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Dit jaar veel belangstelling voor de avond4daagse

* Bloemen voor Manno Bolink, die voor de 25ste keer meeliep.

Op 13 t/m 16 mei was het tussen 18.00 en 20.00 uur 
in Makkum en directe omgeving weer druk met 
avondvierdaagse lopers. 292 deelnemers hadden 
zich opgegeven voor dit jaarlijks terugkerend 
evenement, die ook dit keer weer bestond uit de 
5 of 10 Km. Iedere avond was er een gevarieerde 
route met een stempelpost in het midden en aan 
het einde. Zoals ieder jaar is de start en eindigt 
de route bij het MFC Maggenheim. Dit jaar 
mochten de 10 kilometer wandelaars door de stal 
van boerderij Politiek heen lopen. 

De deelnemers konden de eerste drie dagen 
tevreden zijn over het weerbeeld, maar de laatste 
avond liep anders. De hemel brak open tijdens 
deze laatste loop en menig deelnemer moest 
schuilend onder paraplu of beschermende regen-
kleding de finish aan de Houtmolen zien te halen. 
Veel respect voor de blazers en drumband van 
muziekvereniging Hallelujah voor het inhalen 
van de wandelaars. Ook zij moesten de regen 

trotseren en zorgden toch nog voor de juiste 
sfeer. Bij de stempelpost, Papiermolenstreek was 
door de organisatie een Partytent geplaatst om 
de stempelformulieren maar droog te houden. 

Speciale aandacht was er dit jaar voor Manno 
Bolink die zich mocht verheugen op felicitaties, 
bloemen en het overhandigen van de medaille 
voor de 25ste keer lopen aan de Avondvierdaagse. 
Dat het populair is blijkt uit dat er ook een aantal 
zijn die het nog vaker hebben gelopen, waar-
onder Jelle de Hoop al voor de 36ste keer.

Ondanks slechte weersomstandigheden op de laatste 
dag, waren er veel blije gezichten, bij de vooral 
jeugdige deelnemers, toen zij trots de medaille in 
ontvangst mochten nemen. De organisatie kan ook 
dit jaar weer melden dat het aantal lopers ieder jaar 
toeneemt. In alle leeftijdscategorieën is er weer 
meer deelname. Dit geeft aan dat het al zolang 
bestaande evenement nog steeds erg populair is.

Wikkelkunst 
Kom dit weekend gezellig kijken in het centrum, 
op het strand en in Piaam naar alle wikkel-
kunst! 125 kinderen en 50 volwassen creatie-

velingen zijn druk aan het wikkelen geweest! 
Het is de moeite waard! Zie de agenda voor de 
informatie.
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Familieberichten
You amazed us, many times 

and in many ways
But your last journey has left us devastated.

Helaas moeten wij onze grote vriend

Alle Jelle
nu missen. Zonder jou is het leven een stuk 
minder kleurrijk.

Swaen Bernadette en Klaas
Friso Manon en Jeroen  Elle
Sonja en Leon Lisette en Michel
Florus, Lois Esmee, Niek
Herald en Pieta Marlous, Hidde Maud
Iris, Marrit, Nicole en Nico
Sietse, Esse

Aan het roer dien avond stond het hart
En scheepte maan en bossen bij zich in
En zeilend over spiegeling
Van al wat het geleden had
Voer het met wind en schemering
Om boeg en tuig
Voorbij de laatste stad.  
                                        (Gerrit Achterberg)

Mijn lieve man en onze vader 
     

Ronald Siebel
Amsterdam Leimuiden
* 7 juni 1946 Ω 20 mei 2013

Is thuis gestorven.

Voormalig directeur 
van het familiebedrijf Siebel Juweliers
Directeur van jachthaven Seabell te Makkum

Marianne Siebel-Begemann
Marijn & Camila
Muriël
Myrthe

De dankdienst zal gehouden worden in de 
Oudhoornse kerk om 13:00, 2401 LC, 
Oudhoornseweg 90, Alphen aan den Rijn. 
Waar na afloop gelegenheid is tot condoleren 
op een aangemeerde boot op hetzelfde adres 
vanaf 14:30.
Op vrijdag 24 mei is van 16:00 tot 18:00 
gelegenheid thuis afscheid te nemen. 
De ter aarde bestelling zal in gesloten kring 
plaatsvinden op 27 mei.

Correspondentie adres: Drechtlaan 38, 
 2451 CM, Leimuiden.

“Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren”

Op 15 mei is overleden onze bewoonster

Mevr. Y. Brouwer-Oosterhaven
Wij wensen haar man, kinderen en verdere 
familie veel sterkte met dit verlies

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers 
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State
                               
Witmarsum, mei 2013

Op 25 mei zijn onze ouders

40 jaar getrouwd!!!
Dario, Meira

Damian, Amber en Nadira
Sando

Agenda
Donderdag 23 mei: 
Makkum – Avondrust, Bingo,  
aanvang:15.00 uur in het restaurant
 
Vrijdag 24 mei:
Makkum - Wild-wikkelkunst in Centrum, 
Makkum Strand en Piaam Tijdens openingsuren

Zaterdag 25 mei: 
Makkum – Kaatsland De Seize, Fed. Jeugd d.e.l. 
Koornstra netten partij aanvang: 13.00 uur

Makkum - Rommelmarkt “Actie  
Kerkenwerk”. In K.C.” Het Anker”. Buren 17 
van 9.30 uur tot 16,00 uur

Makkum - Wild-wikkelkunst in Centrum, 
Makkum Strand en Piaam Tijdens openingsuren

Makkum – Holle Poarte - Grote Bingo in  
de piramide aanvang: 20.00 uur

Zondag 26 mei:
Makkum – Koopzondag Wild- wikkelkunst in 
Centrum, Makkum Strand en Piaam.   
Tijdens openingsuren

Dinsdag 28 mei: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 29 mei:
Makkum – Thema-Forum avond over  Windenergie 
in K.C. Het Anker aanvang: 19.30 uur

Kerkdiensten
Zondag 26 mei:
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Mw. Ds. J.J. de Lange
Organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Eerste Communieviering te Workum

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam

Makkum Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger:  Dhr. D. Tamminga.
Organist:  Dhr. J. Adema.
m.m.v.  "Ruach"

Wist u dat...
Er op woensdag 29 mei a.s. een kledinginzameling 
op It Iepen Stee is t.b.v. het Leger des Heils. 
De kleding kan van 27 t/m 30 mei op school 
ingeleverd worden
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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.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Waar zetten we al die windturbines?

Zoals bekend, Fryslân heeft toegezegd 525 mw 
aan windenergie te leveren. Waar komen de 
windturbines te staan die deze energie op gaan 
wekken? Provinciale Staten moet daarover voor 
eind december een besluit nemen. Doet zij dit 
niet dan neemt het Rijk het over en wijst zij de 
plaatsen aan waar de turbines moeten verrijzen.  
In Windstreek 2012 noemt de Provincie drie 
locaties: het noorden van het IJsselmeer, het 
gebied tussen Makkum, Bolsward en Harlingen 
en een industrieterrein bij Heerenveen. De 
gemeente Heerenveen heeft inmiddels laten 
weten niets te voelen voor de plaatsing van de 
molens op haar grondgebied.

Afgelopen woensdagavond werden de Staten-
leden ingelicht over de stand van zaken.  
Allereerst spreekt gedeputeerde Konst, onder 
wiens leiding de plannen gemaakt worden. Hij is 
bang voor bestuurlijke en burgerlijke drukte. 
“We zoeken ruimte in letterlijke en figuurlijke zin. 
Misschien moeten we naar kleinere parken, beter 
verdeeld over provincie en beter aansluitend op 
de huidige infrastructuur. Op die manier lukt het 
wellicht om meer draagvlak te krijgen.”
Gea Akkerman, verantwoordelijk wethouder van 
de gemeente Sûd West Fryslân vraagt zich af of 
er geen scheve balans ontstaat als het merendeel 
van het de molens op het grondgebied van Sûd 
West komt te staan. Ze wil onderzoek naar de 
effecten van een park tussen de 250 en 400 mw 
op het IJsselmeer. Wat betekent dit voor de 
natuur en voor de recreatieve sector? Het stand-
punt van de gemeente is vooralsnog “Nee, ten-
zij….” Er zal ook gekeken moeten worden naar 
andere gebieden. Daarbij tekent ze nog aan dat 
windturbines niet onherstelbare schade veroor-
zaken, na 15 jaar kun je ze weer afbreken. 
Annemieke Reitsma presenteert een alternatief 

plan van het Comité Hou Friesland Mooi. Ruw 
gezegd komt het plan neer op het eerlijker ver-
delen van de lasten en de lusten. Het is beter om 
kleinere parken te maken die passen bij de 
schaal van het Friese landschap en die op plek-
ken zullen komen waar het landschap toch al 
verrommeld is zoals op industrieterreinen en bij 
verkeersknooppunten. De omwonenden zouden 
ook meer zeggenschap moeten krijgen. Boven-
dien is het eerlijker als de opbrengsten van de 
parken gaan naar de bewoners van het gebied 
waar de molens staan in plaats van naar specu-
lanten. Ga voor het gedetailleerde plan naar 
houfrieslandmooi.nl
De heer Vellinga uit Reduzum houdt een plei-
dooi voor dorpsmolens. In Windstreek 2012 zijn 
solitaire molens niet langer toegestaan. Alle dor-
pen in Fryslân kunnen straks participeren in het 
park dat moet verrijzen tussen Makkum, 
Bolsward en Harlingen. Vellinga noemt dat niet 
eerlijk. “Wij krijgen de lusten en de bewoners 
van dat gebied alle lasten. En ik leg mijn lasten 
liever niet bij een ander op de stoep.” 
Gedeputeerde Konst hoopt in het najaar een 
aangepast voorstel aan de Statenleden te kunnen 
presenteren. Voor die tijd komt er nog een open-
bare inspraakavond, waarop eenieder zijn of 
haar kan laten horen.
Wordt vervolgd. 

Namens Comité Hou Friesland Mooi, 
Piebe Piebenga

P.S.
Alle 500 zienswijze-kaarten waren binnen 3.5 
dag weg. Er worden 800 nieuwe gedrukt. 
Wederom af te halen bij Jumbo en Coufreur. 
Makkum laat van je horen.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 

2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 

1 kg fricandeau ............................€   7,00 

2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 

1 kg schnitzel...............................€   7,50 

2 kg rundvlees .............................€ 12,00 

1 kg verse worst ..........................€   4,50 

2 kg shoarma...............................€ 10,50 

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 

2 kg speklappen ..........................€ 10,50 

1 kg kipfilet ..................................€   6,50 

5 slavinken ..................................€   4,00 

5 kipschnitzels .............................€   4,00 

5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 

5 hamburgers ..............................€   4,00 

5 droge worst...............................€   4,00 

3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Bericht van de CDA fractie van Súdwest – Fryslân

Symposium ‘Innovatief opleiden naar werk'

Makkum - Windenergie en windturbine locaties 
in Súdwest-Fryslân. De CDA-fractie van de 
gemeenteraad van Súdwest-Fryslân organiseert 
op woensdag 29 mei a.s. een thema-forumavond 
over windenergie en windturbinelocaties. De bij-
eenkomst wordt gehouden in het KC Het Anker 
te Makkum (Buren 17, 8754 CX). Aanvang 
19.30 u. De CDA fractie zet deze avond op, om 
de inwoners en instanties van dorpen en steden 
in de gemeente SWF “te horen” om te vernemen 
wat er leeft aan opvattingen t.a.v. windenergie en 
windturbinelocaties in de gemeente SWF en 
daarbuiten. Binnenkort wordt in de Gemeente 
Raad van SWF de plannen en ambities van het 
Rijk en Provincie t.a.v. het gebruik van wind-
energie besproken. In geval er volgens deze 
plannen  525 MW aan duurzame energie gele-
verd moet worden in de Provincie Fryslân, dan 
heeft dat uiteraard ook gevolgen voor de leef-
omgeving en het leefklimaat in de gemeente 
Súdwest-Fryslân! Een belangrijk punt dat vraagt 
om een duidelijk standpunt, zo vindt de fractie 
van het CDA. De CDA fractie vindt het dan ook 
belangrijk de bevolking “te horen” t.a.v. de 
ambities die de provincie Fryslân zich heeft 

gesteld om vervolgens de uitvoering van plannen 
vóór 2020 te realiseren. Voor een niet onbelang-
rijk deel in de driehoek Makkum/Bolsward/
Harlingen en het IJsselmeergebied. De CDA 
fractie zal de uitkomsten van genoemde  thema-
avond bij haar standpuntbepaling betrekken 
t.a.v. de opwekking van windenergie.

De inleiders in Makkum zijn achtereenvolgens:
Dhr. J. Klimstra uit Kollum 
(wetenschapper duurzame energie)
Dhr. P. Sterkenburgh 
(namens LTO Noord en de Vereniging van Wind-
eigenaren) 
Dhr. A. Koers
(namens het comité Hou Friesland Mooi)
Het Forum wordt aangevuld met Mevr. G.Akkerman 
(wethouder  gemeente SWF) 
en Mevr. F. Teernstra 
(CDA lid Prov. Staten van Fryslân))

De inloop is vanaf 19.00 u. Deze  thema-forum-
avond  wordt mede ondersteund door de CDA 
Bestuurdersvereniging Fryslân. Een ieder is van 
harte welkom!

De VVD Súdwest Fryslân en de JOVD Fryslân 
organiseren, met medewerking van de tweede 
kamerleden Anne Wil Lucas (VVD) en Jacques 
Monasch (PvdA), op maandag 27 mei het sym-
posium ‘Innovatief opleiden naar werk‘. Aan dit 
symposium werken een vijftal topmensen uit het 
onderwijs en het bedrijfsleven uit Friesland mee.

Het is een gegeven dat organisaties, als gevolg 
van interne en externe invloeden, continu onder-
hevig aan verandering zijn. Een consequentie 
van het tempo van de verandering is het ontstaan 
van onbalans tussen vraag en aanbod (arbeids-
marktpotentieel) van arbeid. Een dergelijke mis-
match op de arbeidsmarkt is in Friesland ook 
voelbaar. Met het oog op de werkgelegenheid en 
het in stand houden van het voorzieningenniveau 
vinden wij het tijd voor een dialoog tussen 
jeugd, onderwijs, bedrijfsleven en politiek om 
samen naar innovatieve werkwijzen te zoeken 
om dit probleem te tackelen. Op het symposium 
komen onderwerpen aan bod als; de aansluiting 
opleiding en praktijk, samenwerkingsverbanden 
onderwijs – werkgevers en bedrijfsscholen.

Om deze dialoog op gang te brengen, worden 
door elk van de deelnemers drie stellingen gefor-
muleerd. Uit deze stellingen worden op basis 
van de grootste gemene deler drie definitieve 

stellingen gekozen. Deze stellingen zullen als 
basis voor het debat fungeren. 
De sprekers van het symposium zijn:
Dhr. S. Haverkamp, 
Rector-bestuurder RSG Magister Alvinus
Dhr. E. van der Veer, 
directeur Instituut Economie en Management NHL,
Dhr. S. de Vries, 
directeur Koninklijke de Vries Jachtbouw
Dhr. W. Schuitema, 
Directieraad ROC Friese Poort
Dhr. G.J. Douma, directeur Douma Staal
Onder leiding van voorzitter Floris de Wit 
(raadslid VVD Heerenveen), geven de deelnemers 
hun visies op de stellingen en is er ruimte voor 
reacties uit de zaal. Vervolgens zullen de tweede 
kamerleden Anne Wil Lucas (VVD) en Jacques 
Monasch (PvdA) een inhoudelijke reactie geven 
op hetgeen deze avond de revue is gepasseerd.

Het symposium is gratis bij te wonen en is 
bestemd voor studenten, docenten, werkgevers, 
werknemers, politici en andere geïnteresseerden. 
Aanmelden wordt, met het oog op de catering, 
erg op prijs gesteld. Aanmelden kan bij Remko 
Boonstra via de mail pr@sudwestfryslan.vvd.nl
Datum: Maandag 27 mei 2013 Tijd:  V a n a f 
19:30 Inloop 20:00 aanvang symposium Plaats: 
RSG Alvinus, Almastraat 5, 8601 EW, Sneek

Meneer gezocht, om te bedanken
Op dinsdag 7 mei, tijdens laag water ben ik bijna 
verdronken in de waddenzee. Ik was het water 
ingegaan om mijn hond te redden die al een 
kwartier lang probeerde om de kop van de eerste 
strekdam bij Zurich te bereiken. Door een uiterste 
inspanning en door mij op mijn rug te laten drijven 
wist ik de hond te redden en de pier aan de lij-
zijde te bereiken. Ik was uitgeput en onderkoeld. 

Een man heeft mij toen geholpen om van de pier 
af te komen en op de dijk te geraken. 
Hierbij wil ik hem alsnog bedanken voor zijn 
inzet. Het gaat nu weer goed met me evenals met 
mijn hond Durk. 

Peter Bijker (69) uit Pingjum 
Mail naar: peter.willy@hetnet.nl
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Speeltuin Oude Nieuwbuurt opent op Nationale Buitenspeeldag 12 juni

Eindelijk is het dan zo ver, de speeltuin in de Oude 
Nieuwbuurt komt er! Na jaren van voorbereiding 
zal op 12 juni 2013 de speeltuin officieel worden 
geopend. 

In 2010 is de basisschoolkinderen van de 
Makkumer scholen gevraagd naar hun ideale 
speeltuin. De meeste kinderen gaven aan dat ze 
een wip, picknicktafel, schommel, glijbaan en 
schommelnest wilden hebben in de speeltuin. 
Aan bijna alle wensen is tegemoet gekomen, er 
komt alleen geen schommelnest. Een andere 
favoriet van de kinderen, de kabelbaan, komt er 
wel. Sterker nog … die staat er al. Er kan alleen 
nog niet mee worden gespeeld, omdat de heuvels 

nog ingezaaid moeten worden. Het zitje van de 
kabelbaan ontbreekt daarom nog. 

Op 12 juni, Nationale Buitenspeeldag, wordt de 
speeltuin officieel geopend. Op deze buitenspeel-
dag wordt er een leuke middag georganiseerd in 
de speeltuin. Het programma en verdere infor-
matie over de opening zal later bekend worden 
gemaakt. Omstreeks eind mei zullen de kinderen 
al vast kunnen spelen in de nieuwe speeltuin. De 
speeltuin is mogelijk gemaakt door subsidies, 
giften en steun van Plaatselijk Belang Makkum, 
de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie 
Fryslân, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, de 
Rabobank en Elkien.

eigen fotoeigen foto

KV MAKKUM ORGANISEERT
DE “KOORNSTRA NETTEN”

FEDERATIE JEUGD PARTIJ D.E.L.

Zaterdag 25 mei a.s. wordt deze
wedstrijd met verliezersronde voor welpen, 

pupillen en schooljeugd gehouden.

De aanvang is om 13.00 uur!
De prijzen bestaan uit eretekens 

en medailles, die worden 
aangeboden door Koornstra Netten.

Opgave voor deze partij 
alleen via www.knkb.nl!!!!

Kantinedienst: 
v.a.12.00 uur Betsie Koornstra 

en Alinda Kolk

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Zomer-Zang-en Dansweek in Makkum

Jelle B. zaterdag 25 mei in de Vigilante

Deelnemen aan een vakantieweek terwijl je niet 
van huis hoeft, kan heel plezierig zijn. Maar ook 
als je toch al op vakantie was in Makkum of 
omgeving, is deze week een leuke invulling van 
de ochtenden of de hele dag. Van 29 juli t/m 2 
augustus houden wij een zang- en dansweek in 
(het voormalige) “Ons gebouw” in het centrum 
van Makkum. ’s Ochtends wordt er gezongen en 
’s middags gedanst. Tussen de middag is het 
mogelijk deel te nemen aan de gezamenlijke 
lunch. 

Het zang-gedeelte wordt verzorgd door Margo 
Konings die koordirigente is en een praktijk 
voor Stem en Zang heeft op de Krommesloot in 
Makkum. Het (meditatief) dansen gaat o.l.v. 
Dinah Hoekman uit Maarssen. Zij is docente 
sacrale dans. Speciale kennis of ervaring zijn 
voor beide onderdelen niet noodzakelijk: 
Iedereen kan meedoen. Het is ook mogelijk 
alleen aan het zang- programma deel te nemen.                
Voor meer informatie: www.margokonings.nl of 
0515 859055

Friesland’s populairste artiest treedt a.s. zaterdag 
op in Beachhotel de Vigilante. Zoals u eerder in 
uw lijfblad kon lezen organiseert de Vigilante dit 
seizoen tal van activiteiten en dit is weer een 
heel bijzondere. Jelle B. wiens nieuwe single op 
het punt van uitkomen staat, heeft er zin in en hij 
zal er persoonlijk voor zorgen dat iedereen op 25 
mei een grandioze avond heeft! Aanvang rond  
21:00u. eigen fotoeigen foto
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Dorpstuin nieuws: 

Vanaf 16 mei zijn we elke donderdag na 15 uur 
op de tuin aanwezig. Welkom dus om de tuin te 
bekijken, voor een praatje, om thee/koffie of 
limonade te drinken, of om wat mee te werken in 
de tuin. Het is een dorpstuin dus u kunt ook uw 
ideeën of wensen inbrengen. Met elkaar plannen 
maken inspireert! De kinderen hebben hun idee-
en op papier getekend en geschreven. Er zijn 
bijvoorbeeld plannen voor het maken van een 
theehuis, de aanleg van een grote kas, een 
schommel, muziek in de tuin, een insectenhotel. 

Donderdag 23 mei wordt er gefilmd door de 
organisatie Groen Dichterbij waar de dorpstuin 
een prijs van heeft gekregen. Natuurlijk kunt u 
ook op andere dagen of avonden langs komen 
maar elke donderdag na 15 uur zijn de mensen 
van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam aanwezig 

Wat is er al in de tuin gebeurd:
De kinderen:
Om de veertien dagen komen 80 kinderen van de 
drie basisscholen in Makkum in hun schooltuin-
tjes werken. Deze week is de eerste oogst van 
tuinkers, spinazie en radijzen geweest. En de 
kinderen zijn aan een hut begonnen. Er zijn 
vogelhuisjes opgehangen die een aantal kinderen 
met de vogelwacht gemaakt hebben.

De permacultuur moestuin:
De vrijwilligers van MAD hebben een cirkelvor-
mige permacultuur tuin aangelegd, beplant en 
ingezaaid. En een windsingel van bessen en 
notenstruiken om de hele tuin geplant. Met ouders 
en grootouders zijn de twee eerste vrucht-bomen 
voor twee Makkumse baby’s geplant. Handmatig 
is er een pad uitgegraven dat door de tuin heen 
loopt en volgende in de week van 23 mei gevuld 
wordt met kleischelpen zodat de paden, na het 
aanstampen, rolstoel-toegankelijk zijn. 

Bewoners Avondrust:
Er komen (nu het iets beter weer wordt) regel-
matig bewoners van Avondrust langs om te kijken 
hoe het werk vordert of wat bloemen te zoeken 
voor op hun kamer. Met de activiteiten begeleiding 
van Avondrust zijn er activiteiten in de tuin in 
voorbereiding.

Wat kunnen de bewoners 
van Makkum bijdragen:
Het is al erg leuk als u eens komt kijken, mee 
plannen maakt enzovoort. Als u actief wil mee-
werken dan kan dat natuurlijk ook; geef uw 
naam en bereikbaarheid door in de tuin, via de mail 
of per telefoon. MADduurzaam@makkum.nl 
tel.06 53 98 00 19

Bolsward - In de MartiniKerk te Bolsward vindt 
op zaterdag 25 Mei om 19.30 uur een groots 
concert plaats met het Rijssens Mannenkoor 
onder leiding van Freddy Veldkamp. Met Martin 
Mans orgel, Jan Lenselink piano en Ard Kamphuis 
Bariton. Het Rijssens Mannenkoor geeft ongeveer 
twaalf tot veertien concerten door heel Nederland 
en is bekend om zijn krachtige mannenkoor-
zang. Het is een eigentijds en dynamisch koor 
met veel jong zangtalent. Met zijn 140 zangers 
zal het mannenkoor het publiek laten genieten 
van hun geheel eigen sound. Ook koorsolist Ard 
Kamphuis zal zijn eigen inbreng hebben deze 
avond. Martin Mans is zeker geen onbekende in 

Bolsward en zal ook deze avond het prachtige 
Hinz orgel bespelen en ook diverse bekende 
Friesche Volksliederen ten gehore brengen.
Het concert zal beginnen om 19.30 uur. De Kerk 
is open vanaf 19.00 uur. De entree prijs is €12,50 
per persoon en met korting bon uit de krant van 
aankomende week € 10,00. En via de website 
van het koor www.rijssensmannenkoor.nl ook € 
10,00. Verkoopadressen zijn: Sigarenmagazijn 
Landskroon Dijkstraat 12 tel: 0515-573396. 
Gysbert Japicxhûs Wipstrjitte 6 tel: 0515-573990. 
VVV Sneek tel: 0515-750678. Rinia Fietsen 
Kerkstraat 4 Makkum. tel:0515-232111. Ook 
kaartverkoop aan de kerk.

Rijssens Mannenkoor geeft concert in Martinikerk Bolsward

eigen fotoeigen foto
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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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, 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.

Voetbalprogramma
Zaterdag 25 mei
Makkum 3 - ONS boso sneek 6    12.30
Makkum A2 - Minnertsga A1 12:30
Makkum C2 - CVVO C4 9:00
ST IJVC D3 - Makkum D2 11:15
Makkum E2 - GAVC E4 9:15
Workum E4 - Makkum E3 9:00
SJO JVB E6 - Makkum E4 9:00
SJO JVB F3 - Makkum F1 9:00
Makkum F2 - QVC F2G 9:00
Annaparochie St. VR2 - Makkum VR1 12:45
SJO Oudega/HJSC MC1 - Makkum MC1 11:15

Kantinedienst zaterdag 25 mei
Ian schouten/aukje ijntema-nadema  9.00-12.00
Sylvia attema/annette meinsma 12.00-15.00
Tineke v hayum/sharona vrooman/
peter dijkstra 15.00-18.30

BINDERIJ NIEUWS:
De Binderij is gestopt op de Markt 27
Wij gaan verder met Blijvend Bloemwerk 
op de Harlingerdijk 18 in Makkum.

Donderdag 6 juni gaan we open,
u bent welkom, de koffie staat klaar!

Onze openingstijden zijn: 
donderdag 10.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
 en op afspraak

De Binderij De Binderij 
BLIJVEND BLOEMWERK

Harlingerdijk 18 
8754 EC Makkum
tel 0515-233266  
06-15900694

29 juli t/m 2 augustus
Zomer-Zang-en Dansweek 

in (het voormalige)
“Ons gebouw”

in centrum van Makkum
www.margokonings.nl

Familieberichten
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Ongeveer 1100 dakpannen type VH,18 linker, 
23 rechter gevelpannen, 2 eind- vorsten en 20 
nokvorsten. Merk: bouwstofindustrie v/h J van 
Hulst Harlingen. Deze pan is moeilijk te krijgen, 
dus als je dit type op het dak hebt is dit de kans 
voor reserve pannen. Even schoonmaken en je 
hebt een prima dakpan. 250 € voor de hele partij 
of los 30 cent en 2.50 € voor een gevelpan. 
Tel. 0515 579346

1 aardappelboor € 10,-, 1 spijlenledikantje (blauw/
wit) € 20,- , 1 handgrasmaaier € 10,-, 2 caravan-
spiegels (opzet) € 5,-, koffertje grammofoonplaten 
€ 5,-, tel. 0515-231705
 

ik ben Jasper en ik ben 13 jaar. ik zoek een gratis 
buitenboordmotor van min 4pk voor achter mijn 
bootje. (Mag loop of sloop zijn)heeft u interesse 
bel dan naar: 0629412986

pakketje dat geleverd moest worden op plein 
13.. t.a.v. M. Galama. Graag contact opnemen 
met tel: 06-23515332
 
lief baasje voor een 1 jaar jonge lapjes poes. 
Vanwege een behoorlijke allergie zijn wij op 
zoek naar een nieuwe baasje. Ze is een echte 
schoot-huis poes. Een echt knuffelkont, is niet 
dol op de buitenwereld vind dit nog wat span-
nend. Ze is al geholpen bij de dierenarts.. heb je 
intresse laat het ons weten, wij zoeken een lief 
en goed baasje voor haar! Tel 06-23515332

 
Voor de dorpstuin en de schooltuinen: Tuin-
gereedschap dat u niet meer gebruikt: zoals 
scheppen, grasschaar, kruiwagens, handschepjes, 
harkjes en handmaaimachine. U kunt het brengen 
op donderdagmiddag na 15 uur bij de dorpstuin.
Of we halen het op; bel:06 53 98 00 19 of of 
mail: MADuurzaam@makkum.nl

Vrijwilligers (en kruiwagens en scheppen) voor 
donderdag 23 mei na 15 uur tot..., voor het vullen 
van het 130 meter lange uitgegraven rolstoel-pad 
in de dorpstuin bij Avondrust. Er ligt 30.640 kg 
kleischelpen die over het pad verspreid moet 
worden.

Blauw babypetje met een mannetje voorop. 
Verloren in Gaast (de greide, sielansreed, fiets-
pad naar Ferwoude) op dinsdag 7 mei jl. Graag 
bellen naar 0649044844

Wie heeft onze kat gezien! Het is een schildpad-
poes van 1 jaar, vermist vanaf 17 mei. de Wijting 
0515-232201 

bij de rotonde Strânwei-Suderseewei een nieuw etui 
voor een Rayban zonnebril. Afhalen, bel: 06 55843091

TE KOOP

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

GEVRAAGD/GEZOCHT

VERLOREN

VERMIST

GEVONDEN

GEZOCHT

Zoekertje
Op 25 mei in Makkum: een fotoshoot op locatie  Door Judith van Lavieren

Makkum - Je haar zit perfect, je bent opgemaakt 
door een visagist en je wordt in een smaakvol 
decor geportretteerd door een professionele 
fotografe. Dat is leuk om over te dagdromen en 
alleen werkelijkheid voor fotomodellen denk je 
dan. Maar als het aan Kapsalon Nynke, Studio 
van Dijk fotografie en Watson & Co ligt, kun je 
dit aanstaande zaterdag 25 mei gewoon in 
Makkum beleven.

Monique van Dijk is fotografe. De grote portretten 
die in de salon van Nynke Boonstra hangen zijn 
door haar gemaakt. Opvallend en mooi, maar in 
tegenstelling tot wat je zou denken, zijn het geen 
fotomodellen die ervoor geposeerd hebben, 
maar bekenden van Nynke en Monique. Nynke, 
die tegenwoordig naast ervaren kapster ook 
gediplomeerd visagist is, verzorgde hun haar en 
make-up.”Het was ontzettend leuk en verrassend 
om een portret te maken waar iemand zo anders 
dan anders op staat”, vertelt Monique. En dat 
bracht hen op het idee de samenwerking een 
vervolg te geven en ook klanten de mogelijkheid 
te bieden om een professionele foto van zichzelf 
te laten maken.

Om mensen te kunnen fotograferen in een 
mooie set zochten ze contact met Watson & Co. 
”We mogen gebruikmaken van de meubels en 
stijlkamers en gaan daar sets inrichten die zijn 
afgestemd op de smaak en wensen van de deel-
nemers”, aldus Monique. De locatie van de 
fotoshoot is dus de gezellige woonwinkel van 
Watson & Co aan de Bleekstraat 42-44. 

Om 12.00 uur worden de deelnemers daar ont-
vangen met koffie en gebak. De wensen van de 
deelnemers worden eerst besproken en daarna 
is er voor iedereen alle tijd voor haarstyling, 
make-up en fotografie. Niet alleen de deelnemers 
maar ook belangstellenden zijn uitgenodigd om 
een kijkje te nemen. “Leuk om te zien hoe de 
kapsels en make-up worden gecreëerd en hoe 
het er aan toe gaat bij een fotoshoot, bijvoor-
beeld bij het samenstellen en aanpassen van een 
set. De fotoshoot zelf houden we trouwens 
privé”, benadrukt Nynke. “Het is dus niet zo dat 
je voor iedereen te kijk zit.” 

Er zijn voor aanstaande zaterdag nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Wie mee wil doen wordt 
verzocht zich van tevoren aan te melden. In-
schrijven is mogelijk via www.moniquevandijk.nl 
of door het sturen van een e-mail naar monique@
studiovandijk. Voor wie nog twijfelt is vijfentwintig 
mei een mooie gelegenheid om te bekijken of 
het wat voor haar of hem is. De fotoshoot kost 
90 euro per persoon en is inclusief een afdruk op 
A4 formaat. Monique werkt voor de afdrukken 
samen met Photogifts. Photogifts zal ook met 
leuke aanbiedingen bij Watson & Co aanwezig 
zijn en om de gezellige sfeer helemaal compleet 
te maken treedt het duo Akkoord op. “Verder 
zijn er leuke activiteiten in de woonwinkel en 
informatie en uitleg over allerlei schoonheids-
behandelingen. Kortom een leuke middag die je 
niet wilt missen”, schrijven de organisatoren in 
de folder. Daar sluit ik me van harte bij aan.

Stormachtig Lemmer Ahoy
9-10-11 mei was er weer Lemmer Ahoy. Met 
deze keer 3 klassen skûtsjes, de A en B klasse en 
kleine A klasse (skûtsjes onder de 17 meter) Er 
deden in totaal 50 skûtsjes mee. Ook waren er 
verschillende klassen Lemsteraken. Al met al 
een groot zeil spektakel. Maar er zijn van die 
zeilweekenden die je niet te vaak moet meema-
ken en niet snel weer zult vergeten. De weer-
berichten zijn slecht, maar we vertrekken vol 
goede moed richting Lemmer. Afgelopen week 
heeft het skûtsje een nieuw grootzeil gekregen 
en afgelopen winter is er geïnvesteerd in een 
nieuwe mast en giek. ‘s Morgens 9 mei gaan de 
Makkumers al vroeg het IJsselmeer op om nog 
even extra te trainen met het nieuwe grootzeil.  
De start om 12 uur is niet geweldig en het skûtsje 
moet  een strafrondje maken omdat we een ander 
skûtsje hinderen. Hierdoor ligt het Makkumer 
skûtsje bij de bovenste boei bijna laatste van de 
22 skûtsje in hun klasse. Maar Makkum zou 
Makkum niet zijn als er geen inhaalrace kwam 
en zo eindigen ze als 7 de deze wedstrijd.

Vrijdag 10 mei waait de koffie bijna uit de kopjes, 
geen wedstrijden deze dag. Wel ‘s avonds vis 
eten met alle skûtsjesilers in de loods van Sterk. 
Heb me laten vertellen dat er 200 kg Heek is 
gebakken voor alle bemanningsleden van de 
skûtsjes en aken. Met live muziek, werd het een 
gezellige avond.

Zaterdag 11 mei windkracht 4 a 5 is het weer-
bericht. Het Makkumer Skûtsje heeft een goede 
start en ligt  6 de. Na het ronden van de bovenste 
boei komt er een dikke bui aan met een storm-
achtige wind. Het eist het uiterste van skûtsjes en 
bemanning. En ineens liggen er vele skûtsjes 
plat waaronder het Makkumer skûtsje. Gelukkig 
blijven wij overeind en is er geen schade. Maar 
ongelukken kunnen niet uitblijven. De Grytsje 
Obes van Romke de Jong en de Opsjitter van 
Willem Zwaga slaan om. De Grytsje Obes zinkt 
naar de bodem de bemanning wordt gered door 
het skûtsje De Singelier. Maar er kwam nog meer 
ellende, twee andere skûtsjes Bolsward en de 
SWH krijgen een aanvaring met veel schade. 
Volgens Ivan Tjeerdema (14 jaar) die dit weekend 
mee was als opstapper op het Makkumer skûtsje 
kan Bolsward nu wel een startbewijs vragen voor 
de kleine A klasse. De bemanning van Het 
Makkumer skûtsje besluit de wedstrijd te staken, 
en zoeken met vele andere skûtsjes de veilige 
haven op. Het leek even een chaos met reddings-
boten, een traumahelikopter, ambulances en 
brandweerwagens. Gelukkig bleek na deze 
woeste zeilwedstrijd dat iedereen veilig was, 
maar wel veel materiele schade voor de Grytsje 
Obes en het Bolswarder skûtsje.

De volgende wedstrijden zijn de Slach om Heeg 
op 8 en 9 juni bij Heeg.


