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Mededeling i.v.m. Pasen
Makkum – Volgende week verschijnt de 
Makkumer Belboei zoals gewoonlijk normaal 
op woensdag 7 april. Paasmaandag is de 
redactie en de drukkerij gesloten!

U kunt tot uiterlijk vrijdag 2 april a.s. 12.00 
uur uw advertenties en copij op de bekende 
adressen inleveren/bezorgen. 
(Voor email-adressen zie Colofon)

K&M Yachtbuilders presenteert nieuw paradepaardje 
tijdens Open Dag

* 3d-rendering van de Axonite 69 is te bezichtigen tijdens de Open Dag

Makkum - Tijdens de jaarlijkse Open Dag op 
zaterdag 17 april presenteert K&M Yachtbuilders 
haar nieuwe paradepaardje; de Axonite 69. Een 
modern schip naar ontwerp van Guido de Groot 
en Kees van de Stadt. De Axonite gaat pas 
vlak voor de Open Dag te water, net als een 
Stadtship 54. Deze twee splinternieuwe zeil-
jachten zijn samen met een tiental andere 
jachten te bezichtigen tijdens de Open Dag. 
Als de Axonite 69 en de Stadtship 54 straks de 
werf verlaten is er nog genoeg werk aan de 
winkel. Een Stadtship 56, een Bestevaer 55ST 
en een 49ST zijn in aanbouw en tijdens de 
Open Dag binnen te bezichtigen.

Interessante verhalen
De lezingen tijdens de Open Dag worden altijd 
zeer gewaardeerd, dus is K&M weer op zoek 
gegaan naar interessante verhalen. De titel van 
de eerste lezing (12 uur) is “Dit is geen lef, dit 
is leven”. Yvonne Kuijpers, van OceanPeople, 
neemt u mee in het leven van een oceaanzeilster: 
schipper, routeerder, moeder en zakenvrouw. 

Zij illustreert haar verhaal met prachtig beeld-
materiaal. Om 14 uur kunt u luisteren naar 
Gerard Dijkstra (Dijkstra & Partners). Onder-
werp van zijn lezing is “Innovaties in de jacht-
bouw” en hij sluit af met mooie beelden van 
zijn tocht aan boord van de “Bestevaer II” 
naar Groenland.

Jildou, medewerker Communicatie & PR: 
“Dit jaar hebben we voor catering gezorgd, 
zodat bezoekers ook op de werf kunnen lunchen. 
En we hebben een aantal ondernemers uit 
Makkum uitgenodigd om hun mooie producten 
te tonen: Makkumer aardewerk en scheeps-    
servies, ‘kleding van de kust’ en nautische kunst. 
Een aantal van onze leveranciers zullen hun 
artikelen en producten ten toon te stellen. We 
hebben dus een breed aanbod zodat er voor 
iedereen iets interessants te zien is. Onze mede-
werkers staan de hele dag klaar om mensen te 
helpen en te woord te staan.” Bezoekers zijn 
welkom van 10 tot 16 uur. Het volledige pro-
gramma is te lezen op www.kmy.nl.

Makkum – Op zaterdag 17 april a.s.kunt u         
er even gezellig op uit. We varen uit Sneek 
naar?…. Deze dag is geheel verzorgd en de 

eigen bijdrage is  27,50. Wie graag mee wil 
op deze dag kan bellen naar G.de Vries, tel. 
0515-232080

Zonnebloem



woensdag 31 maart
Makkum – Café-Restaurant “De Zwaan” 20.00 oere
Doarpskrite Makkum Algemiene Ledegearkomste

donderdag 1 april 
Makkum – MFC Maggenheim kantine 20.00 uur
jaarvergadering Gymnastiekver. DES 

Exmorra – Meditatie & Bewustwording 19.30 uur
opgave via www.boizca.nl of tel. 06-24131305 

dinsdag 6 april 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

Allingawier – Aldfaers erf route expositie. Vanaf 1 
april a.s., het begin van het nieuwe seizoen van de 
Aldfaers erf route, zal in het Expositiekerkje in het 
Museumdorp in Allingawier een doorlopende ten-
toonstelling te zien zijn van schilderen van Antje 
van der Werf-Welbedacht, autodidactisch kunstenaar. 
Tevens geeft zij hier doorlopende workshops en in 
mei/juni zal zij er les in portretschilderen gaan geven. 
Ook zal zij zelf bezig zijn met het vervaardigen van 
‘De Friese Ark van Noach’ met dieren die in Friesland 
voorkomen, op een doek van 480 x 220 cm.

Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route exposities. 
Vanaf 1 april a.s. is een geheel nieuwe collectie 
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar 
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien van 
Harmen Timmer en met ingang van 1 juni a.s. is de 
collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel ’s 
avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. 
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode 
geopend op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij Elske, 
geeft u de gelegenheid een hele dag met zilver te 
werken. De workshop is voor iedereen die een dag 
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil maken. 
Zaterdag 27 maart is volgeboekt!!! Voor dinsdag 11 
mei zijn er nog twee plaatsen vrij. Info tel. 0517-
579602 www.edelsmederij-elske.nl

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 3 april wordt weer het oud papier 
opgehaald door de leden van muziekvereniging 
Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hier-
mee wordt ’s morgens 9.00 uur gestart. Het verzoek 
is om het papier goed gebundeld of in dozen aan de 
weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de 
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Kerkdiensten   
Donderdag 1 april
Van Doniakerk 19.30 uur 
ds. J. van Olffen / pastor G. Visser, Witte donderdag H.A.

Goede Vrijdag 2 april
K.C. Het Anker 19.30 uur pastor G. Visser

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
19.30 uur br. D. Tamminga, Makkum + HA

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
19.00 uur Bijeenkomst te Makkum

Stille zaterdag 3 april
Van Doniakerk 19.30 uur pastor G. Visser

Paaszondag 4 april        
Van Doniakerk 10.00 uur pastor G. Visser

R.K. kerk 9.30 uur  geen opgave                                        

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum     

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep

Weekenddiensten Wûnseradiel
Pasen 3&4 april
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, Klipperstraat 11a,
Makkum. tel. 0515-231494

Paasmaandag 5 april
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9,        
Witmarsum. tel. 0517-531281
                        
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur 
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de 
betreffende tandartsenpraktijk
Goede Vrijdag en Pasen 2/3/4/5 april
Tandartsenpraktijk Dentwork, 
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345      
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
 donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
 tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
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Uit eigen regio

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
 Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” 
 tel. 0515-233720 - b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
 (ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-
231385

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

Foar alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren 
fan ús ynleave broer en omke

Sietse Sjoerd de Jong
wolle wy eltsenien hertlik tank sizze.
It hat ús tige goed dien!
 

Fam. de Jong 
en omkesizzers.

Ek út namme fan ús heit

Bram Dijkstra
wolle wy it Makkumer team fan Thuiszorg 
Zuidwest Friesland betankje foar de goede 
help foar him oan hûs. Jim ynset en tawijing 
hat ús grutste wurdearring!

It nije adres fan ús heit is mei yngong fan 
27 maart yn Avondrust, appartement 133               
Kerkeburen 66, Makkum

Fam. Dijkstra
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenland Vla, 1 liter....................................nu 1+1 gratis
Boerenbeenham.......................per pakje 25 cent korting
Wasa Knäckerbrod.................................per pakje nu 89 cent
Droste Pastilles, koker 100 gram..........................1.65 nu 1.19
Top Quality Wijnen, 0.75 cl..........................................nu 2.99
Top Quality Koffie, 500 gram....................................voor 3.19

Uit Blom's Slagerij
Grillworst, per 100 gram........................................nu 98 cent

Broccoli, 500 gram......................................................99 cent
Brise Luchtverfrisser.............................................per stuk 1.65

Aanbiedingen geldig van do. 1/4 t.e.m. wo. 7/4

Profiteer van 1 t/m 3 april
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

heerlijke handgeknoopte Paasrollade 
vanaf  11,- per kilo 11,00
Varkensvleesvoordeel

Paas Surprise
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel
bij 150 gram Parmaham 

bakje Paas-Ei-Rollade                   samen       2,75
Salade van de Week

Paas-Ei-Salade
100 gram 1,25
Specialiteit van de week

Paasrolletje Panchetta + kruiden
100 gram 1,45

* op 7 april vanaf 13.00 uur bij de Tennisvereniging 
 in Makkum, een open dag wordt gehouden. 
 Geïnteresseerden zijn van harte welkom

* Keep Them Rolling Makkum aandoet 
 op Koninginnedag

* meer info volgt in het programmaboekje van de 
 Koninginnevereniging

* Fan ‘e joen, 31 maart om 20.00 oere Jiergear-
 komste Doarpskrite Makkum yn ‘e efterseal fan 
 ‘De Zwaan’, alle leden binne wolkom

* Er morgenavond 20.00 uur ledenvergadering is van
 de gymnastiekver. DES in het MFC Maggenheim

Wist u dat...

Nieuw initiatief 
“Lach van de week”
Makkum – De Makkumer Belboei komt met een 
nieuwe rubriek. De rubriek: “Lach van de Week”, 
zal bestaan uit een mop en een advertentie die 
wekelijks of tweewekelijks in de Makkumer Belboei 
geplaatst zal worden. Om het initiatief te realiseren 
doet de Makkumer Belboei een beroep op u. Bent u  
de leukste thuis, of zit u elke zaterdagavond de 
moppen te tappen? Aarzel dan niet om uw beste mop 
op te sturen naar onze acquisiteur (adema.horeca @
worldonline.nl) Houd wel enige rekening met de 
inhoud van uw mop want het zal voor publicatie 
gecontroleerd worden op geschiktheid voor de krant. 
Naast moppen zijn er ook sponsors nodig. Deze spon-
soring zal gebeuren in de vorm van een advertentie 
van uw onderneming of product. De advertentie zal 
naast de mop worden geplaatst in de rubriek. Er geldt: 
hoe meer adverteerders, hoe hoger de advertentie-
waarde zal zijn. Voor de adverteerders is het mogelijk 
een korting voor de advertentie te krijgen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met onze acqui-
siteur, adema.horeca@worldonline.nl.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
voor  APRIL
 Kun Pao Kai
 Babi Pangang
 Mini Loempia's
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Makkum - Zou u het durven? Een hele dag lang 
30 meter hoog staand op een ra nieuwe zeilen 
aanslaan. Bemanningsleden Joost en Beat deden 
het afgelopen zondag. Veel wandelende Makkumers 

bleven met grote belangstelling staan om naar 
het acrobatische schouwspel te kijken. Aan dek 
van de topzeilschoener ‘Jacob Meindert’ tuurt 
kapitein Janke Jitske Kigma tevreden omhoog 
naar het tuigwerk van ‘haar mannen’. Volgende 
week stuurt zij de snelle ‘Jacob Meindert’ over 
de Noordzee in de ‘Race of the Classics’. De 
bemanning is er op gebrand om te winnen. Vorig 
jaar hebben ze bewezen dat ze dat kunnen. In het 
bijzijn van Poetin kregen ze in St. Petersburg de 
trofee uitgereikt voor de eerste plaats in de Tall 
Ships’ Race. Komende zomer gaat het zuster-
schip -de nieuwgebouwde ‘Wylde Swan’- meedoen 
in deze zeilwedstrijd tegen de grootste zeilschepen 
ter wereld. Alle deelnemende windjammers van 
dit spektakel doen vervolgens Sail Amsterdam 
aan. Ook de ‘Jacob Meindert’ doet mee aan de 
‘Parade of Sail’ en vaart dag- en avondtochten 
met 45 gasten tijdens dit maritieme evenement 
door de haven van Amsterdam. 

Morgen verlaat de ‘Jacob Meindert’ en haar beman-
ning de haven van Makkum. Aan boord zijn enkele 
opstappers die dit eerste tochtje van het seizoen 
niet willen missen. Zij stappen af in Enkhuizen 
maar wie wil kan eind april meevaren naar Scan-
dinavië waar prachtige reizen gemaakt worden 
tussen de Deense eilanden. En ja, wie wil mag 
dan ook de mast in! Meevaren? tel. 0515 231712.

Voorjaarswerk op grote hoogte  

Pastoor Van der Wal met pelgrims naar Lourdes
Nog tien plaatsen beschikbaar

* Pastoor Van der Wal gaat voor bij de Kruisweg 
in Lourdes

Makkum - Begin mei gaan zo’n veertig mensen 
vanuit Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum 
op bedevaart naar Lourdes. De Bolswarder pastoor 
Van der Wal zal deze bedevaart vanuit de Vier-
sprong geestelijk begeleiden. Deze bedevaart wordt 
georganiseerd door het VNB Lourdeswerk 
Bolsward. Pastoor van der Wal vindt het belang-
rijk om ook tijdens zo’n bedevaart beschikbaar 
te zijn voor de parochianen. De pastoor is zelf 
pelgrim in hart en nieren: hij ging al een aantal 
keer naar Santiago de Compostella en ook Lourdes 

is voor hem geen onbekende plaats meer. “Voor 
mij is, naast de liturgie en het parochieleven, het 
pelgrimeren een belangrijke vorm van kerk zijn. 
Het samen op weg zijn maakt dat je het leven 
ziet in een ander perspectief. Speciaal als je 
leven wordt getekend door ziekte of handicap is 
dat buitengewoon helpend. Samen naar Lourdes 
wordt die ervaring verbonden met parochie en 
liturgie en werkt daarmee ook na Lourdes door.”
Hotelleider Patrick Janssen is blij met de deel-
name van Van der Wal: “Bij bedevaarten van 
VNB Nationale Bedevaarten is altijd geestelijke 
begeleiding. Ik vind het fijn dat onze eigen pas-
toor vanuit de Viersprong mee gaat, dat is voor 
veel mensen toch vertrouwder dan een willekeurige 
andere priester. Pastoor kent de mensen al, zij 
kennen hem. Verhalen die in Lourdes naar boven 
komen, kunnen weer terug in Bolsward een ver-
volg krijgen.”

De reis naar Lourdes gaat per speciale bedevaarts-
trein vanuit Den Bosch en is van 2 tot en met 9 
mei 2010. Deze nachttrein rijdt in één keer van-
uit Nederland naar Lourdes. In Lourdes wordt 
door de eigen hotelleider een programma aan-
geboden, dat naast de gemeenschappelijke delen 
ook eigen onderdelen voor De Viersprong bevat. 
Het intensieve programma biedt voldoende 
ruimte voor rust en vrije tijd. Voor deze reis zijn 
nog zo’n tien plaatsen beschikbaar. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met Patrick en Boudien 
Janssen-Terbraak, contactpersonen voor het 
VNB Lourdeswerk in de parochies Bolsward, 
Makkum, Witmarsum en Workum, telefoon 
0515-580870.

(eigen foto)(eigen foto)
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BAS ZIJPBAS ZIJP
aardappel - Groente - Fruithandelaardappel - Groente - Fruithandel

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Mooie Aardbeien                  
1 doos 500 gr. voor maar ........   1.50

Heerlijke zoete Galia meloen
1 voor maar .............................   1.25

Grote verse eieren                 
10 stuks voor maar ..................   1.20

Hollandse Komkommers  
1 voor maar .............................   0.40

Adverteer in de Makkumer Belboei

Opening Stipepunt Bolsward   

Bolsward - Op donderdagmiddag 25 maart j.l. 
heeft mevrouw Marijke Pieters, wethouder van 
de gemeente Bolsward, namens de gemeenten 
Bolsward en Wûnseradiel het Stipepunt voor 
vrijwilligers en mantelzorgers officieel geopend. 
In haar openingstoespraak noemde ze dat de inzet 
van vrijwilligers en mantelzorgers in de heden-
daagse maatschappij zeer noodzakelijk is om het 
welzijn bij de burgers te bevorderen. Maar het 
doen van vrijwilligerswerk geeft ook veelal vol-
doening bij veel vrijwilligers en het is bovendien 
ook nog vaak gewoon leuk om te doen. 

Op het Stipepunt kan een vrijwilliger vrijblijvend 
informatie ontvangen over welk vrijwilligerswerk 
er mogelijk is. Tevens kan men daar de vacature 
map inzien of er een vacature is die bij hem/haar 
past. Op dit moment zitten er al ca. 35 vacatures in 
deze map. Mantelzorg, de zorg die je aan je naaste 
geeft wanneer deze ziek is of een beperking heeft, 
overkomt de mantelzorger in zijn of haar leven. 
Veelal geeft deze zorg veel voldoening maar dat 
wil niet zeggen dat de zorg niet zwaar en/of 
belastend kan worden. De inzet van deze mantel-
zorgers is niet weg te denken uit onze maatschappij. 

Waardering en hen mogelijk ondersteuning geven 
is en blijft  heel belangrijk om de zorg, op een 
goede manier, te kunnen  blijven volhouden.

Na de toespraak van de wethouder vertelde vrij-
willigster Tineke Tol over de start van het Stipepunt 
en over waarom ze vrijwilligster is geworden. 
”Nadat ik getopt was met werken mistte ik, na 
verloop van tijd, het werk, het omgaan met andere 
mensen en alleen maar doen waar je zin aan hebt. 
Hulp geven, steun bieden, luisteren naar mensen, 
dat is iets wat ik graag  doe”. Mevrouw Pieters 
overhandigde de vrijwilligers van het Stipepunt 
een mooi Stipepuntbord. Dit bord zal boven de 
receptie van het Stipepunt komt te hangen. 

Bij het Stipepunt kunnen dus alle inwoners en 
organisaties van de gemeenten Bolsward en 
Wûnseradiel terecht voor vragen op het gebied 
van vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. 
Het Stipepunt is bevestigd bij het WMO kantoor 
(de Wijmerts 7) en de openingstijden van het 
Stipepunt zijn: maandagmiddag 13.00-16.00 uur 
en donderdagochtend 9.00-12.00 uur. Ook kan met 
informatie vinden op de website: www.stipepunt.nl

* Bord Stipepunt en bloemen bij de opening
(eigen foto)(eigen foto)

Sùdwest Fryslân – Mevrouw drs. Kuneke Schraagen 
(47 jaar) is per 17 mei benoemd als beoogd griffier 
voor de nieuwe gemeente Sùdwest Fryslân. Sinds 

2002 werkt zij als griffier voor de gemeenteraad in 
de gemeente Oostellingwerf. Verder heeft zij ruime 
bestuurlijke ervaring opgedaan onder andere als lid 
van provinciale staten in Groningen en in het VNG 
Bestuur (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten). 
Ook is zij docent bij de Bestuursacademie Nederland.
De werkgroep met raadsleden van de vijf betrokken 
gemeenteraden hebben unaniem gekozen voor me-
vrouw Schraagen. De raadsleden hebben het volste 
vertrouwen in haar en zien in haar het boegbeeld 
van de nieuwe gemeenteraad, zowel intern als extern. 
Vanaf 17 mei gaat zij aan de slag als kwartiermaker 
met de opbouw van de nieuwe griffie en de nieuwe 
raad. Uiteindelijk zal haar benoeming plaatsvinden 
door de nieuwe gemeenteraad in januari 2011. Kuneke 
Schraagen heeft zich de afgelopen jaren sterk inge-
zet om de politiek dichter bij de burger te brengen. 
Ook in de nieuwe gemeente Sùdwest Fryslân zal zij 
deze visie in de praktijk brengen.

Beoogd griffier Kuneke Schraagen gemeente Sùdwest Fryslân

(eigen foto)(eigen foto)
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Damnieuws O.K.K. 
is kampioen
Makkum – Na twee klinkende overwinningen 
is OKK kampioen geworden. Op 9 maart kreeg 
OKK Makkum Oosterhaule op bezoek. 

Uitslag
B. Tilstra         - G. Sietsma        1-1
S. Tilstra         - R. Holtrop        2-0
G. Zijlstra        - S. Stoker         2-0
H. van As         - H. Visser         0-2
A. van Schaick     - T. van Slageren   2-0
G. Mensonides      - J. de Jong        2-0
C. Kooistra        - E. Willems        1-1
A. Wiersma         - J. Jager          2-0
Sj. Mensonides     - J. Poepjes        0-2
                                     ----
                                     12-6

Op 16 maart zijn we naar Oosterend geweest. 
Jaren geleden hebben we meerdere keren tegen 
Oosterend gespeeld. Daarom werden eerst oude 
herinneringen opgehaald. Daarna begon de wed-
strijd. Al gauw bleek dat de krachtverhouding 
heel anders lag dan 30 jaar gelegen. Makkum 
was nu veel sterker.

Uitslag
K. Louwsma         - B. Tilstra        0-2
H. Bergsma         - S. Tilstra        1-1
U. Bouma           - G. Zijlstra       0-2
G. Dijkstra        - A. van Schaick    1-1
G. Keuning         - G. Mensonides     0-2
J. Greidanus       - C. Kooistra       1-1
A. Bouma           - A. Wiersma        0-2
R. Strikwerda      - Joh. Rinia        0-2
                                      ----
                                     3-13 
  
Ook zijn er nog enkele onderlinge wedstrijden 
gespeeld.
A. van Schaick     - G. Mensonides     0-2
S. Tilstra         - I. Werkhoven      2-0
C.E. Kooistra      - G. Zijlstra       0-2
S. Tilstra         - A. Wiersma        2-0
B. Tilstra         - Joh. Rinia        2-0
A. Wiersma         - Sj. Mensonides    0-2
G. Zijlstra        - I. Werkhoven      1-1
Joh. Rinia         - C.E. Kooistra     1-1

Het viertal van OKK dat de bekerwedstrijden 
speelt maakt goede kans op het kampioenschap!
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3        8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN
AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert

in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Raadselachtige dood 
van Tom Oldenbroek
Parrega – Nadat de zaak bijna 10 jaar in  de doofpot 
is gehouden is er nu sinds een half jaar onderzoek 
gaande naar de dood van de 17-jarige Parregaaster 
Tom Oldenbroek. Hij werd in februari 2000 dood 
gevonden in een sloot in de weilanden buiten Schraard. 
Sinds kort is er een website in de lucht – tomolden-
broek.nl – waarop zo veel mogelijk informatie over 
de zaak gezet zal worden (daar wordt nog aan gewerkt). 
Tevens kan iedereen die iets te melden heeft of graag 
iets kwijt wil, een berichtje op de site plaatsen. Ook 
kan men rechtstreeks de moeder (Trushka) mailen; 
in dat geval zal het bericht niet zichtbaar zijn op de 
site. Trushka hoopt dat veel mensen zullen reageren. 
Ogenschijnlijk onbelangrijke informatie kan soms 
toch licht op de zaak werpen.

Snelheidscontrole 
in Wûnseradiel
274 weggebruikers te snel, 
elke 2 minuten een bekeuring

Makkum – Vorige week dinsdag hield het politie 
team 11 Ysselmarkust tussen 07.00 – en 16.00 uur 
een radarsnelheidscontrole op verschillende ‘klach-
ten’ locaties in de gemeente Wûnseradiel. Het viel 
op dat er weer veel overtredingen plaatsvonden. 
Er passeerden in totaal 1690 voertuigen de radar-
controle.

>Van 07.00 uur tot 10.00 uur werd gecontroleerd 
op de Arumerweg te Witmarsum, hier passeerden 
560 passanten de radarcontrole, er werden 114 
overtredingen geconstateerd. De max. snelheid is 
ter plaatse 50 km, de hoogste score was 88 km/uur.

> Op de Weersterweg tussen Makkum en Wons 
stond de radarcontrole van 10.00 uur tot 13.00 uur 
opgesteld, 780 passanten passeerden de radar, met 
120 overtredingen. Op deze weg geldt een max. 
snelheid van 80 km/uur. De hoogste topper was 
hier 126 km/uur.

> De Oude Rijksweg te Schettens geldt een max.
snelheid van 80 km/uur. Tussen 13.00 uur en 16.00 
uur passeerden hier 350 passanten de radarcontrole, 
er werden 40 overtredingen geregistreerd de snelste 
liet 104 km/uur voor zich afdrukken.

CVA-CAFE 
Sneek - Op dinsdag 6 april a.s. wordt het CVA-
café gehouden, van 15.00 tot 16.30 uur in Zorg-
boulevard Sneek (op het terrein van het Antonius 
Ziekenhuis). Het CVA-café is een plek waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en praten over de situatie 
waarin ze terecht zijn gekomen na het doormaken 
van een beroerte. Het CVA-café is bedoeld voor 
alle mensen die getroffen zijn door een beroerte, 
hun partners, familie en vrienden. Het is een 
informele bijeenkomst. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.  De toegang is gratis. Het CVA-café wordt 
elke eerste dinsdag van de maand gehouden.

Ingezonden
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Open dag Logeerhuis 
Nei It Sin te Makkum 
Makkum - Zaterdag 10 april van 14.00-17.00 uur bent 
u/jij van harte welkom op de open dag. Logeerhuis 
Nei It Sin is bedoeld voor kinderen van 4 t.e.m. 12 
jaar. Kinderen met een stoornis in het autistisch 
spectrum, adhd en/of een verstandelijke beperking 
kunnen bij ons een middag, weekend of een vakantie-
week logeren. Nei It Sin is een kleinschalige logeer-
voorziening, tijdens logeerweekenden zijn er maxi-
maal 4 kinderen welkom. Op de woensdagmiddag is 
er plaats voor zes kinderen. Er zijn altijd twee vaste 
begeleiders aan-wezig. Binnen de veiligheid van de 
kleine groep kunnen kinderen ontspannen, sociale 
contacten ontwikkelen, leren omgaan met kleine 
groepsinteracties en met begeleiding. Nei It Sin geeft 
ouders de mogelijkheid even bij te tanken terwijl de 
kinderen een fijne tijd beleven waar ze zich steeds 
weer op verheugen.

Nei It Sin is gevestigd in een voor kinderen ingerichte 
vakantiewoning en bevindt zich op vakantiepark 
Beachresort Makkum. Op het park en in de omgeving 
van Makkum zijn diverse mogelijkheden voor ont-
spanning en activiteiten: het strand op loopafstand, 
midgetgolf, speeltuin, bootjevaren, zwemmen, vissen, 
kinderboerderij, etc. Natuurlijk is er in en rond de 
vakantiewoning ook genoeg te beleven: knutselen, 
spelletjes doen, relaxen op de bank, spelen in de grote 
tuin. We maken ook uitstapjes naar bijvoorbeeld zwem-
bad of pretpark. Het verblijf bij Nei It Sin kan volledig 
worden vergoed vanuit een Persoons Gebonden Budget. 

Tijdens de open dag kunt u zich laten informeren 
naar de mogelijkheden voor uw kind. Graag tot ziens 
op 10 april! Wilt u alvast wat meer weten kijkt u 
dan op onze website: www.logeerhuismakkum.nl

Kom naar de reünie
Makkum - Er schijnt een misverstand te zijn over de 
reünie, die 4 mei a.s. georganiseerd wordt tijdens de 
feestweek t.g.v. Koninginnedag, het 30 jarig regerings-
jubileum van Koningin Beatrix en 65 jaar bevrijding. 
Het is niet een reünie vanwege de 2e wereldoorlog, 
wat in het verleden wel het geval was. Deze reünie 
is bestemd voor mensen die hun schoolklas, buren van 
vroeger, of hun sportteam  weer eens willen treffen. 
Zoek contact met die mensen en vertel dat er een 
reünie in Makkum is, het feestpaviljoen is beschik-
baar, alles wordt voor u geregeld. Er is een leuk 
programma, Ald Makkum is die middag ook aan-
wezig om oude foto’s van Makkum te laten zien en 
er iets bij te vertellen. De kosten zijn slechts  17,50 
per persoon, hiervoor krijgt u 3 consumpties en een 
uitgebreide broodmaaltijd. Hoort zegt het voort! 
Hoe meer reünisten hoe leuker.

Informatie en aanmelden:
T.H. Groeneveld-Binnema – 232607
info@koninginnevereniging.nl   

Plaats uw zoekertje in de Makkumer Belboei
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Jouke van der Veen maakt miniatuur luchtwachttoren

Makkum - Speciaal voor de tentoonstelling “65 
Jaar bevrijding, en daarna...”, maakt oud-Mak-
kumer Jouke van der Veen een getrouw model 
van de Makkumer luchtwachttoren. 

Na de bevrijding in 1945 heerste de dreiging van 
een mogelijke nieuwe wereldoorlog, ditmaal  
vanuit de Sovjet Unie. Rond 1950, tijdens het 
hoogtepunt van deze z.g. Koude Oorlog, werd 
een luchtbewakingssysteem uitgedacht. Over geheel 
Nederland kwam een netwerk van torens op 
onderlinge afstand van ca 10 km. De torens waren 
uitgevoerd in een honingraat betonsysteem en al 
naar gelang van de grondpeilhoogte min of meer 
gelijk. De bemanning bestond uit vrijwilligers 
die onderricht kregen in het herkennen van 
bevriende- en vijandelijke vliegtuigen. Bij herken-
ning van één der laatsten diende men terstond de 
dichtstbijzijnde luchtmachtbasis te bellen zodat 
vandaar onderscheppingtoestellen konden opstijgen. 
In oktober 1953 kreeg ook Makkum zo’n toren. 
Deze kwam op de zeedijk vlakbij het Achterdijkje, 
tegenover de huidige woning van Benard India. 
Hoewel het gemeentebestuur opperde de toren tot 

voorbij Avondrust te plaatsen, zodat bij eventuele 
beschietingen geen burgerwoningen in de vuurlijn 
lagen, was de Genie van de Landmacht niet te 
vermurwen. De toren kwam precies op de plaats 
waar midden 18e eeuw de nieuwe in zee gemaakte 
zeedijk aansloot op de oude waterkering. Ter 
oriëntatie: vanaf het Achterdijkje, na het passeren 
van de toegangshekken stond de toren op het vlak 
gemaakte stukje zeedijk bij het eerste bankje.
Omstreeks 1960 was het luchtherkenningssysteem 
al ruimschoots achterhaald. Straaljagers bleken 
sneller dat het onderlinge telefoonverkeer. De 
Makkumer toren bleef nog een tijdje staan en 
werd omstreeks 1970, evenals alle andere, afge-
broken. Door plaatselijke inspanningen werd in 
Friesland allen de toren bij Oudemirdum gered 
en is te bezichtigen.

Omdat de zeer markante toren slechts een korte 
periode het aangezicht van Makkum bepaalde zijn 
er weinig foto’s van bekend. Bij deze wil de 
stichting Ald Makkum een beroep doen: bezit u 
een foto met daarop de toren dan willen wij graag 
een scan maken. Uiteraard krijgt u de opname 
weer terug.

O. Gielstra, stichting Ald Makkum
info@ald-makkum.nl  
Archief in de Waag (Waagsteeg 1a) is geopend: 
vrijdagsmiddags en ‘s avonds en zaterdagmiddag.

(foto: Stichting Ald Makkum)(foto: Stichting Ald Makkum)

(eigen foto)(eigen foto)

Makkum – De foto is bijna symbolisch. Er wordt 
hard gewerkt aan veranderingen en verbeteringen in 
en om It Iepen Stee. Dat heeft resultaat. De inspectie 
heeft in een gesprek met de school gesteld, dat IIS op 
koers ligt en dat de school het afsluitend onderzoek 
met vertrouwen tegemoet kan zien. Op de ouderavond 
van donderdag 18 maart hebben de ouders en de 
teamleden naar de toekomst van IIS gekeken. Dat 
heeft enkele duidelijke besluiten opgeleverd.

IIS is een openbare basisschool: een school waar 
ouders en leerlingen met verschillende opvattingen en 

overtuigingen zijn. Dat is voor IIS het eerste speer-
punt. Daarom worden in het volgend schooljaar in 
de groepen 5/6 en 7/8 godsdienstonderwijs (GVO) 
en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) gegeven 
aan die leerlingen die daarvoor kiezen.
Het tweede speerpunt: IIS is een taalschool. De school 
zet in op alle aspecten van lezen en taal door met 
goede en moderne methodes te werken, door aandacht 
te hebben voor Nederlands, Fries en Engels. Op de 
ouderavond hebben de ouders zich uitgesproken voor 
Engels in alle groepen. De school streeft ernaar om 
daar in het volgend schooljaar een begin mee te maken.
Het derde speerpunt wordt al gewoon: IIS en pro-
jecten. De leerlingen kunnen hun kennis, hun vaar-
digheden en hun creativiteit toepassen in vieringen 
en projecten. Dat doet de school nu al. ‘Makkum, 
vroeger en nu’, is daar een prachtig voorbeeld van 
geworden. En daar gaat IIS mee door.
Dit verslag begon met het gebouw en het eindigt 
ook met het gebouw. Het gebouw is van binnen op 
orde gebracht. Op dit ogenblik wordt de tuin aange-
pakt. We verwachten dat ook het plein en schoolge-
bouw binnenkort zullen volgen.

IIS (It Iepen Stee) ligt op koers

(eigen foto)(eigen foto)
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Reisverhalen,
Ze zijn er in alle soorten en maten, de reisverhalen, en ze lezen vaak als een jongensboek. Vaak waar gebeurd, soms ook 
in romanvorm gegoten. Al vanaf de oudheid vertellen reizigers over hun ontberingen, heldendaden en wat dies meer zij. 
Marco Polo werd legendarisch, maar vele anderen, o.a. de  plaatselijke schrijvers Jack Breed en de familie Hoekstra, hebben 
zeker zoveel interessants te vertellen.
Kijk voor reisverhalen de komende weken op onze thematafel.
 
DVD
Fighting- (een straathandelaar in New York komt terecht in de wereld van de illegale gevechten); Finkers, H.- Na de pauze 
(voorstelling 06-2009); Maassen, T.- Zonder pardon (cabaretvoorstelling 2009); Management- (Mike, nachtwaker in het motel 
van zijn ouders, stelt alles in het werk om zakenvrouw Sue te versieren); Queen- Rock you from Rio; The Proposal- (een 
manager dwingt haar assistent om met haar te trouwen).
Informatief
Allen, J.- Encyclopedie van het onbekende (merkwaardige fenomenen, bijgeloof, symboliek en oude mysteries); ANWB 
Campinggids 1 & 2 (2010); Bronsgeest, P.- Zo leer je vissen (het hengelsportboek voor jongens en meisjes); Cates, S.- 
Photoshop CS4; Fasset, K.- Quilt romantiek (20 ontwerpen voor patchwork en quilten); Forty, G.- De encyclopedie van Tanks 
(historisch en moderne tanks uit de hele wereld); Gaal, A. van.- Succes (adviezen voor een financieel onbezorgd leven); 
Hinkelen! - Originele ideeën voor te gekke hinkelbanen; Loman, S.- Sweet! By Sam (supervrolijke gerechten, ook voor kids 
met voedselallergie); Luijken & Hoogland.- Breien (sokken van teen tot boord); Minden, J.R. van.- Get a job (de sollicitatie-
goeroe); Wereld voetbal recordboek 2010 (alle records uit de voetbalwereld); Windows 7 basisgids (snel en gemakkelijk 
overstappen van XP of Vista naar Windows 7).
Romans
Austin, L.- Tegen de stroom in (vier generaties vrouwen houden zich staande in het kolkende water van de geschiedenis); 
Breij, C.d.- Dingen die fijn zijn (columns); Bril, M.- Jongens jaren (ode aan zijn jeugd); Cussler, C.- Het oog van de orkaan 
(een enorme schat op zee, een meedogenloze dreiging op het water); Enquist, P.O.- Een ander leven; Hollander, L.d.- 
Wisselgeld (hun jongste dochter wordt vermoord); Jong, C. d.- Serpent (achtervolgd door een onvoltooid verleden); Lasser, 
S.- Een jaar later (Cat zoekt naar het zoontje van haar overleden broer); Lennox, J.- Hart van de nacht (twee meisjes zijn 
rond de tweede wereldoorlog op zoek naar de liefde); Mankell, H.- De gekwelde man (detective met Wallander); Meer, O.v/d.- 
De prijs van succes (een jonge moeder wil meer actie); Tahan, M.- De man die kon rekenen (rekenkundige en wiskundige 
vraagstukken in de sfeer van Duizend-en-een-nacht); Willett, M.- Een tweede kans (een meeslepend familieverhaal dat 
speelt in Devon); Wisse, C.- Het dilemma van de boerenzoon (hij is verliefd op de vrouw van zijn aanstaande schoonvader).

Bibliotheeknieuws
Himmeldei Witmarsum 
groot succes
Scholieren maken dorp schoon

Witmarsum – Voor de derde keer organiseerden 
dorpsbelang Witmarsum, de basisscholen OBS 
De Utskoat en CBO De Bonkelder, en de gemeente 
Wûnseradiel een himmeldei. Zo’n 80 leerlingen 
uit de groepen 5 tot en met 8 verzamelden zich 
om half twee op het gezamenlijke schoolplein. 
Groepjes van drie kinderen kregen handgrijpers, 
handschoenen en vuilniszakken mee om alle los-
liggende rommel te verzamelen. In anderhalf uur 
zijn de leerlingen er in geslaagd het dorp schoon 
te maken. Tientallen vuilniszakken leverden ze 
vol af bij de school. 

Juist na deze sneeuwrijke winter bleek dat er 
veel troep was blijven liggen. Vooral uit struiken 
en plantsoentjes verzamelden de scholieren kilo’s 
losliggende papiertjes, plasticzakken en soms 
zelfs fietsonderdelen. Sommige hadden zich 
speciaal voor deze taak uitgedost in knalrode 
overalls. Ze waren daardoor goed zichtbaar en 
werden door dorpsgenoten herkend als echte 
himmelaars. Elk groepje had een straat of paar 
straten toegewezen gekregen, zodat echt het hele 
dorp schoon zou worden. ‘Gevaarlijke’ stukken 
moesten ze overslaan, zoals twee drukke uitvals-
wegen en de Molenweg langs de Witmarsumervaart. 
Himmeldei Witmarsum dient een aantal doelen. 
Natuurlijk is het schoonmaken van het dorp het 
belangrijkste, maar ook blijk geven van goed burger-
schap valt hieronder. Basisscholen hebben onder 
andere de taak van leerlingen goede burgers te 
maken en himmeldei is daarvoor een prima middel. 
Al tijdens het himmeljen spreken de scholieren 
dorpsgenoten aan op het niet op straat gooien 
van papiertjes. Dit jaar viel himmeldei samen met 
NL DOET, die de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland ondersteund. Himmeldei Witmarsum 
is nu drie jaar succesvol georganiseerd; de kans 
is groot dat er volgend jaar weer een Himmeldei is.

Klaas Smit
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Nu ook open op zondag
van 10.00 tot 17.00 uur

voor sauna en
beautybehandelingen

  www.leliehof.nl

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen  * Dekbedden
* Kussens  * Bedbodems

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:
 
 Dinsdag  8.00 t/m 18.00 uur
  19.00 t/m 21.00 uur
 
 Woensdag  8.00 t/m 18.00 uur
 
 Donderdag   8.00 t/m 18.00 uur
 
 Vrijdag  8.00 t/m 16.00 uur
 
 Zaterdag  9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Fietsreis naar Santiago de Compostela

Heerenveen - Hoe ben ik er toegekomen om een 
fietsreis naar Santiago de Compostela in Spanje te 
gaan doen. In de zomervakantie gaan we meestal 
met de caravan naar het buitenland, zo gaan we wel 
naar Frankrijk, Italië of Duitsland, maar altijd nemen 
we de fietsen mee. Samen met mijn vrouw maken 
we dan meestal korte tochtjes in omgeving van 
40-60 km. Maar ik zelf ga vaak ook wel voor de 
uitdaging. Zo heb ik de Alpe d’Huez en de Mont 
Ventoux in Frankrijk al meerdere keren op gefietst, 
en afgelopen zomer 2009 hebben we een groot 
gedeelte langs de Bodenzee in Duitsland gefietst. 
Vorig jaar zomer 21 juli 2009 mocht ik het heuge-
lijke feit beleven dat ik al gedurende 40 jaren deel 
neem aan een werkzaam leven. In deze tijd van 
recessie waarbij veel mensen worden ontslagen speelt 
dit nog meer dan anders mee. Ik zelf vind het best 
een mijlpaal, velen komen hier om de één of andere 
reden (ziekte, voortijdig overlijden of ontslag niet 
aan toe. Ik heb mij dat ook gerealiseerd. Daarom 
heb ik in goed overleg met mijn vrouw besloten om 
2 maanden uit mijn potje Levensloop af te snoepen. 
Wat mij zelf wel leuk lijkt om een keer de route 
vanuit Nederland naar Santiago de Compostela in 
Spanje te fietsen. Tegenwoordig wordt deze route 
weer erg veel gelopen en gefietst. Dit jaar is het een 
Heilig Jaar. 

De aanpak:
Inmiddels ben ik ongeveer ¾ jaar bezig met de voor-
bereiding. Zo volg ik de beschreven St. Jacobs fiets-
route van Clemens Sweerman. Deze is zeer gedetail-
leerd in drie delen beschreven. Deel 1. Van Haarlem 
– Tours ; deel 2 Tours- Pyreneeën en deel 3 Pyreneeën 
naar Santiago de Compostela. Ook ben ik lid geworden 
van het Nederlands genootschap van Sint Jacob 
gevestigd in het huis van St. Jacop in Utrecht www.
santiago.nl hier heb ik mijn ook mijn Pelgrimspas 
“credencial” ontvangen, deze geeft reductie op over-

nachtingen in Refugio’s het is tevens de stempelkaart 
omdat indien je kunt aantonen doormiddel van stem-
pels dat je de tocht hebt gefietst, gelopen hebt of met 
een ezel heb afgelegd je de Compostela ontvangt. 

Op vrijdag 7 mei start ik bij de Waddenzee bij Zwarte 
Haan en fiets vandaar naar Leeuwarden bij het 
hoofdkantoor van mijn werkgever Omrin langs en 
vervolgens nog bij de andere vestiging in Oudehaske 
bij Heerenveen langs. Op dinsdag 11 mei vertrek ik 
dan vanuit mijn woonplaats Heerenveen via de 
Afsluitdijk, Wieringerwerf met een overnachting bij 
een kennis, de dag erna fiets ik verder naar Assendelft 
waar ik dan overnacht bij de oudste dochter. Op 
hemelvaartdag 13 mei ga ik dan naar Haarlem waar 
ik door mijn vrouw en de andere familieleden wordt 
uitgezwaaid bij de startstreep op de weg het begin 
beschreven route in de Hagenstraat 10 in Haarlem.

Overnachtingen: 
Voor overnachting zal ik zowel gebruik maken van 
campings of bij een Refugio (herberg) een slaap-
plaats regelen. Ik heb voor deze tocht ongeveer vijf 
1/2 week ingepland dit is inclusief een aantal rust-
dagen. Ik fiets dus van zee (Waddenzee bij Zwarte 
Haan naar de zee) bij Cape Finestera. Ik bedacht 
toen bij mij zelf dat mijn fietstocht misschien ook 
een mogelijkheid voor sponsering zou kunnen zijn. 
Nu nog een goed actiedoel. In onze familie (mijn 
vrouw haar moeder) hebben we al met Dementie te 
maken. Dit was voor mij de aanleiding om mij aan 
te melden voor een actie bij Alzheimer Nederland. 
In middels heb ik een website opgezet om mij te 
kunnen volgen, ik benader sponsoren om mijn 
actiedoel te steunen.Dit begint nu enige resultaten 
op te leveren. Bij Alzheimer Nederland is hiervoor 
speciaal een Giro actienummer beschikbaar gesteld. 

Donaties en Giften: 
Indien u mijn actie wilt steunen met een gift kunt u 
dit doen op het giro actienummer 2598 van Alzheimer 
Nederland met als kenmerk Reitsema.P.J.C. Zo krijg 
ik een terug koppeling van het resultaat actie op-
brengst. Het actienummer is ANBI gerelateerd en 
als zodanig door de belastingdienst aangewezen. 
Uw gift kan zo als aftrekpost opgegeven worden. 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de site        
van de belastingdienst bij www.belastingdienst.nl/
particulier/giften/giften. 
Voor informatie of interviews tijdens mijn afwezig-
heid kunt u contact opnemen met mijn vrouw op 
telefoonnummer 0513-629533 of mailen naar pet.
reitsema@planet.nl. Om mij te kunnen volgen kunt 
u de website bezoeken, hier probeer ik regelmatig iets 
op te kunnen plaatsen. En o ja ik reken natuurlijk ook 
op uw steun mentaal of in de vorm van een gift. Zie 
voor meer info op www.peternaarsantiago.reismee.nl
 
Vriendelijke groet, 
Peter Reitsema

Bolsward - Op Goede Vrijdag 2 april zal in de 
Martinikerk te Bolsward in de kerkelijke viering de 
Mattheüs Passie van Anne Kalkman worden uitgevoerd. 
Deze viering begint om 19:30 uur. De Mattheüs Passie 
wordt uitgevoerd door een projectkoor uit Makkum 
en het kleine koor van CBS de Bron uit Bolsward. In 
de jaren tachtig zong het koor van CBS de Bron mee 
in de uitvoering van de oratoriumvereniging, die jaar-
lijks de Mattheüs Passie van J.S. Bach uitvoerde. 
Toen het koor te groot werd is daar een einde aan 
gekomen. Daarna heeft Anne Kalkman een Mattheüs 
Passie gecomponeerd en gearrangeerd in het Nederlands. 
Het werk duurt een half uur. Wie de Mattheüs Passie 

van Bach kent, zal ongetwijfeld de koralen herkennen. 
Ook de evangeliste heeft een prominente plaats 
gekregen. De kinderen van de Bron zingen de soli en 
dat is best bijzonder. De solisten zijn: Evangeliste-
Lisa Dijkstra, Pilatus-Marrit Wiersma, Hogepriester-
Jessy Dullemans, Judas- Nynke Ariesen, vrouw-
Marissa Pace, Christus-Zelina Postma, Jozef van 
Arimathea- Jeffrey Smink, Petrus-Jonah Kracht. 
Het geheel wordt door een instrumentaal ensemble 
begeleid. Organist is Jan.F. Sterenberg. Het geheel 
staat onder leiding van Anne Kalkman. De voor-
ganger is: Ds M. Ariesen-Howerda. De toegang is 
gratis.

Mattheüs Passie

(eigen foto)(eigen foto)
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Anouk tribute LIVE in Swing 
café September te Workum

Workum - Anouk is zonder meer de beste en 
meest populaire rockzangeres van Nederland met 
een zeer internationale sound. Van het eerste album 
“Together Alone” tot en met haar meest recente 
CD “For Bitter Or Worse”; ze verrast iedere keer 
met een nieuwe sound of stijl. 2009 was wederom 
een succesjaar voor Anouk. Het succes dat ze in 
2008 behaalde, zette zich in 2009 moeiteloos 
voort. Ze gaf o.a. een optreden op Pinkpop, een 
openlucht concert in het Westerpark voor 18.000 
bezoekers en een aantal uitverkochte concerten 
in Ahoy. ‘For Bitter Or Worse’ had vóór de release, 
op 18 september 2009, al de platina status behaald 
en is inmiddels met dubbel platina bekroond.

Album Tribute         
‘The other side of Anouk’ speelt in een verplet-
terende show de beste nummers uit het brede 
repertoire van Anouk.  Rauwe, groovy rocksongs 
worden afgewisseld met gevoelige ballads. De 
veelzijdigheid van de muziek van Anouk spreekt 
vele leeftijden aan. Deze album-tribute is juist 
daarom geschikt voor ieder evenement: van een 
caféoptreden tot grootschalige festivals. De band 
heeft op verscheidene podia in Nederland gespeeld 
en met het nodige succes. Ieder optreden van de 
band wordt met veel enthousiasme ontvangen. De 
krachtige stem van zangeres Bibi wordt onder-
steund door vier ervaren muzikanten, die hun 
sporen in de muziek reeds hebben verdiend. De 
samenstelling van de band bestaat uit Bibi Moes 
(zang), Henk Bergsma (gitaar), Mol Mulder 
(bas),  Ruben Soer (drums) en Willem Bouwers 
(gitaar). Website: www.anouk-project.nl. 

Kortom mis dit bijzondere optreden niet. Tot 
paaszaterdag 3 April, aanvang 23.00 uur Swing 
Cafe September te Workum meer info kijk op 
www.swingcafeseptember.nl

Paas-zing-mee
Makkum – Op 1e Paasdag, zondag 4 april, zal er 
een “Paas-zing-mee” gehouden worden, in de grote 
zaal van “Avondrust”. Er zullen veel bekende paas-
lederen gezonden worden, op het orgel begeleid 
door dhr. A. Couperus. De toegang is vrij en het 
begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

(eigen foto)(eigen foto)

Adverteer in de Makkumer Belboei
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V.V. Makkum
zaterdag 3 april
Makkum 1 - Joure 1 14.30
Makkum 2 - Be Quick d 2 12.30
Makkum 3 - Joure 4 12.45
Woudsend 3 - Makkum 4 14.30

Yvc b1 - Makkum b1 10.30
AVC c1 - Makkum c1 10.55
Makkum c2 - Bakhuizen c1 10.30
Sneek/wit zwart d2 - Makkum d1 11.15
Scharnegoutum d3 - Makkum d4m 11.00
Makkum e1 - LSC1890 e2 10.30
Makkum e2 - YVC e2 10.15
Makkum e3 - Sneek/wit zwart e9 9.15
Scharnegoutum e3 - Makkum e4 9.00
Akkrum f2 - Makkum f1 11.30
Makkum f2 - Nieuweschoot f3 9.00

Voetbalprogramma

Onderlinge wedstrijden 
turnen DES Makkum
De uitslagen:
Meisjes Jongens
Niveau R3 2002/2003 Nveau  17 2003
1e Lieke Hartman 1e Jelle Tijmstra
2e Indy Tuinier 2e Harm de Zee
3e Hannah Postma 3e Luke Lindeman

Niveau R3 1999/2001  Niveau 17 2001/2002
1e Jessica Veneman  1e Tiede Bootsma
  2e Rutmer Postma
Niveau  R2 2001/2003  
1e Kyra Adema  Niveau 16 2001/2003
2e Zoë Adema  1e Niels Wiersma
3e Anouk v.d Weerd  2e Quinten Hartman
  3e Sem Verwegen
Niveau R2 1999/2000
1e Elma v.d Logt  Niveau 16 1998/2000
2e Lisa Veld  1e Abe-Jan de Jong
  2e Jelmer Postma
Niveau R1 2000/2003  3e Luke van Palmhoven
1e Femke de Jong
2e Berber Koornstra  Niveau 15 
3e Amber Bosshardt,   1e Dooitse de Boer
    Linda Struiving 
 Niveau 13/14
Niveau 11/12  1e Hylke de Jong
1e Loes Attema
2e Anke Dijkstra
3e Garina Algera

Meisjes Keurgroep
Niveau 12
1e Anna v.d Geest 
2e Nynke de Witte

Niveau 11
1e Berber v.d Zee
2e Nynke de Zee

Niveau 10 
1e Sita de Vries

Niveau 8 
1e Marleen Schippers
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

voetbal - Makkum gelijk tegen Waterpoort Boys
Sneek - In een aantrekkelijk en boeiend duel heeft 
het eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum 
afgelopen zaterdag verdienstelijk gelijk gespeeld 
tegen Waterpoort Boys. Op sportpark Het Schutters-
veld in Sneek wist geen van beide ploegen een van 
de vele kansen te benutten. Toch werd er tweemaal 
gescoord. Zonder storingsmonteur Teake Elgersma 
die voor de tweede maal dit seizoen vanwege werk-
zaamheden een wedstrijd aan zich voorbij moest laten 
gaan startte Makkum de wedstrijd noodgedwongen 
met een zeer jonge verdediging. De uitstekend spelende 
laatste man Piter Genee moest in verband met de 
afwezigheid van Elgersma leiding geven aan 3 
onervaren jonkies terwijl hij achter zich de prima, 
maar ook al niet zo ervaren en onrustig coachende 
doelman Nota achter zich wist. 

Na de midweekse 1-3 oefenoverwinning op tweede-
klasser Nijland startte Makkum, ondanks de eerdere, 
forse, thuisnederlaag tegen de Sneekers en ondanks 
het enorme verschil in ervaring tussen beide ploegen, 
toch wel met enig zelfvertrouwen aan de wedstrijd. 
Dat vertrouwen had na een kwartier spelen vergroot 
kunnen worden toen de oude maar nog steeds niet 
versleten laatste man van Waterpoort Boys, Richard 
de jong de bal pardoes in de voeten schoof van Feike 
Melchers die vogeltje vrij voor keeper De Jong de 
bal voor het inschieten had maar helaas voor Makkum 
voorlangs schoot. Naar achteraf bleek een van de vele 
kansen deze middag. Helaas voor de toeschouwers 
hadden de spitsen van beide ploegen het vizier 
zaterdag niet op scherp staan terwijl beide keepers 
in goede vorm staken en foutloos keepten. Ondanks 
de vele kansen voor beide ploegen in de eerste 45 
minuten werd de rust met een 0-0 stand bereikt. 

In de tweede helft bleven beide ploegen voor de winst 

spelen waarbij Makkum langzaam maar zeker het 
middenveld in handen kreeg. In de omschakeling 
bleef echter ook Waterpoort Boys gevaarlijk waar-
door de toeschouwers zich geen moment hoefden te 
vervelen. Nadat uitblinker Lennart Adema een kwartier 
voor tijd vanaf 20 meter op de binnenkant van de 
paal schoot kwam Makkum enkele minuten later 
dan eindelijk tot scoren. Een door de goed leidende 
scheidsrechter Jansma terecht gegeven strafschop 
werd benut door Daniël Kleiterp die zijn 16e treffer 
van het seizoen aantekende. Waar Makkum luttele 
minuten na de voorsprong nog een mooie kans om 
zeep hielp de voorsprong te vergroten kreeg ook 
Waterpoort Boys 6 minuten voor tijd een strafschop. 
En ook ditmaal had scheidsrechter Jansma het bij 
het rechte eind. Rienk Veltman liet Tinus Vermaning 
uit zijn rug weglopen en moest binnen de 16 aan de 
noodrem trekken. Keeper Nota was kansloos op de 
onberispelijk door Robert Minks ingeschoten penalty. 

De teleurstelling was groot bij Makkum na het laatste 
fluitsignaal. Toch kon de ploeg terugkijken op een 
prima wedstrijd waarin het meer dan gelijk op ging 
met het geroutineerde Waterpoort Boys. Het enige 
dat de jonge ploeg kon worden verweten is dat het 
niet iets slimmer met de vele mogelijkheden en de 
geboden ruimte was omgegaan. Desondanks was 
de conclusie na de wedstrijd dat de ploeg vooruit-
gang heeft geboekt ten opzichte van het begin van 
het seizoen toen het nog volstrekt kansloos was 
tegen dezelfde tegenstander.  Aanstaande zaterdag 
speelt de ploeg van trainer Sjouke de Bos wederom 
een belangrijke wedstrijd. Op sportpark ‘De Braak’ 
treft het Joure dat net als Makkum nog niet veilig is. 
Joure verraste afgelopen zaterdag vriend en vijand 
door kampioenskandidaat Zeerobben met 2-0 te 
verslaan. Aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

Judoka’s succesvol

Witmarsum - Afgelopen weken zijn er verschillende 
toernooien geweest waar judoka's van Judo Witmarsum 
zeer succesvol waren.
Op de foto de prijswinnaars, staand v.l.n.r. Anne 
Tolsma 3e prijs in Norg, Sasker Yntema 1e in Norg 
en Tzummarum, Rens van der Kooij, 2e in Sleen en 
3e in Tzummarum, Luke van Palmhoven 3e in 
Tzummarum en Ardi Basthaj 1e in Tzummarum.
Zittend v.l.n.r. Róchelle Lindeman 2e in Norg en 3e 
in Tzummarum, Ravi Andela 3e in Norg, Wybren 
Walinga 3e in Norg, Freark de Lange 3e in Norg, 
Leon Rinia 3e in Norg en Cornelis Tijmstra 3e in Norg.

Zittend op de grond: Dennis van Malsen 2e in Norg 
en 3e in Tzummarum en Eva van der Kooij 3e in 
Norg en 2e in Tzummarum
 
Judo Witmarsum is kent vele enthousiaste judoka's 
van-af vier jaar. De lessen zijn elke woensdag in de 
gymzaal te Witmarsum. Wanneer uw kind of uzelf 
vrijblijvend kennis wil maken met de judosport dan 
bent u van harte uitgenodigd. 

Meer info is te vinden op www.judowitmarsum.nl 
of via judowitmarsum@hotmail.com
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TE KOOP

Van der Weijstrjitte 3
EXMORRA

Keurig onderhouden 
gezinswoning met 3 

slaapkamers, zonnige 
tuin en berging.

Vraagprijs:
 152.500,00 k.k.

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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

Colofon

Voor het goede doel
Makkum – Dit jaar heeft de Simavi collecte in 
Makkum het prachtige bedrag van  1040.37 opge-
bracht. In de allerarmste ontwikkelingslanden zorgt 
Simavi met uw geld voor bijvoorbeeld schoon 
drinkwatervoorzieningen in de dorpen. Moeders en 
kinderen die anders vele uren kwijt waren aan het 
halen van water van verre plaatsen kunnen die tijd nu 
gebruiken voor werk en school. Een ieder die hier-
aan zijn of haar steentje bijgedragen heeft, hartelijk 
dank daarvoor!

Voor de Reumacollecte in Pingjum liepen er 5 collec-
tanten die met elkaar  248.87 ophaalden. In Arum 
liepen 10 collectanten met een bus waar totaal          
 397.32 in zat. In Witmarsum liepen 14 mensen 
voor dit goede doel en de opbrengst was  6792.70. 
Alle collectanten en gevers hartelijk dank voor        
jullie inzet.

Paasbingo Avondrust
Makkum – Woensdag 24 maart hebben de vrijwil-
ligers van de Koffiebar, die eens per week een 
activiteit in de avonduren organiseren, een Paas-
bingo op hun programma staan. De vrijwilligers 
wonden het leuk om eens iets extra’s voor de bewoners 
te doen en zijn daarvoor bij verschillende winkels 
in Makkum langs geweest om hun medewerking te 
vragen ...... en met resultaat! Er zijn leuke prijzen 
voor deze Bingo geschonken. Middels deze weg 
willen we daarom iedereen die iets geschonken 
heeft hiervoor hartelijk bedanken. De bewoners 
hebben een leuke avond gehad.

Winterlandschap met 3 schapen                (olieverf op paneel, 2010)

Tjerkwerd - De hele maand april is Atelier 
Wijngaarden,Waltaweg 25 in Tjerkwerd geopend 
van 2 tot 5 uur, ook 1ste Paasdag. Te zien zijn 
zo’n 25 schilderijen, het merendeel landschappen 

en stillevens. De expositie wordt aangevuld met 
enkele werken van andere Friese kunstenaars 
o.a. Grietje Huisman en Wim van der Veer. Tel. 
0515-579323



Mountainbike z.g.a.n. rode Trek 920. Frame 42 cm/ 
16,5 Inch en wielen 26 Inch. Zeer geschikt vanaf 
lengte 1.50m tot 1.75m dus bijvoorbeeld ideaal voor 
als uw kind naar middelbare school gaat of voor dames. 
Amper op gefietst, zeer goede kwaliteit  150.-,  
tel. 06-13300446

Gebruikt 55 - 60 m2 betonnen waaltjes, rood/geel/zwart 
genuanceerd  200,-, tel. 0515-231449, na 18.00 uur 

Hoogwaardige hondenbench voor middel tot grote 
hond z.g.a.n. geheel inklapbaar 107/71/78  25.-, 
tel. 0515-232172

In Between vitrage van Ado voor 4 ramen, plafond-
hoogte 2.55 m. br 11 m1. Vr.pr.  200.-, tel. 0515-
231676

2 Visserstoeltjes  10.-, tel. 0515-231078

Fietsendrager voor auto, merk HAWK, weinig gebruikt 
 50.-, tel.06-47436393

2 Slaapkamerstoelen  25.- per stuk, tel. 0515-336605

Houten kinder-picknicktafel, stevige kwaliteit 
25.-; 12.5 inch.   peuterfiets inc. zijwielen  20.-; 
Loopauto Big Car  10.-; Driewieler incl. duwstang 
 7.50, tel 06-22311148

Riho 8 lamps zonnebank  25,-; Jeugd tennisracket 
Techno Pro mt.150  10,- tel. 0515-231889 na 17.00

Wie wil mijn tuin onderhouden? Witmarsum, tel. 
0517-531732

Nog steeds vermist: Pluk. Hij is een rode kater met 
witte bef en voetjes en een wit/rode snoet. Op zijn 
linkerachterpoot zit een rood stipje op het wit. Zijn 
broer en ik missen hem vreselijk. Jacobien, tel. 
0515-231160 of 06-81512971 

Kitten, onze lieve poes is eind januari voor ons huis 
doodgereden en wij missen haar heel erg. Daarom 
zoeken wij nu een kitten, bij voorkeur een grijs  
tijgertje met witte accenten (geen langhaar en geen 
wilde boerderijkat). Wij zullen heel goed voor haar/
hem zorgen! Lisa, Hanna, Lukas en Sara, tel. 0515-
231116
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gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERMIST

Zoekertje

Plaats uw zoekertje

in de Makkumer Belboei

Makkum - Op de bovenzaal van café – restaurant 
De Prins kwamen vorige week donderdagavond 
voornamelijk het bestuur en een dertigtal leden van 
Plaatselijk Belang Makkum aan het eind van de 
jaarvergadering pas in beweging. Het debuterende 
selskip “Fiskersboat“ zoals de dames Sandra Visser 
en Anne Bootsma haar zelf noemen waren doordat ze 
DSB klanten waren in plaats op een luxe cruiseschip 
op een vissersboot beland. Bij gebrek aan publiek 
werd de zaal ingeschakeld mee te doen aan hun 
fitness programma waardoor alle aanwezigen in 
beweging kwamen.

Eerder op de avond opende voorzitter Tom Coufreur 
de 101e jaarvergadering van de vereniging na eerst 
de twee aanwezige raadsleden en pers welkom te 
hebben geheten met de woorden dat het een rustig 
verlopen bestuursjaar is geweest, ondanks het honderd-
jarige jubileumjaar. De vraag binnen Plaatselijk 
Belang Makkum is wat de rol van de vereniging wordt 
in de nieuw gevormde Gemeente Sûdwest Fryslân 
na de herindeling? Moet er worden samen gewerkt 
met andere partijen of blijft PBM een roepende in 
de woestijn? Teleurgesteld blijft de voorzitter in het 
mislukken van een georganiseerde avond waarin er 
gezocht zou gaan worden naar een samenwerking 
met andere dorpen/steden bij het opgaan in de grote 
gemeente. De avond moest worden afgelast door te 
weinig interesse en/of belangstelling. Het realiseren 
van de rotonde Weersterweg – Hemmenseweg deed 
de teneur verdwijnen en daar mag Plaatselijk Belang 
Makkum, na jaren strijd, ook terecht trots op zijn.
De website www.pbmakkum.nl is klaar en in de lucht 
zoals dat heet en word een belangrijk communicatie 
middel van de vereniging. Door afwezigheid van 
secretaresse Alie Postma kreeg het later nog te 
benoemen bestuurslid Henk Bonthuis de traditionele 
taak het verslag van de jaarvergadering van 2009 
en het jaarverslag 2009/2010 voor te lezen aan de 
leden. De activiteiten binnen het bestuur is ook 
traditioneel te noemen. Zo werd er weer tien keer 
vergaderd, 4 mei werd er een krans gelegd tijdens de 
dodenherdenking, himmeldei passeert de revue, er is 
een inventarisatie gemaakt van de slechte bestrating 
in Makkum en de federatievergadering is bezocht.
Tussen door werd de receptie ter ere van het honderd-
jarig jubileum genoemd dat deze werd gehouden op 
20 augustus 2009. Vanuit de zaal kwam de opmerking 
omwille van de geschiedschrijving hier iets meer 
tekst in het jaarverslag op te nemen.

Financieel heeft de vereniging de zaken goed op 
een rij staan. Wel blijft het lastig de contributies op 
tijd binnen te krijgen doordat niet alle leden mee-
werken aan het automatische incasso. Zuinigheid 
werd door het bestuur bevestigd door circa  1000, 
- minder besteed te hebben aan het jubileum dan 
gebudgetteerd. Zorgelijk is de vergrijzing van het 
ledenbestand waardoor het ledenbestand afneemt 
en nu nog een aantal van 486 leden bedraagt waar-
van de diehards zich in Avondrust bevinden. Hier gaat 
het bestuur het komend verenigingsjaar aan werken 
door met studenten van de Noordelijke Hogeschool 
een nieuwe flyer te ontwikkelen. Doelgroep zal de 
jeugd uit de middengroep worden. 
Tijdens de bestuursverkiezing werd er afscheid 
genomen van bestuurslid Jelle Smid die acht jaar lang 
zijn taak op geheel eigenwijze heeft ingevuld door 
duidelijk zijn mening te laten gelden. Harm Haagsma 
treedt toe, Tom Coufreur werd herkozen, Henk 
Bonthuis werd benoemd, Ronnie Bruinsma, Arjen 
Doedel, Marco Mollenaar en met de enige vrouw 
Alie Postma is het bestuur weer compleet en kan 
vervolgens met de suggesties uit de vergadering 
aan de slag.
Plaatselijk Belang Makkum kan meer inzichtelijk 
maken waar ze mee bezig zijn door bijvoorbeeld 
een nieuwsbrief uit te brengen of te publiceren in 
de Belboei. Organiseer een feestavond of investeer 
in een speeltuin om zo de doelgroep te bereiken.
In de rondvraag kwam naar voren dat door toedoen 
van Plaatselijk Belang er een aanwijsbord op de van 
Haitsmalaan is geplaatst dat rechtsverkeer vanaf de 
Menziessingel voorrang heeft, dat er extra parkeer 
gelegenheid aan de Singel is gerealiseerd. Zwerfvuil 
en hondenpoep blijven een hot item.
Het aanbieden door de Gemeente van een defibliator, 
een zogenaamde AED, wordt niet van harte aan-
genomen omdat een voorwaarde is dat er tien vrij-
willigers op cursus moeten en kosten hiervoor en 
het onderhoud op rekening komt van Plaatselijk 
Belang. Stichting Nieuw Maggenheim meldt zich 
geïnteresseerd te zijn voor een AED in het Multi-
functioneel Centrum “Maggenheim“. Onderbelicht 
bleef de uitnodiging aan het bestuur voor de avond 
die op initiatief van ondernemingsvereniging wordt 
georganiseerd waarbij de ”kansenkaart” voor de toe-
komst van Makkum in de heringedeelde Gemeente 
eruit komt te zien. Met het lied “Waht shall we do 
with the drunken sailor” kreeg het selskip “Fiskerboat“ 
de handen nog éénmaal op elkaar.

Plaatselijk Belang Makkum in beweging
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