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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

MAKKUM - Al sinds jaar en dag is er in de 
tuinen van Avondrust een dierenweide. Lan-
ge tijd werd die gerund door een paar mede-
werkers van Avondrust, totdat het zorgcen-
trum ermee wilde stoppen. De vrijwilligers 
van MAD (Makkum Aantrekkelijk Duurzaam) 
vonden dat jammer en zochten een oplos-
sing. Zij vroegen een paar vrijwilligers die de 
weide in december 2015 overnamen.

Het afgelopen jaar werd de vrijwilligersgroep 
groter en groter en is de dierenweide van 
Avondrust een nieuw leven begonnen. Zo is 
er een voederhok in de weide gekomen en 
een (schuil) afdakje. Verder zijn de drinkbak-
ken ingegraven, is er een buitenvoedertrog 
gekomen en zijn er wat aanpassingen in de 
stal gedaan. Ook is de dierenfamilie uitge-
breid. Zo lopen er inmiddels drie geiten (Lot-
je, Oggie en Tjerk), twee mini-geitjes (Woezel 
en Pip), vijftien kippen en een paar hanen, 
vier konijnen, twee schaapjes (Maartje en 
Stientje) en een hangbuikzwijntje (Kuna). 
Voor het hangbuikzwijntje zoekt de dieren-
weide nog een hangbuikbeertje, zodat Kuna 
gedekt kan worden.

Dierenweide Makkum zoekt hulp

De dieren worden ’s morgens tussen 9 en 
10 uur gevoederd. Als het onderling voeder-
gekrakeel voorbij is, keert de vrede terug. 
Het hele spul dartelt dan door de weide en 
dat is een prachtig gezicht. Vele bewoners 
van Avondrust, opa’s, oma’s en ouders met 
(klein)kinderen brengen de dieren een be-
zoekje. Ook komen de kinderen van kinder-
opvang en BSO Thuishuis Doerak (gevestigd 
in Avondrust) geregeld kijken. 

Vervolg op pagina 3
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Toneelvereniging 
van Ferwoude 
jubileert

Doarpskrite
Makkum spilet “In 
skûle yn’e nacht”

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Plein 7

Vraagprijs
€ 189.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.
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Pleuny Blanksma van De Eerlijkheid overhandigt de heren van de dierenweide van Avondrust 
een envelop met 243 euro. Het was de opbrengst van de verkoop van tweedehands boeken. 
Sietske Sipkema schonk na een grote opruiming dozenvol boeken voor dit goede doel. De 
dieren van de dierenweide bij Avondrust worden verzorgd door deze enthousiaste ploeg: de 
heren Boonstra, Rolsma, van der Weerdt, Bolink, Oostenveld en Hellendoorn en Coby Kalf. 
Op de foto ontbreekt Julia Fekkes.
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Info Familieberichten

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112, 
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius 
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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: 
24, 25 en 26 februari:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
3, 4 en 5 maart:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- 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

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

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- 
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
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

VERHUISD

IN MEMORIAM

OVERLIJDEN

JUBILEUM

Na een periode van ziekte hebben
onze vrienden Astrid en Roderick en 
kinderen, afscheid moeten nemen
van hun Michael en opa

Michael Lewis Golden

Wij wensen hun en alle familieleden
veel sterkte toe de komende tijd.

  Alice & Stephan
  Marijke & Harmen
  Mechteld & Eeuwe
  Pieta & Herald
  Pieternel & Teun
  Sonja & Roel
  Tet & Erik
  Willeke & Robert

Stille mèèr min tuutje (YouTtube)

Harm oet Riessen

20-4-1943  *  17-2-2011

Het lèèwn is aait gin keukelspil ’t valt 
vaake nog wa teegn
Aj eulder wodt hej allemoal oew andeel 
wal ekreegn
Is noarighaaid of oarmood troef
Hoold toch de kop dr vuur
Ie sloekt nen keer en zet oe skrap
dan kom ie dr wa duur.

‘t Is a weer zes joar ledn dat Harm oet 
de tied kommen is.
Viej verget um neet.

  Gre    
        Belabberd

Makkum

Via deze weg wil ik laten weten dat
ik ben verhuisd en vanaf heden woon

in de Jonkersflat
de Kerkeburen 66L

8754 EB te Makkum.
Mw J. de Zee-Bangma.
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Veranderingen
Aan alles komt een einde zo ook voor 
schilders bedrijf Terpstra. De naam Terp-
stra een begrip in Makkum en ver daar bui-
ten. Bijna opgegroeid met de kwast in de 
hand, is de vak liefde en bekwaamheden 
op alle disciplines, door jarenlange erva-
ring en scholing bijgebracht.

Hoewel ik met mijn hoogwerker het gere-
geld hogerop zocht, heeft de uitspraak van 
”op je hoogtepunt moet je stoppen”, wel 
wat een andere betekenis gekregen. Ge-
dwongen door gezondheid problemen is 
de afdeling schilder per 1 februari beëin-
digd. Het technisch advies buro blijft, met 
als hoofddoelen: het technisch stap voor 
stap begeleiden particulier, historisch kleu-
ronderzoek en kleur advies voor exterieur/
interieur.   

Voor alle relaties wil ik mijn dank uitspre-
ken voor het in ons gestelde vertrouwen,

J. Terpstra

Gezocht volleyballers
voor de heren!
Volleybalvereniging Makkum, uitkomend in de 
2de klasse regio Noord, is op zoek naar ver-
sterkingen voor haar herenselectie voor het 
seizoen 2017 - 2018.

Op dit moment hebben ze nog 6 spelers over 
en dit is te weinig om het nieuwe seizoen weer 
te kunnen spelen daarom zijn wij dringend op 
zoek.  Heb jij ervaring op dit niveau, of zoek 
je de uitdaging om dit niveau te gaan halen? 
Kom dan eens langs op een van onze training, 
op maandag  van 2100 -22.30 uur in sporthal 
MFC Maggenheim, Klipperstraat 21A in Mak-
kum.

Ons team is jong en zeer gedreven, en we 
doen er alles aan om sportief gezien stappen 
te gaan maken. Wil jij hier onderdeel van zijn 
dan horen we natuurlijk heel graag van je. Ge-
interesseerden kunnen contact op met het se-
cretariaat H.Koekoek via emailsecretariaat@
volleybal-makkum.nl of via tel 06-13491359.

Op maandag 20 maart 2017 start de cursus 
Klein Vaarbewijs in Makkum. De cursus be-
staat uit 7 avonden theorie, 1 avond examen-
training en wordt gegeven door Ronald van 
Enkhuizen. 

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor motor-
boten korter dan 15 meter, die sneller kunnen 
dan 20 kilometer per uur. Hiertoe behoren ook 
waterscooters en jetski’s. 
Een rubberbootje met meer dan 5 pk kan 
al gauw harder dan 20 kilometer per uur. Er 
wordt niet naar het aantal pk’s gekeken, maar 
wel of de boot met één persoon volgas harder 
kan dan 20 kilometer per uur. Ook al vaart u 
op het moment van een controle minder dan 
20 kilometer per uur, de boete voor varen zon-
der vaarbewijs is € 550,- en bij een ongeluk 
zonder vaarbewijs betaalt de verzekering niet 
uit. Het Klein Vaarbewijs is ook verplicht voor 
pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 
25 meter. Er wordt steeds vaker op het wa-
ter gecontroleerd op het bezit van een Klein 
Vaarbewijs.

Soorten Klein Vaarbewijs (VB1 en VB2):
Het verschil tussen Vaarbewijs I en Vaarbewijs 
II is het vaargebied. 
Met Vaarbewijs I mag u op kanalen, rivieren 
en kleine meren varen. Wilt u ook op de grote 
wateren, zoals het IJsselmeer-Markermeer-IJ-
meer en de Waddenzee, varen dan is Vaarbe-
wijs II nodig. Om Vaarbewijs II te behalen moet 
u voor Klein Vaarbewijs I (KVB1) en 
Klein Vaarbewijs II (KVB2) geslaagd zijn.

Bij voldoende opgave start de cursus in Mak-
kum op 20 maart 2017. 
Cursusdata: 20-27 maart, 3-10-24 april en 
1-8-15 mei 2017.
Locatie: Jachtbouw en Scheepstechnische 
Dienst Gebroeders van Enkhuizen,  Strânwei 
11 te Makkum. 

Voor opgave en/of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ronald van Enkhuizen, 
tel. overdag 0515-232665 (na 18.00 uur 0515-
232301), of via e-mail: info@gebrvanenkhui-
zen.nl

Cursus klein vaarbewijs in Makkum 

Dierenweide Makkum zoekt hulp

Hulp gezocht
De vrijwilligers hebben nog genoeg wensen 
over om een leuke dierenweide te zijn en blij-
ven voor de Makkumers. Veel mensen heb-
ben al geholpen, bijvoorbeeld Klussenbedrijf 
R. Ruivenkamp, de veehouders Leyendekker, 
Tjebbe Witteveen, Marcel Groen voor de be-
strating, Loonbedrijf Van der Meer en ‘De Eer-
lijkheid’, die de opbrengst van de verkoop van 
tweedehandsboeken geeft. Ook zijn er een 

paar boeren bereid gevonden om ons zo nu en 
dan hooi en stro te geven. Zo heeft Rick Hack 
ons 10 pakken stro cadeau gedaan.

We zouden de weide graag nog wat groter 
willen maken en daarvoor hebben we hekken 
nodig. Met elke hulp zijn we blij. 

Mensen die meer willen weten over ons reilen 
en zeilen of ons willen helpen, kunnen contact 
opnemen met een vrijwilliger of met Gert-Jan 
Hellendoorn, tel: 0515-231928. 

Vervolg van voorpagina

Receptie 100-jarig jubileum uitvaartvereniging 
“De Laatste Eer” Witmarsum, zaterdag 25 fe-
bruari , 15.00 tot 17.30 uur in “De Gekroon-
de Roskam” te Witmarsum. Spreker is dhr. 
P. Karstkarel over zijn boek “Dag, mijn lieve 
moeder”. Deze middag is voor leden en ge-
nodigden.

Muziekvereniging Hallelujah haalt zaterdag 4 
maart weer oud papier op.

Agenda
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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

VW Golf Variant 1.2TSi (bj 2012) Peugeot 208 automaat (bj 2009)

105PK
Airco
Cruise
Navigatie
Lm velgen
Trekhaak

Zilvermetallic
5 drs
Airco
Cruisecontrol
nw staat

e 10.445,- e 7.445,-

CURSUS
KLEIN VAARBEWIJS  
1 & 2 in MAKKUM

Cursusdata: 
20-27 maart, 3-10-24 april,

1-8-15 mei 2017

Locatie:
Gebroeders 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

Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!
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Door Judith van Lavieren

Zondag 12 februari was in het MFC  de vierde 
en laatste uitvoering van “In skûle yn ‘e nacht” 
te zien. Een middagvoorstelling. Een uitver-
kochte zaal met veel gasten uit Avondrust die 
van de taxiservice van Van der Bles gebruik 
hadden gemaakt. Elke voorstelling werd het 
drukker, volgens de aanwezigen het gevolg 
van de goede kritieken die in Makkum en om-
kriten de ronde deden over het stuk. 

Na het welkomstwoord van Toos van As en 
het zingen van het Fries Volkslied werd in het 
publiek nog druk gespeculeerd over de pre-
cieze betekenis van de titel van het stuk. Een 
schuilplaats in de nacht kreeg de meeste in-
stemming. De discussie werd afgesloten door 
de opmerking: en no mar stil wêze en sjen!

Het stuk dat is geschreven door George Bats-
on en in het Fries vertaald door Anne Túnman 
speelt in het zomerhuis van de freule Wilder-
vank toe Steenwijk. Zij is zelf niet aanwezig 
maar haar husfeint Donker (Sjirk Wijbenga) is 
present. It is min waar en hy hat in min sin. 
Dat wordt er niet beter op nu door het nood-
weer steeds meer mensen hun toevlucht ne-
men tot het zomerhuis. Doeke (Ewoud van der 
Kamp) die ten onrechte van moord beschul-
digd wordt en zijn verloofde Janny ( Nienke 
Leijenaar) houden zich er schuil, maar ook 
schooljuf Klara Schoonebeek( Trijntje Hoek-
stra) en haar leerlingen Lieke( Lisa Homan) en 
Loekie ( Geertina Nota) zoeken er een veilig 
heenkomen. Maar is het wel zo veilig? Hús-
feint Donker,detective Langhout( Paul Doe-
del) en rechercheur Hiddema ( Marko van der 
Land) blijken een duister spelletje te spelen. 

Doarpskrite Makkum spilet “In skûle yn’e nacht”

Niet Doeke, maar hun bende onder leiding van 
een mysterieuze chef is verantwoordelijk voor 
de moord die in de Incassobank is gepleegd. 
Vlak voordat de freule thuiskomt wordt er in 
deze duistere nacht nog een tweede moord 
gepleegd. Steven Langhout valt levenloos 
neer, het mes nog in de rug. De freule blijft wel 
heel kalm onder alle verwikkelingen en vlak 
voor de pauze wordt duidelijk waarom: zij is 
de meedogenloze chef die de bende leidt en 
niet op een moord meer of minder kijkt. Op 
naar de koffie (of de borrel) met een echte clif-
fhanger dus.

In het tweede bedrijf hebben de freule en 
haar bendeleden de handen vol aan juffrouw 
Schoonebeek. Met niet aflatende energie 
probeert zij de waarheid boven tafel te krij-
gen. Ook plysje Jaarsma komt poolshoogte 
nemen en wordt bijna om de tuin geleid door 
de bende. Gelukkig komt alles toch nog goed: 
dankzij de snoeplustige Loekie die de pick-
nickmand waarin de buit terecht is gekomen 
meegenomen had en daarmee de onschuld en 
het gelijk van haar juf kan aantonen.
Een leuk en spannend stuk. Goed gespeeld 
door de groep als geheel. Atsje Roorda zet-
te de freule prachtig neer. Ook hulde voor het 
spel van Geertina: wat speelde zij de altijd 
hongerige, ietwat moeilijk opvoedbare pu-
ber Loekie levensecht. Ook Trijntje Hoekstra 
was zeer overtuigend als  fanatieke schooljuf 
en het chagrijn van husfeint Donker werkte 
bijzonder op de lachspieren. Maar een stuk 
wordt pas echt een succes door goed samen-
spel: hulde voor regiseur Hinke Wolthuizen en 
haar assistente Tineke Attema want hier was 
zichtbaar veel tijd in gestoken. Na afloop wer-
den de spelers en regisseurs bedankt door 

Wat is het wat we zien?
Is het een molen, een bloem of

iets buitenaards?
‘s Avonds vouwt hij in en verdwijnt hij...

Nee het is een Smart Flower!
Een zonnepanelen bloem die zich ‘s morgens 
met het opkomen van de zon opent en mee 

draait met de zon.

Gespot in Cornwerd

Toos van As. Een woord van dank was er ook 
voor Durkje en Rianne voor de grime, Sandra 
Smit die licht en geluid verzorgde, de spon-
sors en de decorbouwers.
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Zoekertje

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

ALGEMEEN

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

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 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.

U wilt toch ook gevonden worden op

WINKEL/KANTOORRUIMTE
TE HUUR IN MAKKUM:

- Kerkstraat 35: naast de bakker en
 tegenover de slager 
- in prachtig gerenoveerd pand, 35m2, 

incl. pantry
- kom langs, bel 06-53361086 of
 kijk op www.bedrijfspand.com 

TE HUUR WERKPLAATS 
Goed onderhouden werkplaats

ongeveer 12x5 meter
in het centrum van Makkum te huur.
Gas, water en stroom aanwezig.

Huurprijs 250 euro excl. per maand.

Inlichtingen 06-51508719

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig, 

stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraak-

taal, sociaal) verloopt langzamer of 
anders dan gewenst

• De schoolresultaten (leren lezen, 
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend 
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig 
oefenen 

• Er is een diagnose vastgesteld, maar 
hoe daar mee om te gaan op school? 
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beeldden-
ker, ADHD, PDD-NOS, etc.) 

• Er komt niet uit, wat er wél in zit!

De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in 
het begeleiden en coachen van kinderen 
bij wie leren niet vanzelf gaat. 

Niet denken in problemen en belemme-
ringen, maar kijken en werken vanaf de 
basis naar persoonlijke groei, mogelijk-
heden  en zelfvertrouwen!

Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum 
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl
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Greet Stulp:
De Ark
Greet Stulp is mijn 
naam. Ik ben sinds 
augustus de direc-
teur van De Ark, de 
Chr. basisschool in 
Makkum. De Ark is 
een eigentijdse chris-
telijke school met 
186 leerlingen ver-
deeld over acht jaar-
klassen. Wij werken vanuit onze school vanuit 
christelijke waarden en de verhalen vanuit de 
bijbel ondersteunen ons hierbij. Het motto van 
De Ark: elk kind een passende koers, is me op 
het lijf geschreven. Ieder kind verdient het om 

zichzelf te mogen zijn en zich van daaruit te 
kunnen /mogen ontwikkelen tot een volwas-
sene met zelfvertrouwen. Eigenheid, zelfstan-
digheid en samenwerken zijn waarden die ik 
belangrijk vind voor de ontwikkeling van onze 
leerlingen. Het sfeervolle, ruime gebouw van 
De Ark, geeft me de ruimte om met mijn colle-
ga’s deze waarden vorm te geven.

Elk kind is uniek! Dit ervaar ik elke dag weer tij-
dens het dagelijkse contact met de leerlingen. 
Het leren kennen van ieder kind met zijn eigen 
persoonlijkheid en vrolijkheid, geeft mij veel 
voldoening en inspiratie. Ik geloof in samen-
werken met ouders, kinderen en leerkrachten. 
We hebben immers allemaal hetzelfde doel: 
we willen het beste voor het kind. Het belang 

van kinderen is de rode draad in mijn 30 jari-
ge onderwijscarrière. Ik heb me in de loop van 
de tijd ontwikkeld op meerdere  terreinen van 
onderwijs, als gedragsspecialist en leidingge-
vende. Mijn werk is mijn passie en ik heb dan 
ook de mooiste baan die er bestaat.

Zoekt u een basisschool voor uw kind en bent 
u als ouder nieuwsgierig geworden? U kunt 
telefonisch een afspraak maken en ik zal u vol 
trots rondleiden. U kunt ook zonder afspraak 
op 8 maart (de open dag) langskomen. U kunt 
dan met mij van gedachten wisselen én de 
leerlingen van groep acht kunnen vertellen wat 
hun ervaringen zijn. Op deze manier proeft u 
de sfeer van De Ark.

Tot ziens, Greet Stulp

David Devilee:
St. Martinusschool
Na de zomervakantie 
ontstond er een bij-
zondere situatie op 
de basisscholen in 
Makkum. Op alle drie 
de scholen kwam een 
nieuwe directeur. Ou-
ders hadden mij er al 
meerdere malen op 
gewezen om mijzelf 
voor te stellen via de Belboei. “Hét medium 
om bekend te worden bij de Makkumer ge-
meenschap.” 
Dus de stoute schoenen aangetrokken en een 
stukje geschreven. Mijn naam is David Devi-
lee en sinds de zomervakantie ben ik directeur 
van de St. Martinusschool. Een Daltonschool 
met 95 leerlingen verdeeld over 4 groepen. 

Het was even wennen omdat ik op een school 
werkte waar 430 kinderen rondliepen. Toch 
voel ik mij al helemaal thuis op de Martinus. 
Door de grootte van de school leerde ik snel 
collega’s, kinderen en ouders kennen. Naast 
het leidinggeven, geef ik één dag les in groep 
7-8. Ik vind dit belangrijk om betrokken te 
blijven bij wat er allemaal onder de kinderen 
speelt.
Als voorbereiding op dit stukje heb ik leerlin-
gen gevraagd wat ze graag van mij zouden 
willen weten. Leeftijd: 46; Getrouwd: Met 
Janet; Kinderen: 4 jongens in de leeftijd 11 
t/m 17; Woonplaats: Sneek; Lesgeven: Sinds 
1994; Lievelingseten: Bobotie; Hobby’s: Ko-
ken, contrabas spelen, meubeltjes maken,  le-
zen, spelletjes spelen en wandelen.

Waarom bent u directeur? 
Onze kinderen groeien op in een snelle, inge-

wikkelde maar ook fantastische tijd. Er valt 
zoveel te leren en er zijn zoveel plekken waar 
je informatie kan vinden. Naast het overbren-
gen van kennis, wil ik kinderen een nieuws-
gierige, creatieve en onderzoekende houding 
bijbrengen. Alles verandert om ons heen. Aan 
ons de taak om kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden en te leren omgaan met alle veran-
deringen. Wat hebben we toch een prachtig 
beroep.

Op 8 maart houden de basisscholen in Mak-
kum een opendag. Maar…

Bent u nieuwsgierig geworden en op zoek 
naar een basisschool? Schroom niet en kom 
langs voor een vrijblijvend kennismakingsge-
sprek. Rest mij nog om u allemaal een mees-
terlijk 2017 toe te wensen.

Tot ziens, David Devilee

Leerkrachten scholen Makkum stellen zich voor…

Wilma Wiche-
rink-Hoekstra:
St. Michaëlschool
Ook even voorstel-
len… Mijn naam 
is Wilma Wiche-
rink-Hoekstra Vanaf 
februari 2016 ben ik 
werkzaam op De Po-
pulier als leerkracht 
van de bovenbouw. 
Ik ben in 1985 in Har-
lingen op de St. Michaëlschool als leerkracht 
van groep 3 en later als leerkracht van groep 
5 begonnen. In 1991 koos ik voor It Leech in 

Pingjum. Daar heb ik de middenbouw en bo-
venbouw les gegeven. Een dorpsschool trok 
mij aan, vanwege de kleinschaligheid en de 
betrokkenheid van ouders. In die tijd kreeg ik 
twee kinderen, Marye die nu 24 is en Dirk die 
18 jaar is. Marye is ook juf geworden en Dirk 
hoopt dit jaar zijn HAVO examen te doen. Ik 
ben getrouwd met Jan Wicherink die werk-
zaam is in de bouw. Na 15 jaar Pingjum kan ik 
zeggen dat er veel veranderd is in het onder-
wijs: lesgeven aan meerdere groepen, soms 
zelfs wel aan 4, wordt eerder regel dan uitzon-
dering, de manier van lesgeven is veranderd, 
ouders anticiperen mee en leerlingen mogen 
zelf meedenken over hun eigen leerontwikke-

ling. Naast leerkracht heb ik de functie loca-
tie-coördinator. De Gearhing, de stichting waar 
onze school onder valt werkt met meer-scho-
len directeuren, d.w.z. dat een directeur zijn 
werkzaamheden verdeelt over een aantal 
scholen en niet dagelijks aanwezig kan zijn op 
elke school. De locatie-coördinator is er dan 
voor de dagelijkse en algemene zaken en als 
aanspreekpunt voor ouders. Momenteel heb-
ben wij geen vaste directeur in ons onderwijs-
cluster, dhr. Bertus Rietman is aangesteld als 
interim directeur. Wellicht komen we elkaar al 
gauw tegen bij een mogelijke inschrijving van 
uw kind of op een andere moment.

Tot ziens, Wilma Wicherink-Hoekstra
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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!

Tien jaar terug in de tijd, was er een enthou-
siaste ploeg mensen uit Ferwoude en omstre-
ken van oktober tot en met februari wekelijks 
in de Djippert te vinden. Er werd gerepeteerd 
voor twee éénakters te weten “Houliksho-
tel”en “Kyp mei patat”. Veel spelers hadden 
een dubbelrol of combineerden de vertaling 
van hun rol met regisseren, decor bouwen of 
schminken. Dit alles resulteerde in twee mooie 
uitvoeringen en bovenal gezellige avonden op 
vrijdag 9 Maart en zaterdag 10 Maart 2007. 
Sinds dien is het enthousiasme alleen maar 
toegenomen, “ dit smaakt naar meer”!

Inmiddels bestaat de toneelvereniging  “yn 
e Djippe(rt)” tien jaar.  In deze tien jaar is er 
toch wel één en ander verandert. Zo zijn we 
een aantal talentvolle spelers rijker geworden, 
maar ook kregen we in de loop der jaren ver-
sterking van de inmiddels onmisbare decor-
bouwers, geluidstechnicus, schminkers en 
regisseur. Ook de locatie is verandert, dit jubi-
leumseizoen mogen voor het eerst oefenen en 
optreden in “de Finne”. Een prachtig gebouw, 
wat veel nieuwe mogelijkheden bied!! 
Maar van alles wat er verandert is, is de trou-
we deelname en  bovenal het plezier en de 

Toneelvereniging van Ferwoude jubileert

gezelligheid tijdens de oefenavonden en het 
toneelweekend gebleven!
Dit jaar zetten we alle zeilen bij om het jubile-
um een extra feestelijke tint te geven, met het 
humoristische toneelstuk “Lang en Lokkich” 
!! Een uitbundige uitvoering met zang, een 
prachtig decor en sprookjesachtige kostuums.  
In “Lang en Lokkich” lopen de sprookjes van 
onder andere Roodkapje en Assepoester door 
elkaar, met een grote knipoog naar de actu-
aliteit. De muizige Assepoester wordt geklei-
neerd door haar stiefzusters Paris en Hilton, 
de Wolf heeft imago problemen en de Prins 

wordt door zijn moeder de koningin uitgehu-
welijkt. Alle ontwikkelingen komen uiteindelijk 
tot een verassende slot!! 
 
De voorstelling is te zien op 3, 4 en 5 Maart, in 
“De Finne” te Ferwoude. 
Kaarten kunt u vanaf bestellen via mail: to-
neelferwoude@gmail.com 
of telefonisch: 0515-543174. 
Toegang is € 7,50 en op zaterdag € 10 met na 
afloop livemuziek van Frerik de Swetser! 
De voorstelling begint op vrijdag en zaterdag 
om 20:00 uur en op zondag 15:00 uur. 
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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                  

Wij gaan door 

Kleine tuinartikelen worden
weer aangevuld.

Kom in de winkel en
zie vele aanbiedingen

“HG doet wat hij zegt”
vele produkten ook te bestellen.

Venema dhz en tweewielers
Makkum
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Zaterdag 11 maart
Babyboom plantdag!
Op zaterdag 11 maart vanaf 11 uur worden de 
nieuwe babybomen geplant. Op de natuur-
speelplaats, tussen de ijsbaan en het kaats-
veld.

Als uw kind of kleinkind afgelopen jaar gebo-
ren is in Makkum, kunt u voor hem of haar een 
fruit- of notenboom planten. Deze krijgt u van 
de vereniging MAD (Makkum Duurzaam). De 
afgelopen jaren zijn al tientallen hoogstambo-
men geplant. De bomen krijgen er een mooi 
naambordje bij, en u krijgt een certificaat.
We werken samen met stichting Fruit yn Frys-
lan (www.fruitynfryslan.nl). Wist u dat in Fries-
land en Groningen op terpen stoofpeerbomen 
staan van honderden jaren oud?
Opgeven voor een babyboom voor je kind of 
kleinkind kan door een mailtje te sturen naar 
MADuurzaam@makkum.nl of te bellen naar 
Evelien Barbiers, 06 53980019. Graag zo 
spoedig mogelijk, dan kunnen we op tijd de 
bomen bestellen en ophalen.
Het wordt een feestelijke plantdag!

Ben je enthousiast geworden na de onverge-
telijke improvisatiewedstrijd van 28 januari jl in 
de Prins of de demonstratie op het open podi-
um? Dan kun je nu je kans pakken.

Op 11 maart van 13:00 tot 15:00 uur organise-
ren we in het MFC een workshop theatersport. 
Het gaat door met tenminste 5 deelnemers, 
met een maximum van 12. Geïnteresseerd? 
Geef je snel op door een mailtje te sturen naar 
NTLMakkum@hotmail.com. De kosten zijn 
€12,50.
 
Wat is het?
Voor de gene die nog niet zo bekend zijn met 
theatersport: Theatersport is een vorm van 
improvisatietheater. Bekende TV programma’s 
zoals de lama’s, de vloer op en de grote im-
provisatieshow maken gebruik van de tech-
nieken van theatersport. 
Bij theatersport wordt met het publiek bepaald 
waar een scene over moet gaan: locatie, rela-
tie,  voorwerpen, problemen, beroep, leeftijd 
et cetera. De scènes worden verder volledig 
ter plekke verzonnen - geïmproviseerd - door 

de spelers. Theatersport wordt gekenmerkt 
door de grote mate van onvoorspelbaarheid 
en de grote interactie met het publiek.
 
Wat gaan we doen in de workshop?
In de workshop leer je wat improvisatie is 
doormiddel van leuke en eenvoudige oefenin-
gen. Je leert hoe je een scene opbouwt. We 
doen dit door een aantal spelvormen te oefe-
nen die je helpen een grappige, spannende of 
emotionele scene te maken. De ervaring leert 
dat in iedereen wel een toneelspeler schuilt.
 
Wie geeft de workshop?
De workshop zal worden gegeven door Wim 
de Boer, sinds 2002 een fanatiek en enthousi-
ast theatersporter. In de afgelopen jaren heeft 
hij aan hele verschillende groepen trainingen 
gegeven, telkens met heel veel plezier. Zijn 
club is We Houden Contact. In Makkum traint 
Wim de theatersportgroep Net te Let.
En na de workshop?
Wie weet ben je zo enthousiast en wil je door? 
Dat zou kunnen bij theatersportgroep Net te 
Let ... 

Workshop over de Theatersport

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 25 februari
14:30 TOP’63 1 - Makkum 1
12:30 Makkum 4 - NOK 3
10:30 Makkum JO17-2 - TOP’63 JO17-1d
10:00 Beetgum JO15-2d - Makkum JO15-2
11:15 Makkum JO13-1d - MKV’29 JO13-1
09:00 Makkum JO13-2d - SDS JO13-2d
10:10 Makkum JO11-1 - Tzum JO11-1d
11:00 Leovardia JO11-8 - Makkum JO11-2
09:00 Makkum JO11-3d - Workum JO11-4G
10:10 Makkum JO9-1 - Heeg JO9-1
09:00 Makkum JO9-2 - Oudega JO9-1
10.00 Woudsend jo9-2 - Makkum jo9-3
Kantinedienst
08.15-12.00 Hyltje Bosma/Anneke de Jong
12.00-15.00 Tjitske Altena
15.00-19.00 Johan Algera/Willem Bart Noord-
huis

Zaterdag 4 maart
14:30 Lions’66 1 - Makkum 1
14:30 DWP 2 - Makkum 2
12:45 AVC 3 - Makkum 3
14:30 Makkum 4 - Hielpen 2
12:30 Makkum JO17-2 - Mulier JO17-1
14:00 Harlingen JO15-1 - Makkum JO15-1
12:15 Franeker SC JO15-5 - Makkum JO15-2
10:45 Makkum JO13-1d - Workum JO13-2G
09:00 Makkum JO13-2d - AVV JO13-1
10:30 Makkum JO11-1 - Minnertsga JO11-2G
11:00 Zeerobben JO11-7 - Makkum JO11-2
09:00 Makkum JO11-3d - Woudsend JO11-2
09:15 Makkum JO9-2 - SWZ Sneek JO9-5
10:00 LSC 1890 JO9-7 - Makkum JO9-3
Kantinedienst
08.15-12.00 Douwina Postma/Nelleke Oosten-
veld
12.00-15.00 Annika van Malsen
15.00-19.00 Michel Schaak/Sando vd Meer

Whiskyproeverij
Altijd al meer verstand willen hebben van whisky?

Al dol op whisky, maar er graag meer over willen weten?
Meldt u dan nu aan voor de whiskyproeverij bij It Posthûs.

In samenwerking met Bas Brouwer van de Wijnkapel en
Henk Bonthuis organiseert It Posthûs op 12 maart aanstaande

van 15:00 - 18:00 uur een proeverij onder leiding van
een professioneel whiskykenner.

U maakt tijdens deze proeverij kennis met een zestal verschillende 
whisky’s, met daarbij passende hapjes. Na afloop is er de mogelijk-
heid om met elkaar te blijven dineren. It Posthûs serveert dan een 
steak van Fries Weiderund met (h)eerlijke frites uit Oosterbierum.

Aanmelden kan voor woensdag 8 maart, via de mail bij
Henk Bonthuis (hendrikbonthuis@gmail.com).

Beperkte plaatsen beschikbaar, vol=vol.
Graag even erbij vermelden of u aansluitend ook wil dineren.

Prijzen:

€ 30,00 voor de whiskyproeverij
€ 15,00 voor het diner

W
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Vraagprijs e 425.00,- k.k.

TE KOOP  IDSEGAHUIZUM , DORPSWEG 12

Mooi gelegen aan rand van 
dorp goed onderhouden
vrijstaande woning met
aangebouwde garage en
ligboxstal (62 x 25 m)
op ruime kavel (ca 10.000 m2) 
gelegen aan open vaarwater. 
Een object met diverse
mogelijkheden.
Naast de huiskavel
van ca 1 ha   is er een
mogelijkheid om ca 3 ha
of minder bij te kopen.

WITTEVEEN-MAKELAARDIJ.NL   
Hylke Feenstra 0515-579277

Zoekertjes
Te koop wegens verhuizing. Boxspring 2 x 

90 bij 200 cm. Bijbehoren 2 matrassen + om-
bouw met mof + 2 nachtkastjes voor € 150,-. 

Tel. 0515-575878 en 06-19253309

Vriezer 150 ltr., gratis af te halen.
Plein 6, Makkum, tel. 0515-231312

Te koop aangeboden: twee racefietsen goed 
onderhouden,frame hoogtes 56 en 63 cm.

€ 150,00. Tel. 232264.

Judopak maat 140 €25,-.
Nieuw houten spel (Leer het Alfabet) €5,-.

Tel. 06-10468275

Heeft u spullen voor Aktie Kerkenwerk PKN 
Makkum? Bel dan met tel. 0517-532420 en 

het wordt bij u opgehaald.

Gezocht: Voor de nieuwe speelplaats bij de 
peuterzaal in Makkum: een oud houten of 

polyester bootje. (mag lek zijn).
Tel: 06-12032413 (Riny)

Maandag 13 februari was het zover, de 1e tabletcursus in Makkum. Zo’n 7 deelnemers, een 
combinatie van cliënten uit Avondrust en inwoners uit Makkum, starten vol enthousiasme. De 
basiscursus tablet wordt gegeven door 2 docenten van Seniorweb Zuid West Friesland en vindt 
plaats in de bibliotheek van Avondrust. De deelnemers komen 4 maandagochtenden bij elkaar 
om de basisbeginselen van de tablet te leren. De 1e ochtend was meteen een succes!  

1e Tablet cursus op locatie in Makkum

De Makkumer Blues Brothers en de band 
Harlie en de Beukenootjes zorgen voor 
een fantastische avond vol sfeer en gezel-
ligheid op zaterdag 25 februari. Zie Face-
book: Stype on Stage.

Zij doen dit voor het werk van de Stich-
ting Stype Tadzjikistan. Dat betekent: de 
opbrengst van het concert is bestemd om 
gehandicapte kinderen in de plaats Hisor 
in Tadzjikistan te helpen. Deze kinderen 
zijn als het ware geadopteerd door de kerk 
van Burgwerd en omgeving. Inmiddels is 
er met vele van deze kinderen een warme 
band ontstaan.

Ik ben zelf ettelijke keren in het straatarme 
Tadzjikistan geweest, en heb met eigen 
ogen gezien wat de hulp vanuit Friesland 
voor deze kinderen betekent. In de loop 
van de jaren hebben ze redelijke toiletten 
en douches gekregen en zijn ze verzekerd 
van ten minste één warme maaltijd per 
dag. Ook hoeven ze ’s winters niet meer 
in leslokalen te zitten bij temperaturen on-
der het vriespunt. Zie voor meer gegevens 
over ons werk: www. stichtingstype.nl.

U kunt nu ons werk steunen en tegelijk een 
gezellige avond beleven in eigen dorp!

Het concert begint om 21.00 uur en vindt 
plaats aan de Kalkovens 19, in de loods 
van Aardappelhandel Oostenveld. De en-
tree is slechts € 5.

Bijzonder concert
in Makkum:
Stype on Stage!



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

Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

pag. 12 - MAKKUMER BELBOEI - 22 februari 2017

www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak


