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Inschrijving gezelligheidsmarkten Makkum

door Antje Tilstra

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum – Met het schaatsweer nog in ons
hoofd, lijkt de zomer nog ver weg. Maar
Ondernemers Vereniging Makkum (O.V.M.) is
al met de zomermaanden bezig. Vandaag begint
de inschrijving voor een kraam op de jaarmarkt
en de gezelligheidsmarkten.
Schreeuwende marktkooplieden, geurige verse
noten en gezang van het koor Nostalgia. Tijdens
de Makkumer gezelligheidsmarkten in juli en
augustus worden altijd alle zintuigen geprikkeld.
Niet alleen plaatselijke ondernemers, maar ook
koopmannen van buiten de landgrenzen, bieden
hun waren aan.
Aangezien de inschrijving voor een kraam en
een straatplaats net begint, is het nog onbekend
wat voor producten er deze zomer in de kramen
liggen. Maar variatie in producten is er gegarandeerd. Dit heeft marktmeester Jannie Zeemande Boer hoog in het vaandel staan.

Net als in 2011 en 2012, organiseert de O.V.M.
de gezelligheidsmarkten op vrijdagavond. Zeeman:
‘de meeste winkeliers vinden dit fijn, omdat ze
op vrijdagavond toch al open zijn’. Naast de
gezelligheidsmarkten, vindt er zoals gebruikelijk
ook weer een jaarmarkt plaats. Deze markt duurt
de gehele dag, en heeft ook een kinderrommelmarkt.
De jaarmarkt en de gezelligheidsmarkten vinden
dit jaar plaats op:
Donderdag 18 juli (jaarmarkt)
Vrijdag 26 juli
Vrijdag 2 augustus
Vrijdag 9 augustus
Vrijdag 23 augustus
Vrijdag 30 augustus
Wilt u uw producten op één of meerdere van
deze markten aanbieden? Schrijf u dan in via het
aanmeldingsformulier elders in deze krant.

MAKKUM
It Hof 11
Vraagprijs
€ 275.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 6 maart 2013

Info

Familieberichten

Agenda
Vrijdag 8 maart

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Makkum – Potgrondactie Hallelujah
Makkum – Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur
in het restaurant
Makkum – Doopgezinde Kerk, het Kasteeltje
Amsterdams Kleinkunst Festival
aanvang: 20.30 uur

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Zaterdag 9 maart
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Makkum - wandelexcursie Makkumer Noardwaard
van 9.30 uur – 11.30 uur voor info zie bericht

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Koudum 0514-522424
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Makkum – Potgrondactie Hallelujah
Witmarsum – Surprise spilet “In Frjemd Stel”
aanvang: 20.00 uur in de Gekroonde Roskam
Pingjum - Dorpshuis De Nije Bân "Kabaretselskip
Noordenbos & Ko". Met de voorstelling 'Kleur
bekennen'. Na afloop is er live muziek.
Zaal open 19.30 uur aanvang: 20.00 uur

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 27 februari is overleden onze bewoner de heer

J. Jaspers
Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State
Witmarsum, februari 2013

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

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

Witmarsum – Surprise spilet “In Frjemd Stel”
aanvang: 15.00 uur in de Gekroonde Roskam
Makkum – Papiercontainer bij O.B.S. It Iepen Stee

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

Woensdag 13 maart

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Makkum – Avondrust, Klaverjassen
aanvang 14.00 uur in het restaurant

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

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

Dinsdag 12 maart

Witmarsum, Koepelkerk, 09.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Woensdag 13 maart

Parodieën op
het Koninghuis
Een rubriek waar u uw anekdotes en zinspelingen
voor kunt insturen naar: belboei@makkum.nl.
@

'W.A.: Ik heb het nog
steeds op Maxima'

Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Sterenberg

Wist u dat...
als U vorige week het Kramers Woordenboek in
de Belboei goed heeft gelezen?
U de jaarlijkse potgrondactie van Hallelujah op
8 en 9 maart niet kan missen.
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Interview Theunis Piersma, natuerman út Gaast

Door Jetze Genee

eigen foto

Met het voorjaar voor de deur is ook de aandacht
van de lokale media gericht op de lente. In
Fryslân in het bijzonder de aandacht voor de
weiden. Ons buitengebied, de vrije ruimte tussen
stad en dorp bestaat grotendeels uit agrarisch
gebied. Met het initiatief ‘Kening fan ‘e Greide’
staat de vraag: ‘wat is het weidevogellandschap
ons waard? centraal. Iemand die daar veel over
kan vertellen is Prof. Dr. Theunis Piersma uit
Gaast. Een geprezen maritiem-ecoloog die zich
tegenwoordig focust op de toestand van onze
eigen pandabeer, de grutto. De grutto als vogelsoort die met uitsterven wordt bedreigd. Dat
klinkt zwaarmoedig. Is dat het ook?
Kening fan ‘e Greide
Het weidevogellandschap wordt gekenmerkt als
het cultuurlandschap zoals dat in de jaren ’60 en
’70 nog volop aanwezig was. Weiland met
greppels, vogels en bloemen. In 2011 is het
burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide opgericht.
De initiatiefgroep wil dit cultuurlandschap, met
al haar biodiversiteit, voor latere generaties
behouden. Als symbool voor dit bijzondere initiatief, is toepasselijk gekozen voor de Koning
van de weilanden, de grutto. Doel is om burgers
gezamenlijk op te laten trekken met wetenschappers, natuur- en cultuurliefhebbers en vertegenwoordigers van groene organisaties. Uiteindelijk
moeten wij, de inwoners van de provincie samen
met overheid en agrarisch gerelateerde organisaties
een keus maken. Een economisch haalbare veeteelt mogelijk maken waarin bloemen en vogels
naast raaigras en melkrobots kunnen gedijen.
Dat is het idee.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

Theunis Piersma
Een van de initiatiefnemers van dit project is
Theunis Piersma uit Gaast. Een geboren en
getogen Fries met Hemelum als geboortegrond.
Theunis Piersma (1958) is hoogleraar trekvogelecologie de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Daarnaast waddenonderzoeker bij het Koninklijk
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ)
op Texel. Als auteur van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties geeft hij, samen met zijn
onderzoeksteams aan NIOZ en RUG, gestalte
aan het best mogelijke ecologische onderzoek,
veelal aan trekvogels van weide en wad. De link
met de Kening fan ‘e Greide is concreet gelegd
in 2011. Op 8 mei 2012 opent Piersma het jubileumcongres van het Wereld Natuur Fonds met
de voorstelling ‘Music of Migration’ (samen met
multi-instrumentalist Sytze Pruiksma); een verhaal over de grutto, in woord beeld en muziek.
Opgroeien in een ‘vogel-eldorado’
Piersma was als jongen altijd betrokken bij de

natuur. Niet met de paplepel ingegoten maar zelf
aangeleerd met hulp van de lokale vogelwachter
en jager. In een, zoals Piersma het noemt, eldorado
van weide- en watervogels rondom Hemelum.
Dat was in de jaren ’60. Een tijd waarin de weiden
er uit zagen als de hedendaagse reservaten zoals
de Workumerwaard en de Skrok en Skrins bij
Easterlittens. Tegenwoordig postzegels in een
verder geïndustrialiseerd weidelandschap.
Studie en onderzoek
Na het atheneum volgde de universiteit met als doel:
bioloog worden en bezig zijn met zeevogels.
Geïnspireerd door een verhaal over een bioloog
op Texel stond het doel voor Piersma als vroeg
vast. Met veel veldwerk, stages en gedurfde
expedities naar het overwinter gebied van ‘onze’
trekvogels in Mauritanië is Piersma in ’94
gepromoveerd op het energetisch ‘huishoudboekje’ van de ‘mients’ ofwel de kanoetstrandloper. Met een mooie persoonsgebonden beurs kon
zijn droom als zeebioloog vervuld worden met
een baan bij het NIOZ op Texel. Met cum-laude
titels op zak is Piersma inmiddels een graag
geziene onderzoeker van het (wereldwijde)
maritieme waddenmilieu. Na de eerste expeditie
naar de Banc d’Arguin in Mauritanië in 1980
volgden reizen naar West-Afrika, noordwest
Australie, Gele Zee in China en vooral veel werk
in de Waddenzee.
Grutto onderzoek
De laatste jaren ook dichterbij in de weiden in
Súdwest-Fryslân. Het grootschalige grutto-onderzoek in dit gebied gaat alweer het 10e jaar in.
Gezenderde vogels, geringde vogels en veel
veldwerk in Nederland, Spanje en West-Afrika
geven veel wetenschappelijke kennis van de
trekvogel grutto. De algemene trend, teruggang
van de aantallen als broedvogel. Wie overleven
wel, en wie niet? Het grootste probleem is de
reproductie ofwel het groot worden van de jongen.
U kunt ook dit jaar weer ‘onze’ grutto’s volgen.
Via de website www.volg.keningfanegreide.nl/
Meer informatie op www.keningfanegreide.nl/
Trend keren
Piersma is overtuigd dat het mogelijk is om de
trend te keren. De gedachtegang ten aanzien van
de huidige landbouw moet een wending krijgen.
Boeren, toeristen, inwoners en bestuurders zorgen samen voor de invulling van 80 % van het
landoppervlak van Fryslân. Tempo en intensiteit
zullen iets lager moeten, met winst aan kwaliteit,
smaak en prijs. Laten we er dus same n iets moois
van maken. De melkrobot en de grutto passen
beide in de polder, ik sluit me daar bij aan!

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 6 maart 2013

Geef je op voor
Leugenbollepop!
Makkum - Maart is de laatste maand waarin je
je nog kan opgeven voor Leugenbollepop dat op
vrijdag 30 augustus zal plaatsvinden. Er hebben
zich inmiddels al behoorlijk wat mensen opgegeven maar er is nog steeds ruimte.
Ben je boven de 16 en onder de 100, heb je zin
om mee te doen? Geef je dan op vóór 31 maart
a.s. Je kunt dit doen door een mail te sturen met
je adresgegevens en een youtube-linkje naar het
door jou gekozen lied. Het email adres is arie@
leugenbollepop.nl. En zoals bekend doen we dit
jaar geen langzame, maar alleen vrolijke, up tempo
nummers, zodat niemand in slaap hoeft te vallen.

Ingezonden Brief
Wat een zemelaar zeg, mijnheer Veslinga met zijn
stukje “Bewustwording stokers”. Het is één en al
fijnstof en vergif in zijn hoofd. Gelukkig stookt hij
zelf ook, maar let op, héél bewust. Ik neem aan dat
hij in zijn centrifuge eerst de looizuren uit het eiken
en elzen perst alsmede andere gevaarlijke sappen,
want hij is vanzelfsprekend de enige niet milieucrimineel in Makkum en de rest van de wereld. Ik
heb in de bouw en elders in mijn leven emmers vol
fijnstof, asbeststof, benzinedampen, uitlaatlood en
Veslingawalm in geademd. En kijk eens hoe ik als
stokoude man nog over straat dans en spring.
Veslinga heeft ongetwijfeld gelijk, maar wàt een
grofstoffelijk gemier van die man!
Gerrit de Wilde
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Slagerij Attema Makkum

Fokje’s Atelier

Door Judith van Lavieren

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Makkum – Fokje’s Atelier bestaat als onderneming vanaf 2000. Sinds 2007 heeft Fokje
Lutgendorff een eigen atelier achter haar woning
aan de Kerkstraat 43 in Makkum. Omdat ze geen
etalage heeft, maakt Fokje reclame met een
prachtig model jurk op een paspop. Wanneer de
pop er staat, is het atelier geopend. Om het atelier
te bereiken moet je de steeg links van het woonhuis inlopen en dan kom je via de schuttingdeur
en de tuin in het atelier. Daar vind je Fokje in
haar “smûke” atelier vol werkstukken, stoffen en
paspoppen, aan het werk aan een van de mooie
ruime werkbladen of achter de naaimachine.
Fokjes moeder was ook coupeuse en in haar
jeugd werd er door Fokje wel eens een pop van
een kledingstuk voorzien en maakte ze wel eens
een eenvoudige broek. Voor haar opleiding en
werk koos Fokje echter voor de zorg. Toch is het
naaien, zoals ze het zelf noemt een “uit de hand
gelopen hobby”, uiteindelijk haar werk geworden.
Fokje’s Atelier is drie dagen per week geopend.
Op dinsdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
17.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
en op donderdag van 9.00 tot 12 uur en van
13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden
kunt u het atelier binnenlopen met uw vraag of
opdracht. U kunt ook bellen voor een afspraak
op telefoonnummer 0515-231621.
Het grootste gedeelte van Fokje’s werk bestaat
uit reparaties en aanpassingen aan kleding, zoals
het inzetten van een rits of het korter maken van
een rok. Ze merkt dat mensen tegenwoordig
langer met kleding doen en vaker dan vroeger
besluiten een kledingstuk te laten repareren of
aanpassen. Daarnaast is er het speciaalwerk. Fokje
naait kostuums voor theater en heeft de afgelopen
jaren de zeemeerminnen van Makkum van
prachtige jurken voorzien. Met deze projecten
werkt ze vaak met speciale materialen en producten. Erg leuk en leerzaam om te doen. Zo
leerde ze bijvoorbeeld werken met textielverharder. Ze paste dit weer toe op haar paspop, waardoor het mogelijk is om deze in weer en wind
buiten te zetten. Het aankleden van de zeemeermin van Makkum is ontzettend leuk om te doen.
Het geheimhouden van de kandidate is soms een
hele toer met een naaiatelier midden in Makkum.
Alle gezinsleden hebben geheimhoudingsplicht
en werken mee om de dame in kwestie ongezien
in het donker door de steeg naar het atelier te

krijgen. Met veel plezier heeft Fokje bij de vijf
zeemeerminnen die Makkum de afgelopen jaren
heeft gehad, gewerkt aan het ontwerp, het uitzoeken van de stoffen en het naaien van de jurk.”
Het is iets wat je altijd in je achterhoofd houdt.
Tijdens mijn bezoek aan Hongkong zag ik een
jurk die ik echt geschikt vond voor een zeemeermin, Dat idee sla ik dan op door van zo’n jurk
een foto te maken.”
Dat brengt het gesprek op iets wat Fokje tegenwoordig op vrijdag en zaterdag doet. Ze is dan
namelijk verkoopster bij Bruidsmode Joan, van
Hannie Rinia, in Leeuwarden. Onlangs ging ze
met Hannie Rinia naar Hongkong. De partner van
Hannie Rinia, heeft een groothandel in bruidsmode, genaamd “Vera Bride”. Voor dit bedrijf
deden ze inkopen voor de collectie van 2014.
Tevens moesten ze in China proefmodellen van
aangeleverde ontwerpen beoordelen. Deze reis
omschrijft Fokje als een cadeautje. Wie een
kijkje neemt op haar site, www.fokjesatelier.nl,
ziet dat ze diverse Makkumers van kleding voorzien heeft. Een andere link met Makkum is dat
ze alle pakken van muziekvereniging Hallelujah
voor de leden op maat maakt. Regelmatig gaat
ze door het hele land op cursus om weer nieuwe
technieken te leren. In de loop van de jaren heeft
ze een schat aan kennis en ervaring opgebouwd.
En dat is allemaal beschikbaar in Makkum, in
Fokje’s Naaiatelier.

Fokje Lutgendorff van Fokje’s Atelier aan de
Kerkstraat heeft onlangs een fraai uithangbord
gekregen. Het uithangbord is gemaakt door haar
zwager Tjeerd Lutgendorff
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Beste Makkummers,

eigen foto

Sonja van Wunnik heeft de ziekte van Huntington.
Ze is in 2008 in Makkum komen wonen. Ze heeft
met heel veel plezier in de Bleekstraat gewoond.
Sonja haar gezondheid ging de laatste tijd steeds
harder achteruit, viel meer en verslikte haar meer,
totdat de Huntingtonpolie besloot dat het beter
voor allen was om haar op te nemen in
Bloemkamp. De mantelzorgers konden haar de
zorg niet meer bieden die zij nodig heeft. Na
vele tranen van haar, haar familie en mantelzorgers heeft zij besloten het voor een proefopname in Bloemkamp te proberen. Gelukkig
besloot Sonja al na een dikke week voorgoed in
Bloemkamp te willen blijven wonen. De verpleegsters zijn ook geweldig voor haar.
Sonja wil graag de Makkummers bedanken voor
de hele fijne tijd dat zij hier heeft gewoond.
Iedereen was ontzettend aardig voor haar.
Zwaaide en/of toeterde naar haar als ze voor
haar huis in het zonnetje zat. Bij de winkels/
horeca is het personeel altijd belangstellend naar
Sonja. Kortom namens Sonja en haar mantelzorgers iedereen bedankt.

Op zoek naar een gastouder?
Voor meer info bellen naar:
0515 232408
email: dieuwkesopvang@gmail.com
Zie ook Facebook pagina:
www.facebook.com/dieuwke.smiddeboer
Er zijn nog een paar plekjes vrij!
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Masterplan Makkum
De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft in
december en januari positief besloten over de
Masterplannen voor Bolsward, Workum, Stavoren
en Makkum, die door de gemeente en provincie
gezamenlijk zijn opgesteld. De plannen zijn
beleidsmatig vastgesteld en de gemeente heeft
haar aandeel van de financiering beschikbaar
gesteld. Ook de provincie Fryslân heeft haar
financiële bijdrage in december 2012 toegezegd.
In december is dan ook de bestuursovereenkomst
tussen gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie
Fryslân getekend. In deze bestuursovereenkomst
staat welke projecten er worden uitgevoerd en
hoe deze gefinancierd worden. Nu de financiën
geregeld zijn, kunnen we verder met de uitwerkingen van de verschillende projecten.
Werkgroepen
Een jaar geleden bij de laatste bijeenkomst in het
kader van het Masterplan Makkum in Café

Restaurant de Prins, zijn de plannen besproken
en kreeg u de mogelijkheid u aan te melden
voor deelname aan een werkgroep. Deze werkgroepen gaan aan de slag gaan met de verdere
uitwerking van een deelproject of onderwerp.
Inwoners en ondernemers die zich toen hebben
aangemeld voor een werkgroep, krijgen binnenkort een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.
Voor de werkgroep herinrichting centrum
Makkum zoeken we nog ondernemers om mee
te denken.
Dus bent u ondernemer en denkt u graag mee over
de opwaardering van het centrum van Makkum,
meldt u dan nu aan voor de werkgroep! Uw aanmelding kunt u sturen naar e-mailadres: friesemerenproject@gemeenteswf.nl
Ook uw vragen over het Masterplan Makkum en
het Friese Merenproject kunt u sturen naar dit
emailadres.

Jumbo Kooistra in Makkum steunt lokale verenigingen
Jumbo Kooistra Makkum gaat een unieke actie
voeren, waarbij klanten kans maken op een jaar
lang gratis schoonmaakartikelen voor hun vereniging of club. Wanneer klanten in de periode
van dinsdag 26 februari tot en met dinsdag 2
april 2013 twee flessen Andy, Cif of Glorix bij
Jumbo kopen, krijgen zij een derde fles cadeau.
Tegen inlevering van de kassabon met deze drie
artikelen maken zij vervolgens kans om hun
eigen vereniging of club te kunnen verrassen
met een jaar lang gratis schoonmaakartikelen.
Ondernemer Chris Kooistra is enthousiast over
deze actie: “Wij voelen ons nauw betrokken bij
de gemeenschap. Veel mensen in Makkum zijn lid
van een club of vereniging. Deze verenigingen

worden vaak gedragen door vrijwilligers en een
vereniging kan altijd een steuntje in de rug
gebruiken. Het is voor hen erg prettig als zij een
jaar lang geen schoonmaakartikelen hoeven aan
te schaffen.” Klanten kunnen hun kassabon
inleveren bij de servicebalie waar een speciale
inleverbox staat. De winnaar van de actie ontvangt voor zijn of haar vereniging een groot
schoonmaakpakket bestaande uit diverse A-merk
schoonmaakartikelen, dweilen, schuursponzen,
afwasborstels, zemen, emmers en andere hulpmiddelen. De winnaar wordt op 3 april bekend
gemaakt en zal in de Jumbo winkel worden uitgenodigd om de prijs uit handen van Chris
Kooistra in ontvangst te komen nemen.

Een eilandbezoek vol met verrassingen
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte
rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en
wilgenbos zijn hier aanwezig. Op zaterdag 9
maart houdt It Fryske Gea een wandelexcursie
door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied.
De wandeling begint om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een verrekijker worden
aangeraden.
Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 8 maart
via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512)
381448 of via www.itfryskegea.nl. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon
van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon.

Vogelrijkdom
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de kust
zandbanken permanent droog kwamen te liggen.
Geleidelijk konden de planten zich op de kale
Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn
hier zeldzame plantensoorten te vinden. Ook
vogels hebben deze prachtige omgeving ontdekt.
De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als
grote bonte specht en havik. Een wandeling op
dit unieke eiland is zeker de moeite waard!
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Zeer geslaagd concert “it Woldinghekoar” Wons

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

eigen foto

Op zaterdag 23 februari j.l. presenteerde “it Woldinghekoar” onder leiding van Margriet Lemmens
zich op originele wijze in een goed gevulde kerk
van Wons. Het begin van het concert was vrij
traditioneel met diverse liedjes in het Nederlands,
Fries en Engels. Daarna volgde een intermezzo
van Willem Politiek op piano en accordeon en
Margrietha Sikma die samen een voortreffelijk
duo vormden. Intussen konden de koorleden aan
een verkleedpartij beginnen. Ze verschenen in

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

prachtige meest zelfgemaakte kostuums: de dames
in het lang en de heren in rokkostuum compleet
met hoge hoed. Er werd een potpourri uit de
musical My Fair Lady gebracht. Nienke Leijenaar
vertolkte daarbij de rol van het eerst eenvoudige
bloemenmeisje Elisa. Halverwege kwam ze terug
als deftige dame in een prachtig kostuum. Onder
luid applaus van het publiek maakte ze als toegift
nog een dansje met een van de mannelijke koorleden. Voor foto’s zie website www.dorpwons.nl.

Collecte Amnesty International succesvol
De collecte voor Amnesty heeft in Makkum en
Witmarsum een eindbedrag van 852 euro opgeleverd. In totaal 14 collectanten hebben dit bijeen gebracht en mogen daar zeer tevreden mee
zijn. Alle gevers zeggen we natuurlijk hartelijk
dank voor hun gulle bijdrage. Meer dan centen

alleen, is het ook een belangrijk statement: laat
het afgelopen zijn met die onmenselijke mishandeling van gevangenen en andere akelige
wanpraktijken. We hopen daarom dat we volgend
jaar niet weer bij u aan de deur komen. Omdat
het niet meer hoeft. Daar gaan we voor.

 In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Storings diagnose
 Grote- kleine beurt
 Huur/leen auto
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

Opel Corsa 1.2 Benzine
Automaat, Bouwjaar 2001, Kilometerstand 110111, Apk 24-10-2013
Kleur donker groen, Airco, Elektrische ramen,
Centrale deurvergrendeling, Airbaq's, Stuurbekrachtiging

Prijs € 2650,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Invoering Friese
Plaatsingswijzer op schema
Het primair en voortgezet onderwijs in Friesland
hebben samen een manier ontwikkeld om de
advisering in groep 8 en de plaatsing in klas 1
van het voortgezet onderwijs nog beter te laten
verlopen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen
meteen op het meest passende onderwijsniveau
in het vervolgonderwijs te laten instromen. Tot
voor kort speelde de eindtoets op de basisschool,
de Cito-eindtoets of de Drempeltest, een erg
belangrijke rol bij het opstellen van het vervolgadvies. Bij de Friese Plaatsingswijzer wordt uitgegaan van de ontwikkeling van de leerling
vanaf groep 6 van de basisschool. Hierbij staan
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem centraal.
Het baseren van het advies op de meerjarige
ontwikkeling van het kind zou, naar het oordeel
van de ontwikkelaars, een betere voorspeller
moeten zijn dan de momentopname die de eindtoets vormt.
Alle koepelorganisaties van primair en voortgezet onderwijs in Friesland hebben met elkaar
afgesproken, dat uiterlijk in 2014 het hele onderwijs in de provincie werkt met de Friese
Plaatsingswijzer. Inmiddels is dit in een groot
deel van de provincie al het geval. Heel Noordwest Friesland werkt er al mee en in het jaar
2013 komen daar heel Zuidwest en Noordoost
Friesland bij. In onze regio Zuidwest Friesland
konden scholen vorig schooljaar al kiezen voor
het gebruik van de Plaatsingswijzer, maar kon men
ook nog gebruik maken van de 'oude' manier van
adviseren en plaatsen. De systematiek is in de
regio Leeuwarden ontwikkeld en hier werkt men
er inmiddels twee jaar mee. De reacties zijn over
het geheel genomen erg positief. Op basis van
cijfers van de scholen van voortgezet onderwijs
kan gesteld worden dat veel meer kinderen
gelijk op het meest passende onderwijsniveau
lijken in te stromen. Zo is er beduidend minder
sprake van dat kinderen al in de onderbouw moeten
afstromen naar een lager onderwijsniveau dan
waarop is ingestroomd. En dat is grote winst,
want dit is voor kinderen een zeer negatieve en
demotiverende ervaring in hun schoolloopbaan.
Verder valt op dat het contact tussen het primair
en voortgezet onderwijs in de provincie een
sterke, positieve impuls heeft gekregen. Zo biedt
de Friese Plaatsingswijzer het onderwijs een
mooie mogelijkheid om invulling te geven aan
het realiseren van doorgaande onderwijs- en
zorglijnen. En dat is van groot belang voor alle
kinderen en dus ook voor alle scholen. Meer
informatie over de Friese Plaatsingswijzer is te
vinden op de website www.frieseplaatsingswijzer.nl

CURSUS VAARBEWIJS 1 en 2
START OP 11 MAART 2013
IN MAKKUM

Er is nog plaats voor enkele cursisten.
Opgave en meer informatie:
Ronald van Enkhuizen, Strânwei 11,
8754 HA Makkum. Tel. 0515-232665
(na 18.00 uur: 0515-232301)
E-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl

Voorjaars aanbiedingen!!
Schoonheidsbehandeling (60 min.)
Incl. epileren en verven wenkbrauwen

+ 10 min turbobruiner

 39,95
Heerlijke
voeten wellness behandeling!!
+ 10 min zonnebank

 29,95

Kerkstraat 8
8754 CT Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 6 maart 2013

TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

De Gearen 2, MAKKUM
Ruime verzorgde woning
met achtertuin op het westen.

Vraagprijs: € 227.500,- k.k.

Voetbalprogramma
Zaterdag 9 maart
Bant 1 - Makkum 1
Waterpoort Boys 2 - Makkum 2
Nijland 3 - Makkum 3
Frisia A2 - Makkum A1
Makkum A2 - SC Berlikum A1
Leeuwarder Zwaluwen B1 - Makkum B1
Makkum C2 - LSC 1890 C4
Leeuwarder Zwaluwen D1 - Makkum D1
Zeerobben D4 - Makkum D2
Makkum E1 - LSC 1890 E3
Makkum E2 - SJO JVB E4
Oosterlittens E3 - Makkum E4
Workum F3 - Makkum F1
Makkum F2 - LSC 1890 F8
Friesland VR1 - Makkum VR1

14:30
12:00
12:45
12:00
15.00
12:15
9:00
9:00
12:45
10:15
9:15
9:00
9:10
9:00
13:00

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - SVM 1
1-1
Balk 2 - Makkum 2
4-1
Makkum 3 - S.C. Stiens 4
3-1
Makkum A1 - Rood Geel A1
3-2
Makkum A2 - IJVC A1
0 - 13
Makkum B1 - Jubbega B1
2-3
Franeker SC C2 - Makkum C1
2-3
SWZ C3 - Makkum C2
5-0
Makkum D1 - Heerenveen D3
4-0
Makkum D2 - SWZ D6
2-2
QVC E1 - Makkum E1
2-1
Joure SC E7 - Makkum E2
6-0
SDS E5 - Makkum E3
1-7
Makkum E4 - Joure SC E9
3-2
Makkum F1 - SJO RVC F3
4-2
Hielpen F1 - Makkum F2
2-2
Makkum VR1 - Hielpen VR1
7-1
Makkum MC1 - Scharnegoutum'70 MC1 2 - 0

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Mooie paard rijlaarzen, merk: Winner, maat 31,
1 seizoen gebruikt voor 1 kind, nieuwprijs Euro
24,95. Vraagprijs Euro 13. Interesse? Bel 06
20760599.
Ronde balenkuil, o.a. eerste snee, euro 42,50.
Tel. 06-588 434 02.
Bijna nieuw wollen kleed. Kleur: gemêleerd
mosgroen. Hoog polig. Maten B 170 x L 240.
Prijs: € 250,- Tel. 0515-851791
Campingbedje + dik matras van Koelstra. Zo goed
als nieuw. € 35,-. 06-22458906.
Onder de luifel van Restaurant de Zwaan, hebben een paar duiven op de terras verwarming hun nest gemaakt.

Vier aluminium velgen 15 inch voor Mercedes C
-klasse prijs € 80,00 tel 0515 23 24 23
AANGELOPEN

Jonge zwarte katers bij boerderij Cornwerd te
bevragen tel. 0515-231643 of 06-38345276

Volleybalprogramma
Vrijdag 8 maart
19:00
19:15
20:15
20:15
20:30
20:30
21:30

VLO MC 1 - Makkum MC 1
Stanfries (IJ) DS 5 - Makkum DS 4
VC Sneek HS 5 - Makkum HS 1
Makkum XB 1 - BEO XB 1
Makkum DS 1 - OPM Heerenv. DS 2
Makkum DS 2 - Kwiek DS 1
WSV DS 1 - Makkum DS 3

Papiercontainer
O.B.S. It Iepen Stee

Top Weekend voor Halsbânruter Bobbie IJdema
Op 2 maart werd in Sonnega de finale verreden
van de KNFS variso indoorcompetitie. Bobbie
IJdema had zich hiervoor geselecteerd in de M2
dressuur met Up to date’s Ulkje. Zij behaalden
67.67% (2 winstpunten) en de 1e plaats en werden
hiermee kampioen in de M2 klasse. Bovendien
bleek deze prestatie het beste te zijn over de
klassenM1,M2 Z1,Z2 en ZZ-licht. En werd de
combinatie de zilveren zweep overhandigd. Een
bijzondere prijs die speciaal wordt uitgereikt
voor het Friese ras georganiseerde competitie.
Franeker 3 maart
Veel tijd om uit te rusten had Bobbie niet want 3
maart werd in Franeker Caramba aan de start
verwacht in de M2 klasse. In de 1e proef was de

score 212 punten en de 1e prijs en in de 2e proef
206 punten en ook de 1e prijs samen goed voor
5 winstpunten. S ’middags verscheen zij met Artist
in de klasse Z1. Zowel in de 1e en de 2e proef
won zij de 1e prijs met hoge punten n.l. 215 en
223 punten samen 3 winstpunten. Louise Nieuwenhuis reed voor het eerste na een tijdje rust in de
klasse Z2 met Sieuwke Fan Lutke Peinjum. In de
2e proef reed zij haar eerste winstpunt in deze
klasse met 207 punten.
Koudum 2 maart pony’s
Hester Ludema kwam hier aan de start met Noa
van Baburen in de klasse B cat D. Zij won de 2e
prijs met 184 punten goed voor 1 winstpunt.

Makkum – Op woensdag 13 maart staat weer
een container in de Klipperstraat naast O.B.S. It
Iepen Stee, waarin U deze dag uw oud papier
kan brengen. We stellen het zeer op prijs als U
ons wilt steunen hiermee.

Plaats uw
zoekertje in de
Makkumer Belboei

Heerlijk shoppen in de Bazaar
(Zwarte Markt) te Beverwijk

Libelle Zomerweek ´BRASIl´
in Almere.

Zaterdag 30 maart 2013
(inclusief entree en vervoer)

dinsdag 14- en donderdag 16 mei 2013
(entree en vervoer)
Voor € 36,00 per persoon

Voor € 30,00 per persoon

mail naar
belboei@makkum.nl

De reis vindt plaats bij minimale deelname
van 20 personen. Opstappen mogelijk
in Makkum, Bolsward, Sneek, Workum,
Koudum, It Finkeboskje, Balk en Lemmer.
Reis doorgang bij min. 20 deelnemers.

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222
www.taxivanderbles.nl
info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl
info@koudumtours.nl

