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Tjeerd Lutgendorff, de laatste smid van Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Hij haalt het gloeiend hete ijzer uit het vuur en brengt
het op de hoef aan. Er ontstaat een enorme schroeilucht. Er wordt bijgeschaafd en passend gemaakt.
Het ijzer wordt weer van de hoef gehaald, in water
gedompeld en daarna definitief onder de hoef
geplaatst. Na een uur loopt het paard met vernieuwd
paardenschoeisel opgewekt door de straten.
Tjeerd Lutgendorff (63) toont enkele familiefoto’s
van een vervlogen straatbeeld van het Makkumer
Plein. De smid was vroeger in ieder dorp een
belangrijke ambachtsman. Het was de belangrijkste persoon die alle ijzeren voorwerpen maakte
die in de maatschappij nodig waren. Met behulp
van het smidsvuur, de smidshamer en het aambeeld werd het gloeiend metaal in elke gewenste
vorm geslagen. De dorpssmid had veel werk bij
de boeren en het beslaan van paarden. In 1875
kocht Tjeerd zijn overgrootvader Lourens Jan
Lutgendorff de smederij op het Plein (nu Hennie
fan Richt). Twee zonen van Lourens, Cornelis Siebe
en Bonne, volgden hem op. Bonne was de vader
van Annie Lutgendorff die jarenlang in de Bleekstraat haar winkel dreef waar nu Wijngaarden is
gevestigd. In 1974 sloot Tjeerd zijn vader, Johannes
Lutgendorff (zoon van Cornelis Siebe) de deuren
van de smederij voorgoed. Johannes was de
derde generatie in de familie die de smederij
runde. Het was geen vetpot en hij wenste geen
opvolgers in de zaak. “Jim kinne it wol mei in
boardsje om fertsjinje”, hield hij zijn kinderen voor.
Het gaat Tjeerd Lutgendorff nog steeds aan het hart
dat dit puur ambachtelijke vak door de jaren heen
uit de gemeenschap is verdwenen. Hij groeide op
in de smederij. “Wy boarten eartiids yn de smidte.
Letter mochten we wolris in poat fan it hynder
fêsthâlde. Mar dat wie it dan ek. Doe’t omke
Lourens nei syn pensionearing weromkaam yn
Makkum hat dy my it smidwurk leard. Ik wie 16
doe’t ik myn earste mes fan in meanmasjine
slipe”. Tjeerd was inmiddels werkvoorbereider bij
Amels geworden en kreeg in zijn vrije uren, puur
het smidvak onder de knie. De smederij bij zijn

omke Lourens in de Botterstraat werd zijn tweede
huis. Tegenwoordig is de “algemene smid” verdwenen. Zijn taak is overgenomen door machinefabrieken die met grote productiesnelheid de
metalen voorwerpen maken die voor het dagelijks
leven noodzakelijk zijn. Het beslaan van paarden
heeft de tijden getrotseerd. Dat gebeurt vandaag
de dag nog net zo als vroeger. In 1983 behaalde
Tjeerd het Rijksdiploma Hoefsmid. Hiervoor moest
hij 2 jaar lang op zaterdagmorgen naar Dalen in
Drente. Tjeerd: “Alle kearen krigen we in hynstepoat
en der ha we it op leard. Dy learaar hie de friezer
fol moast tinke. Middeis fuotbalje yn Makkum,
dêrnei de tredde helte en jûns út ‘e liken”. In de
jaren dat Tjeerd hoefsmid was gebeurde het
beslaan van de paarden op de boerderij. Hoewel
het zeker 10 jaar geleden is dat hij zijn laatste
paard besloeg benoemd hij nog moeiteloos alle
soorten orthopedisch beslag dat nodig is om het
paard weer in balans te laten lopen. “Us heit en dy
lieten nei it beslaan de boer wolris in eintsje mei it
hynder drave. Dan seinen se gekoanstekkend:
“De boer rint better as it hynder, dy’t eefkes letter
hymjend en pûstend werom kaam”.
In de garage ‘oan ‘e Seadyk’ wordt, puur voor de
hobby, het smidsvuur vuur af en toe nog opgestookt door Tjeerd en vormt hij met de hamer het
weerbarstige ijzer in de meest sierlijke vormen.
Zijn kunstwerken sieren enkele gevels in Makkum;
Fokjes Atelier en het Pareltje. Het hekwerk op het
Vallaat 26 en de windwijzer op het huis van Joep
Bergsma is eerlijk handwerk, met zorg en passie
door hem vervaardigt. Tjeerd is de laatste smid
van 4 generaties Lutgendorff waarin een wereld van
vakmanschap schuilt. Het is zwaar werk en hij steekt
niet onder stoelen of banken dat het behoud van
gezondheid voorop staat. De afgelopen jaren
hebben veel impact gehad en….. hij is gestopt met
roken. Het ziet er naar uit dat de ambachtelijke
smederij van Tjeerd Lutgendorff voorgoed uit de
geschiedenis van Makkum zal verdwijnen. “Ik sil
noch wol wat ompiele oan ‘e Seadyk mar ik nim
gjin opdrachten mear oan”.

ZURICH
Caspar de Roblesdijk 20

Vraagprijs
€ 50.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
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)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Familieberichten
‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 14 februari 2014 is overleden onze
bewoner
Mevr.

H. van Stralen - Slange

Wij wensen haar kinderen en verdere familie
veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Zorggroep Tellens,
locatie Aylva State

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

Witmarsum, 14 februari 2014

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718

Dree joar leedn a weer.
"Stille mear mie tuutje" heure wie nit meer.
Allene nog op CD of You Tube te beluster.
Ik had 't oe nog zo geerne willen fluster.
Misse oe nog slim, der is wat e knakt.
Ie hebt 'n kroamn vuurgood in e pakt.
Ie bunt nit meer oonder oons,
ma woar a'j ok zit......
Vegetn...... doo ik oe zeker nit.

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum.
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl

Harm

20 - 4 - 1943

* 17 - 2 - 2011

IN GEDACHTN NOG

Makkum, Gre.

Agenda
Woensdag 19 februari:

Makkum – Jaarvergadering Vogelwacht Makkum
in Hotel de prins aanvang:20:00 uur.

Vrijdag 21 februari:

Makkum – Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 22 februari:

Makkum – ’t NUT presenteert in de Doopsgezinde kerk cabaret de Gebroeders Fretz –
Revolte. aanvang: 20.00 uur
Makkum - Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseert een
bingo avond in zaal 't Anker. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 25 februari:

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

Woensdag 26 februari:

Makkum – PCOB en KBO middag in Het Anker
aanvang: 14.00 uur over ¨Toch nog winter in
Makkum¨

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. van der Ende
Organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
Plus dienst “Zing Jeruzalem zingt”
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
De FlevoSanghers hebben de dienst voorbereid,
we gaan veel zingen met elkaar.
U komt toch ook?!
Bolsward - R.K. parochies, 11.00 uur
Fusiefeest Zalige Titus Brandsma parochie
Voorganger: Bisschop Mgr. De Korte
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen
Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o.,
10.00 uur Voorganger: Zr. T Tholen – Haagsma
Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. C Glashouwer
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. R Praamsma
Exmorra/Alingawier – PKN Kerk, 10.00 uur
Voorganger: Da. G Rol

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: redactie@makkumerbelboei.nl

Wist u dat...
- vanavond de jaarvergadering
van de Vogelwacht georganiseerd wordt,

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

- hierbij over bestuurswissel kan worden
gestemd,

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

- u als lid en niet lid van harte welkom bent
vanaf 20:00 uur in de prins te Makkum,
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NUT Makkum presenteert:
Cabaret: De Gebroeders
Fretz – Revolte
Er lijkt geen einde te komen aan de crisis.
Maar wanneer staan de nieuwe leiders op?
Het muzikale cabaretduo De Gebroeders Fretz
besluit het zelf te gaan doen. Weliswaar pas in
2025, maar de campagne is begonnen. Met
hun wervelende cabaretshow ‘Revolte!’ reizen
ze door heel Nederland om de revolutie af te
trappen. Johan Fretz als kandidaat voor het
premierschap, Marcel Harteveld als zijn spindoctor en Edoardo Righini op de elektrische
gitaar om wat soul en rock ’n roll naar het
Torentje te brengen.

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Opgegroeid in de nostalgische jaren ’90,
besluiten de twintigers dat dit het moment is om
van zich te laten horen. Alleen hoe? Idealen
genoeg, maar wat zijn die waard zonder goede
ideeën? Met ijzersterke humor, muzikaliteit en
een flinke dosis zelfspot dendert het duo in
anderhalf uur als een wervelwind aan u voorbij.
Dat maakt deze voorstelling ook een absolute
aanrader voor iedereen bij wie het hart niet
meteen sneller gaat kloppen van politiek. Of u
aan het einde van de avond op Fretz stemt is
aan u, maar deze Revolte! wilt u hoe dan ook
niet missen. Meer info: www.degebroedersfretz.nl
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Entree:

Zaterdag 22 februari
Doopsgezinde kerk – Makkum
20.00 uur
NUT-leden  10,Niet-leden  12,Voorverkoop: Vanaf 10 februari
bij Kantoorboekhandel
Coufreur – Makkum
Passepartout: De Gebroeders Fretz
+ Amsterdamskleinkunst Festival
(vrijdag 7 maart)
NUT leden  17,50
Niet leden  22,50
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Twijfelt u over uw WOZ-aanslag?

Doe nú een WOZ-check op onze site: www.kingmawalinga.nl!
In deze periode valt de WOZ-beschikking weer
op de mat. Omdat de prijs van veel woningen
de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans
dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt
gewaardeerd. In dat geval betaalt u ook meer
aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan
nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij
bepaling van de waarde in het kader van de
erfbelasting.

Uw WOZ-waarde
Bereken met de WOZ-tool op onze site (homepage) uw voordeel. Denkt u dat deze groot
genoeg is, neem dan contact op met ons op.
Wij zijn zeer deskundig in het bepalen van de
werkelijke waarde van uw woning en kunnen
u helpen om zo nodig bezwaar te maken.
Wij zijn u graag van dienst!
Kingma & Walinga makelaars o.z.,
Voorstraat 1 te Makkum, T 0515-233664,
E makkum@kingmawalinga.nl

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

Nieuw elftal aan grutto’s gezenderd en te volgen

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

Makkum - In navolging op de vijftien gezenderde
grutto’s in 2013, hebben wetenschappers vorige
week in Zuid-Spanje opnieuw een elftal aan
grutto’s van gps-signaal voorzien. Hierdoor is
de trek van de grutto (Limosa limosa) richting
Noord-Nederland, waar veel steltlopers broeden,
sinds deze week te volgen op de website van
Kening fan ‘e Greide. Alle nieuw gezenderde
grutto’s hebben een Friese (plaats)naam
gekregen. Door de betrokkenheid van de dorpen
met de vogels hebben de volgende 11 dorpen
de eer gekregen om een grutto met zender
naar hen vernoemd te krijgen. De reis van de
grutto’s Grou, Idzegea, Kollumerpomp, Makkum,
Nes, Raerd, Sibrandabuorren, Skylge, Tirns,
Wommels en Wyns is te zien op een digitale
kaart en wordt in een weblog nader toegelicht
door de onderzoekers. Ook de trek van de
vorig jaar gezenderde, nog levende vogels (11)
is er te volgen.

januari verzamelen ze zich in Zuid-Spanje en
Portugal, om vanaf eind februari via de Europese
westkust naar onze weidelandschappen terug
te keren om te broeden. Daarbij is Friesland
nog steeds in trek. De weilanden rondom
Makkum is de grutto nog steeds aanwezig en
ook dit voorjaar wordt hier door de onderzoekers uitgekeken naar de grutto's. Niet toevallig maakt netwerkinitiatief Kening fan ‘e
Greide zich vanuit Friesland sterk voor de
weidevogel en haar kwetsbare habitat.
Gezien het internationale leef- en trekgebied
van de grutto, breidt ook Kening fan ‘e Greide
zijn werkgebied uit tot buiten de landsgrenzen
en is het project een onderdeel geworden van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa
in 2018. Onder die vlag ging begin februari
een delegatie met onder meer initiatiefleiders
Klaas Sietse Spoelstra, Sytze Pruiksma en
bioloog Theunis Piersma naar Zuid-Spanje en
Portugal. Piersma zenderde er grutto’s samen
met Spaanse en Amerikaanse collega-biologen. Spoelstra en Pruiksma spraken er met
diverse instellingen voor het opzetten van een
internationaal samenwerkingsverband in het
kader van Lwd2018.

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

Eerste grutto’s eind februari verwacht
De eerste grutto’s worden eind februari in
Nederland verwacht. Of grutto Makkum ook
echt in Makkum tot broeden komt of ergens
ander is de vraag. U kunt ze via de GPS prima
volgen. De gezenderde vogels en de verhalen
van de wetenschappers zijn te vinden op volg.
keningfanegreide.nl.

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

Inzicht in overwinteringsplekken
Doel van het onderzoek is om meer te weten
te komen over de trekroutes en de specifieke
overwinteringsplekken van de grutto. De onderzoeksresultaten worden onder meer gebruikt
voor bescherming van de pleisterplaatsen. Dit
is belangrijk om maatregelen te nemen die
helpen om de populatie van de grutto, die de
afgelopen decennia is ingestort, te vergroten.
Internationale verbondenheid
Veel grutto’s overwinteren in het westen van
Afrika ten zuiden van de Sahara, maar enkele
blijven in Zuid-Spanje of Portugal plakken. In

25 jaar IVN Súdwesthoeke, IVN-natuurgidsencursus in Sneek
Bent u graag buiten in de natuur en zou u
meer willen weten over bijvoorbeeld planten,
vogels, paddenstoelen of mossen? Wilt u uw
kennis over de natuur met anderen delen en
samen van de natuur genieten? Dan is de IVNNatuurgidsencursus iets voor u! In september
2014 start in Sneek een IVN-natuurgidsencursus. De cursus duurt anderhalf jaar; er kunnen
maximaal 25 cursisten mee doen.
Wat houdt deze cursus in?
Eén keer in de twee weken, op dinsdagavond,
is er een cursusavond, waarvoor u huiswerkopdrachten krijgt. Daarnaast gaat u regelmatig
op zaterdag samen anderen de natuur in. In de
loop van de cursus doet u een onderzoek in
een zogenoemd adoptieterrein. Ter afronding

van de cursus maakt u een eindopdracht.
Wat krijgt u daarvoor terug?
Een gedegen opleiding als natuurgids: na
afloop van de cursus heeft u een brede kennis
over de natuur en kunt u een natuurexcursie
organiseren en leiden. Wanneer u de cursus
met succes afrondt, ontvangt u het landelijk
erkende diploma van IVN-natuurgids. In het
voorjaar zal er een informatieavond over de
cursus georganiseerd worden.
Voor verdere informatie, zie www.ivn.nl
of www.ivn.nl/afdeling/sudwesthoeke.
Contactadres voor opgave en inlichtingen:
Goasse Hielkema, mail: goasse@hotmail.com,
tel 06-22439266.

1 kg schnitzel...............................€ 7,50
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
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Taxicentrale van der Bles 0515 23 22 22
Waarschijnlijk hebt u in Makkum de afgelopen tijd
wel eens verhalen gehoord over de reorganisatie bij
Taxicentrale van der Bles. Een forse daling in de
tarieven voor het WMO-vervoer gecombineerd met
een flinke verhoging van de CAO in de taxibranche
per 1 januari 2013 had tot gevolg dat de taxicentrale
een aantal ingrijpende maatregelen moest nemen,
waaronder het aanvragen van ontslag voor 10
medewerkers.
Nu er iets meer duidelijkheid is willen we graag aan
u mededelen hoe het nu verder gaat met de verschillende onderdelen van ons bedrijf.
Touringcars
De afdeling Touringcars (Koudum Tours) is verkocht
aan collega ARRIVA TOURING. ARRIVA heeft de
medewerkers die hieraan waren verbonden, alsmede
het klantenbestand van Van der Bles overgenomen.
Touringcarvervoer kan aangevraagd worden via
www.koudumtours.nl of door te bellen met Koudum
Tours, telefoonnummer 0514-523074.
Tankstation
Het tankstation is met ingang van 17 februari onbemand en wordt geëxploiteerd door Tamoil. Er kan
24 uur per dag getankt worden. U rekent voortaan
buiten af bij de betaalpaal. Deze paal accepteert
alle betaalpassen en creditcards. Voordeel voor de
klant is dat uw brandstof voortaan tot 15 cent per
liter goedkoper zal zijn. Indien nodig kunt u in de
shop hulp vragen bij deze nieuwe manier van tanken.

Shop
De shop blijft open. We onderzoeken de mogelijkheid om de shop om te bouwen tot een kleine
supermarkt of verse broodjes shop. Tevens zijn we
op zoek naar iemand die deze winkel wil exploiteren.
Voor informatie kunt u terecht op ons kantoor.
Wasstraat en wasboxen
De wasstraat en de wasboxen blijven 7 dagen per
week geopend. Uw kaartje kunt u gewoon zoals u
gewend was in de shop kopen.
Garage en werkplaats
De garage activiteiten houden op per 1 mei 2014.
We zoeken nog een partij die dit gedeelte van ons
bedrijf wil huren. Dit gedeelte heeft een compleet
ingerichte werkplaats en is voor vele doeleinden
geschikt. Te denken valt bijvoorbeeld aan een garage,
showroom of een handelsonderneming. Maar ook
een keukencentrum, museum of groencentrum zou
op deze A1 locatie goed tot zijn recht komen.
Verhuur van auto, bus of aanhangwagen.
Deze activiteiten blijven ongewijzigd. Een auto huren
kan al vanaf 40 euro per dag.
Zie ook www.taxivanderbles.nl/autoverhuur.
Taxi’s
We gaan ons specialiseren in de taxibranche. We
combineren Taxicentrale van der Bles met bovengenoemde activiteiten. Met 19 taxi’s en 42 medewerkers op de locaties Makkum, Bolsward en
Sneek staan we klaar om uw vervoer te verzorgen.
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Dames 2 bereiken
de finale van beker
Bakhuizen, 7 februari - Vrijdagavond staan
de bekerwedstrijden van dames 2 en heren 1
van Makkum op het programma. De dames
moeten het opnemen tegen het goed spelende Punt Ut. We beginnen de wedstrijd met
onze basisspeelsters, Johanna, Linda, Fransiska,
Tinet, Froukje en Elly. We draaien het hele
seizoen al met zes speelsters, gelukkig gaat
Hilde binnenkort weer beginnen. We worden
gelukkig bijna elke wedstrijd ondersteund
door A-meiden Melanie en Elke.
De wedstrijd wordt goed begonnen. De eerste
set wordt gemakkelijk gewonnen door
Makkum met 25-15. De twee sets daarna
belanden we in een dip, we verliezen beide
sets met 13-25 en 23-25. Om nog kans te
maken op een finaleplek, moeten we de vierde set winnen. Door aanmoediging van de
heren en door Elke in te zetten, krijgen we
weer een opleving. De vierde set wordt door
Makkum gewonnen met 25-10. Dit betekent
een beslissende 5e set. Dit wordt een zeer
spannende set, met goede punten aan beide
kanten. Gelukkig trekt Makkum aan het langste eind, en winnen we de set nipt met 17-15.
De dames bereiken de finale!!
Vervolgens is het de beurt aan de heren. De
eerste set wordt er goed gespeeld. DBS wint
de set net met 23-25. De twee sets daarna
komen de heren in dezelfde dip als de dames
hadden. De mannen doen wat ze kunnen,
maar hebben het geluk niet aan Makkumer
zijde. De volgende twee sets worden ook verloren. Helaas geen dubbele finale plaatsen
voor Makkum.
De dames spelen a.s. vrijdag 21 februari om
19.15 om de beker in It Klif in Oudemirdum
tegen Wisky D1. Dames 2, gesponsord door
Fizel, draait ook goed mee in de competitie en
staat op dit moment op een eerste plaats.
Wisky D1 speelt in dezelfde competitie en staat
tweede. Het gaat vast en zeker een spannende
wedstrijd worden. U bent van harte welkom
om ons aan te komen moedigen!
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Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811
b.g.g. 0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging,
hulp in de huishouding (ook persoonsgebonden
budget). Informatie, advies en voorlichting

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

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

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

Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie mogelijk bij: Beach Resort
Lifestyle, Langezand 2c, 8754 HR Makkum.
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Ouderenadviseur
een afspraak maken voor huisbezoek.
Tel. (0515) 576507 Mail. ouderenwerk25@zonnet.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd
voorziening 7 dagen per week
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl - info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Voetbalprogramma
Zaterdag 22 februari

Foarut 1 - Makkum 1
SDS 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Stormvogels'64 1
Makkum A1 - S.C. Stiens A1
Makkum B1 - Annaparochie St. B1

14:30
14:30
14:30
15:00
12:30

Kantinedienst:
Johan Boonstra/
Michiel Scheepvaart
9.00-12.00
Aagje Stellingwerf/Anja de Vries 12.00-15.00
Warren vd Veen/Yde klaas Dijkstra/
Gerda Sieperda
15.00-19.00

Volleybalprogramma
Vrijdag 21 februari

19:15 Makkum DS 2 - Wisky DS 1

Extra activiteiten
Beach Resort Lifestyle
Organiseert in de voorjaarsvakantie van 2014
een aantal extra activiteiten voor parkbezoekers
& voor alle ‘Makkumers en kinderen/volwassenen
uit deze omgeving.
Wanneer
Hoe laat
Wat
23 Februari 11.00-12.00 Dance-workout
23 Februari 10.00-11.00 Familie-bootcamp
24 Februari 16.30-17.30
25 Februari 10.00-12.00
14.00-16.00
25 Februari 10.00-12.00
27 Februari 10.00-12.00
14.00-16.00
27 Februari 14.00-16.00

Work-out sportKids
Welness-aanbod
Knutselochtend
Wellness-aanbod
Super-Viswedstrijd

Bel gerust voor meer informatie en/of geef u
meteen op!! Tel: 0515-23155 of mail: info@
lifestyle-makkum.nl. U blijft ook op de hoogte
van onze laatste nieuwtjes door onze facebookpagina te ‘liken’. Tot ziens in ons sportcentrum!

CURSUS VAARBEWIJS 1 & 2

START OP 3 MAART 2014 IN MAKKUM
Er is nog plaats voor enkele cursisten.
Opgave en informatie:
Ronald van Enkhuizen, Strânwei 11,
8754 HA Makkum. Tel. 0515-232665
(na 18.00 uur: 0515-232301)
E-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl
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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
ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
Meisjes verkleedjurkjes: K3 (3-6 jaar) en Koninginnejurkje (5-6 jaar) nog in goed conditie prijs
 10 tel. 0515-231683
Een oude lessenaar uit ca. 1900. De maten
zijn: Hoog achter: 114cm, Hoog voor: 104cm,
Diep: 57cm, Breed: 70cm. Prijs 60,00 euro op
te halen in Zurich. Mail adres is: delangebrat@
home.nl
Teakhouten stuurstoel inklapbaar (blauwe
bekleding) vraagprijs  135.00. tel. 0653512566
Eenpersoons bed 80 x 190 cm,  50,00
tel. 0515-231923
Aangeboden zeer mooie en goede Batavus
heren rijwiel 21 versnellingen 28 inch geen roest
of iets degelijke fiets mag weg voor 85 euro en
z.g.o.h. Batavus damesfiets 3 versnellingen hoog
frame geen roest etc. 100 euro. tel. 06-25386689
GEVONDEN
Sleutel met sleutelhanger van Winterbanden bij
parkeerplaats oude Rabo bank in de Kofstraat
tel: 0622308496.
VERLOREN
Dameshorloge zwart met goudkleurig wij hopen
op een eerlijke vinder tel: 0622308496
GEVRAAGD
Wie heeft er nog oude foto's van de peuterspeelzaal? Dit i.v.m. het 40-jarig bestaan. mail
naar: m.attema@live.nl

Toch nog winter
in Makkum
Woensdag 26 febr.a.s. wordt het ¨onder nul¨
in Makkum. S ‘middag om 14 uur komt de
heer Hedman Bijlsma vertellen over ¨IIS en
Reedriden¨ nu en in het verleden. De Heer
Bijlsma heeft een prachtig verhaal met schitterende dia`s over schaatsen en winterwille, nu
en vroeger. Leden van PCOB en KBO worden
van harte uitgenodigd om deze prachtige
middag mee te beleven. Aanvang 14 uur in
het Anker.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Elbrich Lutgendorff deed 14 februari mee met een actie op Twitter en won een fantastische prijs:
samen met zes vriendinnen werd ze met een limousine opgehaald en naar Danscafé De Prins
in Bolsward gebracht. V.l.n.r Elbrich, Hanna, Nynke, Wolfke, Odessa, Kimberly en Anita.

Energiesprong in Makkum
Ondanks dat de uitnodiging voor deze avond
te laat binnenkwam, waren er toch 25 tot 30
huiseigenaren uit Makkum en omgeving
aanwezig bij de informatieavond Energiesprong. Op deze avond werd een algemene
presentatie gegeven met mogelijkheden om nu
en zeker in de toekomst uw energierekening
laag en betaalbaar te houden. Energiesprong
Sudwest Fryslan is een initiatief van de
Gemeente Sudwest en Fryslan en de
Provinsje Fryslan. Het doel is woningeigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen uit te voeren om hun woonlasten nu
en in de toekomst betaalbaar te houden.
Projectleider Johan Lukkes legde in zijn presentatie uit dat er voor ieder budget en voor
iedere woning mogelijkheden zijn. Het basisprincipe van de energiesprong is namelijk
dat de totale woonlasten niet zullen stijgen.
Hoewel het hoogste streven zou zijn om een
huis op die wijze aan te passen dat er geen
energierekening meer betaald hoeft te worden, is dat lang niet voor iedere woning en
voor iedere eigenaar haalbaar. Een goed
begin kan dan ook al worden gemaakt met
het afdichten van kieren en spleten, het

door Thomas Groeneveld

gebruik van energiezuinige lampen en apparaten, de kachel een graadje lager en isolatie. Uit onderzoek is gebleken dat het isoleren van de gehele woning; vloer, (spouw)
muren, dak en dubbele beglazing de snelst
bereikbare energiebesparing geeft. Het verbeteren van die isolatie, aanleggen van
vloerverwarming in combinatie met warmtepomptechnologie kan er dan vervolgens
voor zorgen dat de gasaansluiting niet meer
nodig is. Het meerverbruik aan elektriciteit
door de warmtepomp kan gecompenseerd
worden door zonnepanelen, waarna ook de
elektriciteitsrekening geminimaliseerd zal
worden. De reacties van de aanwezigen
waren positief en de meesten hadden ook al
maatregelen getroffen, zoals het aanschaffen van zonnepanelen of een palletkachel.
Iedere woning is anders, en daarom werkt
energiesprong met externe adviseurs die uw
woning opneemt en een kort advies maakt
over de mogelijke maatregelen. Een uitgebreider advies is natuurlijk ook mogelijk. De
prijs van een dergelijk advies is tijdelijk gereduceerd. Kijk voor meer informatie op www.
energiesprongswf.nl

Fusiefeest Zalige Titus Brandsmaparochie
Op zondag 23 februari aanstaande zal de
start van de Zalige Titus Brandsmaparochie
op feestelijke wijze gevierd worden. Deze
heuglijke dag begint met een feestelijke
Eucharistieviering in de katholieke kerk van
Bolsward. De bisschop van bisdom GroningenLeeuwarden, Mgr. de Korte, zal voorgaan in
deze viering. Op 1 januari 2014 zijn de parochies van De Viersprong in Makkum, Witmarsum,
Workum en Bolsward gefuseerd tot één
nieuwe parochie. De kerken zelf hebben hun
eigen naam gehouden. Na een prijsvraag in de
vier parochies is door de bisschop gekozen
voor de “Zalige Titus Brandsma parochie”
als naam voor de nieuwe parochie. 23 februari
is gekozen als feestelijke start omdat het de
geboortedag is van pater Titus Brandsma. Op
de bewuste zondag worden alle parochianen
uitgenodigd om in de katholieke St. Franciscuskerk van Bolsward samen te komen. De

viering zal om 11.00 uur beginnen. Alle misdienaars en acolieten van de parochie zullen
die zondag de bisschop assisteren in de
mis. Ook zijn de koren van de parochie,
inclusief een kinderkoor van twintig stemmen,
gemobiliseerd om de viering samen met een
aantal organisten en blazers muzikaal op te
luisteren. Omdat de jeugd de toekomst
heeft, krijgen de kinderen een groot aandeel
in het feestelijk gebeuren. De voor deze
gelegenheid opgerichte feestcommissie wil
dan ook proberen zoveel mogelijk gezinnen
bij de viering te betrekken. Na afloop van de
viering is er een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje. De parochianen van
de vier locaties kunnen dan op informele
wijze met elkaar kennismaken. Omstreeks
14.00 uur worden de feestelijk activiteiten
afgesloten met een door de kinderen verzorgde afsluiting.

