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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

Een goede vriend en tegelijkertijd collega zijn 
valt nog niet mee als privé en werk door el-
kaar beginnen te lopen. Dat was het motto 
van het stuk “In goede freon en kollega” dat 
door toanielselskip Skuzum-Piaam tijdens 
vier uitverkochte voorstellingen op de plan-
ken werd gebracht. 

Het stuk begint met een gesprek tussen 
Theo ( Jan van der Velde) en zijn echtgenote. 
Het doek is nog gesloten, we horen alleen 
hun stemmen. De vrouw van Theo (Janet 
Nota,naast vrouw van ook souffleur) zullen 
we tijdens het stuk niet zien:  óf ze ligt met 
pineholle op bed óf ze verblijft wegens haar 
migraine in de caravan.

Het eerste bedrijf speelt zich af in de nacht 
na een bedrijfsfeest van de firma Haarsma. 
Theo wordt thuisgebracht door zijn collega 
Joris (Wiebren van der Weerdt) omdat hij 
“in pear te folle hant het”. Joris heeft het op 
het bedrijfsfeest erg gezellig gehad met de 
vrouw van de baas Wilma Haarsma ( Grie-
ke Joustra) en Theo heeft erg leuk gepraat 
met de anders zo stijve en degelijke Trudy 
( Sandra Visser)  Het geflirt blijft niet zonder 
gevolgen en het wordt een lange nacht: Wil-
ma Haarsma komt haar liefde voor Joris be-
kennen, haar echtgenoot directeur Haarsma 
( Koert Jansen) komt zijn echtgenote zoeken, 

Trudy verlaat haar man en zoekt een slaap-
plaats. Aan het eind van de nacht komt haar 
man ook nog aan de deur en bezorgt de 
arme Theo die alles in goede banen probeert 
te leiden een flink blauw oog.
De stomdronken Theo zette de lachspieren 
goed in beweging. “It liket miskien maklik 
om sa’n dronkeman te spyljen, mar dat is 
perfoarst net wier”, verklaart Jan van der 
Velde tijdens de nazit in de Treffer.

Tijdens het tweede en derde bedrijf proberen 
de personages hun kater te verwerken en al-
les voor de baas verborgen te houden om 
maar niet hun baan te verliezen. 

Vervolg op pagina 3

6

4

Makkum Art
Kunstweekend

Geslaagde
whiskyproeverij
in It Posthûs

32 j
a
a
r

g
a

n
g

e

Toanielselskip Skuzum-Piaam speelt
“In goede freon en kollega”

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

DEELNEMERS: 

Zie pagina 7

makelaars  en taxateurs
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FamilieberichtenInfo
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: 
10,11 en 12 maart:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
17, 18 en 19 maart:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
- 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

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

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke 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

OVERLIJDEN

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 7 maart is overleden onze bewoner

Dhr. L. Sierkstra

Wij wensen zijn dochter en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.

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

Witmarsum, 7 maart 2017

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 16 maart is overleden onze bewoner

mevr. N. Burghgraef

Wij wensen haar familie veel sterkte met 
dit verlies.

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

Witmarsum, 16 maart 2017

“Met heel veel lieve mensen om mij heen heb 
ik afscheid genomen van mijn mooie leven”

Hubertina Elise Gertrude
(Tiny) Tromp-Neuss

* Maastricht, 17 december 1936     
† Makkum, 17 maart 2017 

Sinds 7 november 1989 weduwe van 
Johannes Tromp

Velp (Gld) Henk-Jan & Berry
Nijland Joop & Jannie
 Johannes, Ruurd-Jan
Elst Annelies & Bert
 Huub, Louise, Juliëtte, Stefan
Leeuwarden Mark & Margot
 Rienk, Arwen, Isis

Mem is thuis.
Aakweg 4, 8754 AM  Makkum 

Er is gelegenheid om thuis afscheid te 
nemen van mem en tot condoleren op 
donderdag 23 maart van 19.00 tot
20.00 uur. 

We herdenken het mooie leven van 
mem op vrijdag 24 maart om 14.00 uur 
in de St. Martinuskerk, Kerkstraat 10
te Makkum en begeleiden haar naar 
haar laatste rustplaats bij heit op de 
algemene begraafplaats. 

Wanneer u donderdag niet in de
gelegenheid bent om afscheid te nemen, 
dan kunt u vrijdag van 13.15 tot
14.00 uur condoleren in de kerk.

In plaats van bloemen wil mem graag 
een gift voor Hospice “De Kime”.

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken,
Liefde en herinneringen leven altijd voort.

We hebben afscheid genomen van onze 
lieve

“Tante” Tiny

Bedroefd om haar heengaan, maar met 
een dankbare herinnering aan haar
warme betrokkenheid.
Sterkte voor iedereen die haar lief had.

  Els van Zeumeren
  Mathijs & Marjolein
  Liesbeth
  Mirjam & Aloysius

Wij zijn bedroefd nu wij onze zo
geliefde vrijwilliger

Tiny Tromp

moeten missen.
Haar grote betrokkenheid en warme 
persoonlijkheid koesteren wij. Wij
wensen haar kinderen, kleinkinderen en 
familie veel kracht en sterkte toe.

Vrijwilligers, Coordinatoren & Bestuur
VPTZ-ZWF/ Hospice “de Kime”

Afgelopen vrijdag is overleden onze 
voorzitter 

mevr. Tiny Tromp

Wij zullen haar heel erg missen.
Wij wensen de fam. Tromp veel sterkte 
met dit verlies.
 
Leden van KBO afd. Wûnseradiel

OVERLIJDEN

Jouw warme glimlach,
Jouw warme interesse,

wat zal iedereen jou missen.

Na een ziekbed is overleden onze
voorzitster

Tiny Tromp

Wij wensen de familie veel sterkte.

De Dames van de ‘WAAGDANSERS’
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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                  

Op zoek naar
een leuk cadeau?

Denk eens aan een dinerbon van

It Posthûs
Bij besteding van € 75,00 of meer krijgt 
u er ook nog een gratis fles biologische 

Posthûs wijn bij t.w.v. € 12,50

DANKBETUIGING

Even een bedankje in de vorm van
bloemen, plantjes en kaarten tijdens
mijn verblijf in het UMCG en bij mijn
thuiskomst.

   Nelly Attema
   Rein
   Robert-jan

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 25 maart
14:30 Nagele 1 - Makkum 1
12:00 Wykels Hallum 2 - Makkum 2
12:30 Makkum 4 - Joure SC 6
15:00 Makkum JO19-1 - Oudega/HJSC/Heeg JO19-1
12:30 Makkum JO17-1 - Heerenveen JO17-2
10:45 Makkum JO15-1 - Leovardia JO15-2
08:45 Beetgum JO15-2d - Makkum JO15-2
09:00 Makkum JO13-1d - MKV’29 JO13-1
10:15 Opende JO11-1 - Makkum JO11-1
11:15 Workum JO11-4G - Makkum JO11-3d
09:00 LSC 1890 JO9-7 - Makkum JO9-3

Kantinedienst
08.15-12.00 Elisabeth vd Weerd/Jolanda Dolman
12.00-15.00 Tanja vd Logt/Marie vd Eems
15.00-19.00 Roy Linnebank/Metha vd Woude/Siepie vd Eems

Zaterdag 1 april
15:00 Makkum 1 - Tollebeek 1
12:30 Makkum 2 - Heerenveense Boys 2
14:30 ONS Boso Sneek 3 - Makkum 3
14:00 NOK 3 - Makkum 4
14:00 Joure SC JO19-2 - Makkum JO19-1
10:30 Oeverzwaluwen JO17-1d - Makkum JO17-1
10:45 SC Franeker JO15-2d - Makkum JO15-1
10:00 Frisia JO15-7 - Makkum JO15-2
10:15 Makkum JO13-2d - Franeker SC JO13-6
10:30 Makkum JO11-1 - FVC JO11-5
11:45 Harlingen JO11-2 - Makkum JO11-2d
09:00 Makkum JO11-3d - NOK JO11-2G
10:30 Makkum JO9-1 - Zeerobben JO9-3G
09:15 Makkum JO9-2 - Hielpen JO9-1
09:00 Makkum JO9-3 - Heeg JO9-3

Kantinedienst
08.15-12.00 Erica Jansen/Yme de Jong
12.00-15.00 Aagje Stellingwerf/Anja de Vries
15.00-19.00 Broer Sjoerd de Boer/Pecta Tassebajof/
       Wiebren vd Weerd

Collecte Hartstichting
Van 2 t/m 8 april 2017. Uw collectant in Piaam, 
Skuzum, Cornwerd eo. en Makkum hoopt dat 
u ook deze keer gul geeft. Er is al veel bereikt. 
Er worden enorme prestaties geleverd op het 
gebied van onderzoek, voorlichting en patien-
tenzorg. Maar… We zijn er nog lang niet. Van 
elke gedoneerde EURO gaat er €0,79 naar fi-
nanciering van wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichting gezonde leefstijl en verbetering 
in de zorg. Om de kosten laag te houden laat 
de Hartstichting ook geen ‘hartzakjes’ meer 
drukken. We bevelen deze collecte van harte 
bij u aan!

Namens uw collectant,
Truus Kerpel, Aly Wijbenga, organisatie

Door Judith van Lavieren

Monique van Niel verhuisde twee jaar geleden 
van Den Helder naar Makkum. Uit haar vroe-
gere woonplaats kende zij het Mama Café. “Ik 
vond het daar altijd erg leuk en besloot om te 
proberen of ik het ook in Makkum op kon star-
ten.”
Monique heeft voor haar Mama Café onder-
dak gevonden bij Thuishuis Doerak, de kin-
deropvang bij Avondrust. Nathalie Hollerman 
stelt iedere eerste donderdag van de maand 
haar BSO-ruimte beschikbaar. “Een ideale 
ruimte voor ons”, stelt Monique. “Een kind-
vriendelijke ruimte met volop speelgoed voor 
de kinderen die met hun moeder meekomen.” 
Op donderdag 2 maart werd het eerste Mama 
Café gehouden. Nathalie Hollerman had voor 
de gelegenheid de BSO-ruimte feestelijk ver-
sierd. Bezoekers kregen een goodiebag mee. 
Tal van Makkumer ondernemers hadden hier 
spulletjes voor beschikbaar gesteld. “Leuke 
dingen voor de doelgroep, er was echt veel 
werk van gemaakt”, zegt Monique.

“Het is de bedoeling dat moeders elkaar kun-
nen ontmoeten, een beetje in de sfeer van 
een verjaardagsvisite. Ook vaders of pakes 
en beppes zijn trouwens van harte welkom. 
Leuke contacten, maar ook tips en adviezen 
opdoen.” Elke maand is er een thema. Deze 
eerste keer was er een fotograaf en schminkte 
Monique. “Volgende keer geeft Denise Dans 
een workshop. Inmiddels melden mensen zich 
ook aan om een activiteit te komen doen in 
het Mama Café. Ik heb erg veel leuke reacties 
gehad”, vertelt Monique.

Het Mama Café wordt elke eerste donderdag 
van de maand gehouden in de BSO ruimte 
van Thuishuis Doerak ( gelegen aan de dorps-
tuin bij Avondrust) van 10 tot 11.30 uur. Het is 
gratis, eventueel kunt u een vrijwillige bijdrage 
achterlaten voor de koffie, thee, limonade en 
koekjes die door Monique tijdens het Mama 
Café worden aangeboden. Monique heeft ook 
een Facebookpagina: Mama Café Makkum.

Mama Café bij
Thuishuis Doerak
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Door Judith van Lavieren

In samenwerking met De Wijnkapel en Henk 
Bonthuis organiseerde It Posthûs een whisky-
proeverij. De heer Wim de Ridder uit Den Haag, 
toepasselijk gekleed in een broek met Schotse 
ruit, verzorgde de proeverij op enthousiaste en 
professionele wijze. De zogenaamde master-
class begon met een uitleg met beelden van 
Schotland. Daarna konden de deelnemers 6 
verschillende Schotse whisky’s proeven, van 
licht naar zwaar en naar keuze met of zonder 

water of ijs. De 6 whisky’s stonden klaar in 
prachtige glaasjes en elke whisky ging ver-
gezeld van een bijpassend hapje. Dat laatste 
uiteraard van de hand van Alwin Kalt van It 
Posthûs.
Er waren 26 deelnemers. “Het begon rustig 
en werd toen de avond vorderde en het aantal 
geproefde whisky’s steeds wat gezelliger en 
wat rumoeriger”, lacht Maartje van der Velde. 
“Volgend jaar staat er weer een whiskyproe-
verij in de planning en al deze deelnemers 
komen dan weer meeproeven”, vertelt Alwin. 

“Onder de 26 deelnemers waren slechts 2 da-
mes. Whisky is blijkbaar een echte mannen-
drank, voor de dames moeten we maar eens 
een cocktailavond organiseren”, overweegt 
Maartje. “Op Koningsdag gaan we in elk geval 
een Tapasavond met muziek organiseren.”
De bezoekers waren erg enthousiast. Iedereen 
bleef na de proeverij gezellig hangen en men 
genoot aansluitend van steak met frites. Ieder-
een kreeg na afloop een miniatuurflesje The 
Glenlivet Founder’s Reserve met een nosing 
en tasting glas mee naar huis.

Geslaagde whiskyproeverij in It Posthûs

Makkum, de parel aan het IJsselmeer. Een 
plek waar mensen wonen, werken en re-
creëren. Maar hoe is dat over 10 jaar? Is 
Makkum dan nog steeds een aantrekkelijk 
dorp om te wonen? En wat gebeurt er met 
Avondrust, het woonzorgcentrum dat dit 
jaar 250 jaar bestaat?
 
Samen met de inwoners van Makkum en 
omgeving willen zorgorganisatie Patyna en 
woningcorporatie Elkien deze vragen be-
antwoorden. Daarom is er opmaandag 10 
april a.s. een speciale bijeenkomst in ca-
fé-restaurant De Prins in Makkum. Tijdens 

deze bijeenkomst staat de toekomstige in-
vulling van wonen en zorg in Makkum cen-
traal. Alle inwoners uit Makkum en omge-
ving zijn welkom om hier samen over mee 
te praten.
Arie Kuipers, Makkummer in hart en nieren, 
zal de bijeenkomst begeleiden. De avond 
begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 
22.00 uur. De inbreng van de avond vormt 
een basis voor een nieuwe, gezamenlijke 
en toekomstbestendige visie op zorg, wel-
zijn en wonen in Makkum. Voor koffie, thee 
en een consumptie wordt gezorgd. Patyna 
en Elkien hopen op een grote opkomst.

Praat mee over de toekomst van Makkum Earste ljipaai Súdwest
Fryslân is fûn yn
Workumerwaard
Jan Kroese fan Boalsert hat freed 10 maart it 
earste ljipaai fan de gemeente Súdwest-Frys-
lân fûn. Hy fûn it om ongefear 17.10 oere by de 
Workumerwaard.
It Bûn Fryske Fûgelwachten (BFVW) hat befê-
stige dat it om in farsk aai giet.

Boargemaster Hayo Apotheker hat de hear 
Kroese moandei yn it gemeentehûs yn Snits 
ûntfange yn it gemeentehûs yn Snits. De hear 
Kroese hat in oarkonde en in tientsje finerslean 
krigen. 
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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!

30 maart 2017

In de landelijke politiek is het belangrijk om te gaan stemmen! Vrijheid  
van meningsuiting en meebeslissen over onze volksvertegenwoordigers  
is een verworven recht in onze democratie.

Ook op lokaal niveau kun je je stem laten gelden! In ons mooie Makkum is het tijd  
voor een nieuwe dorpsvisie. Met de veranderingen in het IJsselmeer moeten we 
keuzes maken en beslissingen nemen waardoor makkum een bruisend dorp blijft.  
Een dorp met een ruime middenstand, een rijk verenigingsleven en goede (woon 
en werk) voorzieningen. 

De invulling van de dorpsvisie willen we tijdens de jaarvergadering richting geven. 
Door een open debat aan te gaan en te discussiëren over alle kenmerken wat ons 
dorp het mooiste dorp van Friesland maakt en bovenal wat er beter kan.

Wij hopen op een grote opkomst! Namens alle bestuursleden van Plaatselijk 
Belang Makkum, graag tot ziens op 30 maart va 20.00 uur in het MFC Makkum.

Plaatselijk Belang Makkum

Agenda
- Opening door de voorzitter
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Verslag jaarvergadering 2016
- Jaarverslag 2016/2017
- Financieel verslag 2016
- Verslag kascommissie
- Begroting 2017
-  Bestuursverkiezing; 

Aftredend en niet herkiesbaar, 
Zus Boonstra en Jolanda Dolman-Eisma. 
Het bestuur is dringend op zoek  
naar nieuwe bestuursleden!

- Rondvraag
- Sluiting
- Dorpsvisie en thema disscusie

Gastspreker
Titus Sijmonsma, doarp|s|wurkOmdat de toekomst van Makkum ook jouw toekomst is! pbmakkum.nl

va 20.00 uur  |  mFC  |  Klipperstraat 21a  |  maKKum

Uitnodiging
Jaarvergadering

U wilt toch ook gevonden worden op

Het Makkumer Diner
Dit jaar, zaterdag 8 april om 18.00 uur, voor 
de derde maal het gezellige Makkumer Di-
ner!  Bij het Makkumer Diner geniet je van een 
driegangen diner op bijzondere locaties: bij 
mensen thuis!  Elke gang eet je op een ander 
Makkums adres. Je kunt je opgeven om alleen 
mee te eten, maar je kunt ook  een gang be-
reiden, voor zes personen. De andere gangen 
eet je dan weer bij iemand anders .Je hoeft 
echt geen topkok te zijn om mee te doen, het 
gaat om de gezelligheid! Leuk om op deze on-
gedwongen wijze mensen uit je dorp te ont-
moeten. Tijdens het Makkumer Diner weet je 
vooraf niet met wie je eet en waar je eet. Je 
gaat van adres naar adres en maakt zo ken-
nis met je dorpsgenoten. Gezamenlijk sluiten 
we af bij de Rige met koffie en een nagerecht. 
Het bereiden van jouw gang wordt vergoed: 
voorgerecht €5,- en hoofdgerecht €10,- per 
persoon. CPM Leden betalen €20,- en niet le-
den €22,-.

Hopelijk wordt het wederom een groot suc-
ces! Dus schroom niet en geef je op vóór 1 
april: www.cultureelpodiummakkum.nl/cur-
susprogramma.

Even voorstellen. Mijn naam is Anna Marije 
Andringa, ik woon in Damwoude. Van 1 maart 
2017 tot 1 maart 2018 ben ik werkzaam als 
huisarts in opleiding in het gezondheidscen-
trum Makkum. Hiervoor heb ik anderhalf jaar 
gewerkt op de kinderafdeling van het MCL. 
Als boerendochter ligt mijn geluk niet in het 
ziekenhuis en wil ik graag werkzaam zijn in 
een dorpspraktijk op het platteland. Ik kijk uit 
naar mijn tijd in Makkum. Wa wit oant sjen! 

Nieuws vanuit het Sûnhûs



pag. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 22 maart 2017

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

Door Judith van Lavieren

In het weekend van 2, 3 en 4 juni 2017 orga-
niseert de Stichting Makkum Art een kunst-
weekend in en rond het centrum van Mak-
kum en recreatiecentrum De Holle Poarte. Op 
vrijdagmiddag 2 juni om 16.30 uur vindt de 
feestelijke opening plaats door gedeputeerde 
Sietske Poepjes. Daarna volgt de openingsact 
in het gebouw van Tichelaar aan de Turfmarkt 
in Makkum. Deze wordt verzorgd door de Ja-
panse pianiste Kanako en een danseres. Zij 
hebben zich laten inspireren door “It wite wiif 
fan de waed”, een oude sage over de vlec-
ke Makkum. Daarna volgt een kunstweek-
end waarvoor kunstenaars van verschillende 
disciplines zijn uitgenodigd. Zij exposeren 
op verrassende locaties zoals Het Anker, De 
Doopsgezinde Kerk en de Doniakerk, in mo-
numentale panden en tuinen. In de Waag van 
Makkum komt een informatiepunt om bezoe-
kers de weg te wijzen. Het aanbod is zeer di-
vers en geschikt voor jong en oud. Zo zijn er 
workshops voor kinderen, maar bijvoorbeeld 
ook een literaire avond en Keltische muziek. 
Op de route naar het strand  staan natuurlijk al 
de kijkers van Marco Käller, maar in het Kunst-
weekend is nog veel meer te zien. Een kunst-
zinnige verbinding en bewegwijzering naar het 
strand. En wie bij het strand is aangekomen 
kan daar prachtige kunstwerken van Ria Roer-
dink bewonderen.

De groep die het Kunstweekend organiseert 
bestaat uit vijf dames: Loekie Koornstra, An-
nette Berends, Maaike Poog, Wietske Siet-
zema en Thilda Adema. Kunst is hun hobby: 
Loekie en Annette beeldhouwen en Thilda, 
Wietske en Maaike schilderen. Voor de Stich-
ting Makkum Art hebben ze hun organisatie-
talenten aangesproken. Allereerst moesten ze 
naar de notaris om een stichting op te richten. 
Daarna gingen ze aan de slag met het aanvra-
gen van subsidies,het zoeken van geschikte 
locaties, het bezoeken van andere exposities 
om ideeën op te doen en het benaderen van 
kunstenaars. Inmiddels is er ook een website 
www.makkumart.nl. Hierop vindt u informatie 
over het programma en deelnemende kunste-
naars en over de mogelijkheden om het eve-
nement financieel te ondersteunen met een 
donatie.”We hebben al veel respons gekregen. 
De plaatselijke middenstand en horeca komt 
met leuke initiatieven. Makkum Art heeft een 
bijdrage gekregen uit het Ondernemersfonds, 
maar hulp, financieel of op een andere manier, 
blijft van harte welkom”, vertelt Maaike Poog.

Wie als ondernemer, kunstenaar of vrijwilliger 
ook een idee heeft of een helpende hand wil 
bieden op het Kunstweekend wordt  vrien-
delijk verzocht contact op te nemen met de 
stichting via maaikepoog@hotmail.com ,via de 
Facebookpagina Makkum Art of via de web-
site www.makkumart.nl. 

Makkum Art Kunstweekend

Makkum Art vlnr Annette Berends, Loekie Koornstra, Wietske Sietzema en Maaike Poog. Thilda 
Adema ontbreekt op de foto
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OPEN HUIZEN DAG
zaterdag 1 april van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Boterstraat 55, Makkum

Vraagprijs € 322.000,- k.k.

De Slinken 10, Makkum

Vraagprijs € 137.000,- k.k.

Lieuwkemastraat 18, Makkum

Vraagprijs € 274.444,- k.k.

Eize Speerstrastrjitte 9, Workum

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Het Brekkense Wiel 116, Lemmer

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Mutserd 32, Lemmer

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Farswei 3, Koudum

Vraagprijs € 1.297.000,- k.k.

Nr. 2, Smallebrugge

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

www.kingmawal inga.n l

Molenrak 20, Makkum

Vraagprijs € 229.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

makelaars  en taxateurs

Ook ons kantoor

is tijdens de

Open Huizen Dag

geopendRECREATIE RECREATIE RECREATIE

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 
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Door Sjirk Wijbenga

It tsien jierrich jubileum fan de toanielferie-
ning yn Ferwâlde sil noch lang oer neipraten 
wurde. Yn 2007 is feriening oprjochte. “Dat is 
oan de bar ûntstien”, neffens foarsitter Sjoerd 
Sterkenburgh. “Foarhinne kaam hjir altiten in 
selskip om utens. Mar doe’t bliken die dat in 
oantal Ferwâldsters ek wol spylje woenen bin-
ne we sels begûn”.

De kar wie diskear fallen op it hylaryske toa-
nielstik “Lang en Lokkich”. In grutte famylje-
foarstelling wêr’t mar leafst 14 spilers en 10 fi-
guranten oan mei dienen. “We woenen diskear 
wat oar as oars” seit Epke Zonderland, dy’t dit 
jier foar de seizde kear de ploech regisearre. 
Yn “Lang en Lokkich” rinne twa klassike mear-
kes “Readkapje”en Jiskepûster” troch elkoar 
hinne. It ferhaal begjint mei in fee, dy’t der wat 
nuver yn om slacht. Dan is der in baron dy’t 
graach wer in frou ha wol en in feint hat dy’t 
fereale is op syn dochter Jiskepûster.
It publyk begjint los te kommen as de boaze 
styfmem mei har ferfelende 2 pubers fan de 
treppen komme út it fleantúch.
Tuskentroch ferskine Readkapke en in 
slûchslimme wolf, dy’t syn minne en goede 
kant sjen lit. Twa jagers sitte him op ‘e hûd en 
knalle yn it wylde wei om harren hinne.
Dan is der in keninginne dy’t alle war docht om 
har soan oan de frou te krijen. In hichtepunt 
fan de jûn is de omtovering fan Jiskepûster nei 
in prachtige prinsesse dy’t dêrnei nei it kenink-
like bal mei.

Jubileumstik Ferwâlde falt der goed yn

It stik sit grôtfol dûbelsinnichheden. De fyt-
sende fegetaryske wolf, it midgetgolf, de tra-
vestyt, de mobyltsjes, en gean sa mar troch. It 
publyk fermakke har ta de teannen út. 
Regisseur Epke Zonderland hat der in moai 
gehiel fan makke. 

Zonderland: “It sjongen wie in moaie bykom-
stichheid mar wol ien fan de grutste útdagings. 

We ha der fansels ek wat in eigen slinger oan 
jûn. De muzyk ha we byelkoar fandele en de 
teksten hjir en dêr wat oanpast”.
It nije doarpshûs de Finne hat ûnderdak yn de 
eardere skoalle fan Ferwâlde. As it yn dizze 
foarm bestean bliuwe kin is noch ûnwis. Zon-
derland:  “De gemeente hat foarsteld dat we 
in jier sa draaie moatte en dêrnei wurdt it op 
nij besjoen.
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De baas probeert op zijn beurt met behulp 
van zijn chauffeur (Rina Nota) bewijs te vinden 
voor het overspel van zijn vrouw. Maar ook hij 
wordt geraakt door de pijlen van Amor: de de-
gelijke maar oh zo begripvolle Trudy begrijpt 
hem veel beter dan zijn eigen fierstente jonge 
wyfke”.

Na de pauze blijken zowel Wilma en Joris als 
directeur Haarsma en Trudy een romantisch 
weekendje gepland te hebben in het huisje 
van Theo. Hij zit immers met zijn vrouw in de 
caravan en is bezig met zijn hobby vlinders 
vangen. Ook Theo komt met vlinders in de 
buik terug naar huis omdat hij denkt dat Tru-

Toanielselskip Skuzum-Piaam speelt
“In goede freon en kollega”
Vervolg van voorpagina dy hier op hem wacht…Tijdens dit bedrijf ziet 

Theo eruit als de Freek Vonk van Skuzum en 
dat is goed voor een daverende lach vanuit de 
zaal. Vele komische misverstanden leiden uit-
eindelijk tot een spectaculair gevecht waarvan 
de toeschouwers alleen de geluiden horen, 
omdat het doek gesloten blijft.

Na afloop stelde Jan van der Velde zoals te 
doen gebruikelijk alle spelers voor en werd 
Oege Pieters bedankt voor het licht en ge-
luid, Hilda Hiemstra voor de grime en Jappie 
Feenstra voor de regie en het bouwen van het 
decor. “Foar oare minsken sitte der 52 wiken 
yn in jier. Foar Jappie bin dat der 51, die oare 
bringt hij hjir troch om het decor yn’e oarder te 
meitsjen”, aldus Jan.

Door Judith van Lavieren

Annick Gerritsma werd tijdens de finale van 
de Miss Teenverkiezing niet verkozen tot 
Miss maar won wel een mooie prijs. Tijdens 
de voorbereidingen moesten de kandidates 
foto’s van elkaar maken. Ellemijn Dijkstra uit 
Bolsward maakte de beste foto. Die foto had 
ze gemaakt van Annick, die dus volgens de 
jury het mooiste op de foto stond. Beide da-
mes wonnen daar een kledingbon mee en ze 
mogen een jaar lang foto’s af laten drukken.
Annick zag er geweldig uit in haar prachtige 
jurk, prachtig gekapt en in de make-up. “Wat 
zou je aan je zelf willen veranderen en waar-
om?”, werd haar tijdens de finale gevraagd.  
Het antwoord van Annick was: “Helemaal 
niks, schoonheid zit van binnen, ieder is uniek 
en dat straal je uit.”

Annick Gerritsma wint 
prijs met mooiste foto
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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

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.

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

Op zondag 26 maart 2017 geeft het ensemble 
Vivezza Trio een Zomertijdconcert in zorgcen-
trum Avondrust Patyna, onderdeel van Paty-
na. Het concert begint om 15:00 uur. Adres: 
Kerkeburen 66, Makkum. Concert is in Res-
taurant Waerdsicht. De toegang is gratis.

26 maart, 9.30 uur, K.C. Het Anker, Ds. J.D. 
Kraan Burgum, 4e 40-dgntijd. 19.00 uur, K.C. 
Het Anker, Gospelkoor The Young Christian 
Singers, Plusdienst “Offering”. 2 april, 9.30 
uur, K.C. Het Anker, Ds. G. Oberink Urk, 5e 
40-dgntijd / Jeugdkerk

Donderdag 23 maart van 20.00 – 21.30 uur 
workshop Compassie voor jezelf en voor de 
ander. Inloop in Bibliotheek Makkum met kof-
fie/thee vanaf 19.45 uur. Kosten naar draag-
kracht, jij bepaalt wat je betaalt.

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport: 26 
maart tot en met 1 april a.s.

Agenda

Zoekertjes
Zat. 25 maart vanaf 13.00uur is de opendag 

van Tennisvereniging Makkum. Tweedehands 
tennisartikelen inbreng en verkoop.

We hopen op tenniskleding, (kinder-)tennis-
rackets, etc. om te verkopen?

Graag contact met tel. 06-24926963
vóór 25 maart als u iets wilt doneren aan de 
club of iets te koop wilt aanbieden die dag.

Te koop: Linker kaatswant
Prijs: 40 euro. Tel: 06-38140359.

Op zaterdag 25 maart speelt Robert Jan 
Stips zijn soloprogramma in Pingjum. De zaal 
zal open zijn vanaf 20.00 uur. Kaarten zijn te 

bestellen via de website van Podium Pingjum. 

Gevraagd: voor de beleeftuin bij het kinder-
centrum/ Populier zijn wij op zoek naar een 
picknicktafel, kinderkruiwagens en parasols. 
Geld hebben we niet maar wel veel blije kin-
dergezichtjes. Je kunt Harmke Adema bellen 

06-47157579 of de locatie 0880350437.



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
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www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak

VW Jetta 1.6TDI (bj 2012) Kia Venga 1.4-16V (bj 2010)

Highline
Zilvermet.
Airco-ecc
Cruisecontr.
Halfleer
Trekhaak

Blauwmet.
Hoge zit
Airco
5drs
Nieuw staat
Radio-cd
El. ramen
23dkm
Uniek!

e 12.999,- e 9.245,-
Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!


