRA CAMPINGBEDJE in zeer goede 
staat. Met extra Blue Planet matras + (hoes)
lakentjes  35,00. Tel: 06-52091977

KINDERZITJE icl. 2 beugels aan stuur fietsen. 
Max. 15 kg. Merk: Polisport. Type: Bilby Jr. 
 15,00. Tel: 06-52091977

2 ORIGINELE ETSEN door Johan Hemkes. 
De Oldehove ( 95) en de Waag ( 75) in 
Leeuwarden. Prachtig ingelijst. Tel: 06-52091977

Prachtige grote GRAND FOULARD (330x230) 
voor bank of bed incl 4 kussentjes. Voor kleuren 
zie adv. op Marktplaats.  75,00. 
Tel: 06-52091977

Zaterdag 26 maart aan de Carl Fellingerweg 3 
te Idsegahuizum (Oude Kaasboerderij) O.a. 
elektrisch gereedschap, brocante, kortom van 
alles en nog wat. van 9.00 – 12.00u.

Dames en heren fietsen kinderfietsen en 
onderdelen van fietsen ook erg welkom  
Tel: 06-46767747

Telefoon, op nacht zat 13 mrt in makkum bij 
de markt. Tel: 06-39752168

Denk met ons mee! Heeft u de enquete al 
ingevuld? Dit kan nog tot 1 mei.
www.sportiefinmakkum.nl

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje

Kleintje agenda

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

GEVRAAGD

VERLOREN

SPORTDORP MAKKUM

SCHUURVERKOOP

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@hotmail.com

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

De wethouders Maarten Offinga en Stella van 
Gent kwamen vrijdag 11 maart naar Makkum. 
Voor deze gelegenheid niet in pak, maar met 
stevige rubberlaarzen aan hun voeten. Ze 
gingen Makkum Aantrekkelijk Duurzaam 
namelijk helpen met het planten van appel-
bomen ter gelegenheid van het landelijke vrij-
willigersweekend NLdoet.

Op de plaats waar vroeger de fietscrossbaan 
was, is Makkum Aantrekkelijk Duurzaam bezig 
met het ontwikkelen van een natuurspeel-
plaats. Op het stukje grond daarnaast gingen 
de wethouders Offinga en Van Gent samen 
met de aanwezige vrijwilligers aan de slag met 
het aanplanten van appelbomen. Uiteindelijk 
wordt dit een appelboomgaard met laagstam-
bomen. Het zijn allemaal oude rassen en in 
feite wordt dit een genenbank voor 140 appel-
rassen. Per toerbeurt mochten de kinderen uit 
de bovenbouw van de Sint Martinusschool in 
drietallen een uurtje de klas uit om ook de 

handen uit de mouwen te steken. Ze sleepten 
palen, schepten kruiwagens vol modder en 
reden die naar de boomgaard. De kinderen 
kregen na afloop een leuk T-shirt en een but-
ton als beloning.

Wethouder Offinga uitte zijn bewondering. 
“Ik was laatst nog bij een project in Poppenwier. 
Daar ging het om een zestal bomen, maar hier 
wordt het groots aangepakt. Een pracht van 
een initiatief!” De wethouders waren niet met 
lege handen gekomen. “We dachten we nemen 
ook een boompje mee. We zijn hier vandaag 
met twee wethouders dus jullie krijgen twee 
appelbomen.” Het cadeau werd in ontvangst 
genomen door Evelien Barbiers en Gerard 
Cranenburg van MAD.

De werkzaamheden op vrijdag bestonden 
naast het bomen planten uit het aanleggen 
van een houtril rondom de natuurspeelplaats.

Wethouders Offinga en Van Gent steken handen uit de mouwen 

Vrijdag 25 maart 
Snoeicursus in de Dorpstuin bij Avondrust. 
Vanaf 14.30 uur. Opgave via Maduurzaam@
makkum.nl kosten zijn 15 euro per persoon.

Woensdag 30 maart
In restaurant Waerdsicht van Avondrust. 
Verhalen en foto's door Dr. Bogtstra  in samen-
werking met Stichting Oud Makkum. Aanvang: 
15.00 uur

Zondag 3 april
Makkum - Avondrust , ZING MEE
aanvang 19.30 uur in het restaurant


