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In dit nummer o.a. No. 1544 - 21 mei 2014

Het bezorgen van de Makkumer Belboei door Sjirk Wijbenga

Nadat distributiemanager Albert van de Woude 
voor een perfecte controle heeft gezorgd volgt 
de laatste schakel; de bezorging. Een goede 
bezorging van de Makkumer Belboei is van 
essentieel belang. De lezers en adverteerders 
vertrouwen erop dat de krant tijdig en correct 
wordt bezorgd. Drie Makkumer vrouwen die 
al jarenlang iedere woensdag de bezorging 
voor hun rekening nemen zijn Ytje van Bergen, 
Dineke Tuinier en Rita Elhorst. Ruim driekwart 
van het dorp neemt het drietal sinds jaar en 
dag voor hun rekening. 

Dineke loopt ruim 6 jaar en Ytje en Rita meer 
dan 12 jaar. Natuurlijk is de groep “lopers” 
(zoals zij zichzelf noemen) groter, maar het 
aantal dienstjaren van deze drie dames springt 
eruit. Bij weer en wind, storm of regen, sneeuw 
en ijzel: noem het allemaal maar op: de 
Belboei ligt altijd op tijd op de mat. Als voor-
waarde wordt door de dames gesteld dat 
“de paadsje skjin binne by snie en izel. We 
moatte de fuotten net brekke, no?”. Iedere 
woensdagochtend exact om 9 uur staat Ytje 
op de hoek van de straat te wachten op haar 
collega Dineke. Gezamenlijk gaan ze naar 
Printwurk-Iris waar het distributiecentrum is 
gevestigd. Rita komt iets later. “Ik ben niet zo’n 
vroege vogel”. 

Oude herinneringen komen als snel boven. 
De eerste keer weet Ytje nog als de dag van 
gisteren. “Rita en ik binne krekt foar de Kryst 
yn 2001 begûn. En it reinde sa. Wêr binne 
we oan begûn seinen we tsjinelkoar”. Toch 
genieten de dames genieten iedere woens-
dag weer van het werk. De onderlinge samen-
werking is voortreffelijk. Elkaars diensten 

overnemen is geen probleem. Mensen uiten 
dikwijls hun tevredenheid omdat de krant 
zo mooi op tijd is. Een aantal lezers zitten 
speciaal te wachten. En wanneer door over-
macht de krant later komt krijgen de bezorgers 
het ook te horen. “Ik bin al trije keer fergees 
nei de brievenbus rûn”. De afspraak ligt er dat 
de Belboei voor ’s avonds 20.00 uur bezorgd 
moet zijn. 

Een vaste waarde van het bezorgen is dat je 
onder de mensen bent. Vooral wanneer in 
het voorjaar alles weer begint te bloeien. 
Mensen zijn in de tuin bezig en een sociaal 
praatje is dan snel gemaakt. Maar ook bij 
slecht weer moet er worden gelopen en worden 
de nodige voorzorgmaatregelen genomen 
zodat de krant droog in de bus valt. Want je 
wilt geen natte krant in de bus doen. De ver-
diensten van de bezorgers zijn minimaal.  “Ik 
zie het zo, zegt Rita, “Het is vrijwilligerswerk. 
Je doet het voor het dorp en de verdiensten 
zijn een stukje onkostenvergoeding”. 

Ytje begon 38 jaar geleden bij de toenmalige 
VéGé supermarkt in de Bleekstraat met het 
bezorgen van folders. Daarna deed ze de 
bezorging voor Flapper supermarkt. Toen die 
uit Makkum verdween vroeg Harmen van der 
Wal haar. De Belboei kwam er in 1984 bij en 
Ytje zei tegen Rita: “Dat is ek wol wat foar 
dy”. Ytje loopt dit jaar voor de 5e keer de 
Elfstedentocht. Mede dankzij het bezorgen 
van de Belboei heeft ze haar conditie allang 
op peil. Iedere woensdag is het een vast 
ritueel. Ytje: “De bern hâlde der ek rekken mei. 
Dan ha ik gjin oppastsjinst. Beppe bringt dan 
de Belboei rûn”.

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Weekspecial

Varkenshaas saté
met pindasaus

friet & sla € 13,50

v.l.n.r. Ytje van Bergen, Dinke Tuinier en Rita Elhorst.



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 21 mei 2014

Agenda
Donderdag 22 mei:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen Voor  
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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

Vrijdag 23 mei:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 24 mei:
Makkum – Kaatsveld ¨ De Seize¨
Koornstra Netten fed. jeugd partij
aanvang: 10.00 uur

Kornwerderzand – Wereldvismigratiedag
van 12.30 tot 16.00 uur

Maandag 26 mei:
Makkum – Avondrust, Zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant
 
Witmarsum – Regiobijeenkomst 
aanmelden via website Fryslân foar de Wyn  
aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 27 mei:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang:14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Zondag 25 mei
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

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

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

Minniste Mienskip Makkum e.o. 10.00 uur
Voorganger: Da. Wiske Beuker

Wons – Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

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

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.C. Mook

- In de week van 23 mei wordt er bij de O.B.S. 
 weer kleding ingezameld voor Het Leger 
 des Heils! Kleding kan nog steeds worden 
 gebracht  

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 Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartsenpraktijk Wommels 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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 

Redactieleden:
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

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

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

Update Masterplan Makkum
Eind januari zijn de plannen Holle Poarte, 
Centrum Makkum en Verbinding Centrum-Holle 
Poarte aan u gepresenteerd. Naar aanleiding 
van vragen en opmerkingen zijn de ontwerpen 
op sommige punten iets aangepast. Voor de 
zomer organiseren we nog een inloopbijeen-
komst om de uitgewerkte en eventueel aan-
gepaste plannen nog eens te presenteren. 

Holle Poarte
Deze plannen blijven zoals ze eind januari aan 
u gepresenteerd zijn. De plannen worden op 
dit moment verder uitgewerkt. 

Centrum Makkum
Met de horecaondernemers aan de Markt heb-
ben wij gekeken, of het gepresenteerde plan 
voor hen ook goed uitpakt, er waren namelijk 
wat twijfels. De plannen zijn in overleg met de 
ondernemers daarom verder geoptimaliseerd. 
De parkeerplaatsen blijven nog een aandachts-
punt. Wij komen hier tijdens de inloopbijeen-
komst op terug.

Verbinding centrum-Holle Poarte en overig
De werkgroep had goede ideeën voor de ver-
binding. Samen met de werkgroep hebben 
we besloten om nog wat toe te voegen. Voor de 
zomer presenteren we de uitwerking hiervan 
tijdens de inloopbijeenkomst. De voorzieningen 
langs de Groote Zijlroede worden binnenkort 
gerealiseerd; in het komend zomerseizoen 
kunnen toeristen gebruik maken van de 
stroomvoorziening, een punt om afvalwater te 
lozen en een schoonwater innamepunt. We 
beginnen half juni met het graven van een 
kabelsleuf langs de ligplaatsen. Ook zijn we bezig 
met een onderzoek naar de mogelijkheden om 
de afvalcontainers, naast het sanitair gebouw 
op de haven, ondergronds te plaatsen. 

Vragen?
Heeft u vragen over het Masterplan Makkum 
en het Friese Merenproject? Stuur dan een mail 
naar friesemerenproject@gemeenteswf.nl of 
neem contact op via 0515 48 90 00, u kunt 
dan vragen naar dhr. Age Joustra.

Na tien jaar kwamen, op zaterdag 17 mei jl., de 
vroegere leden van clubhuis “de Saloon” bijeen. 
Meer dan 30 jaar geleden honkten deze pubers 
bijna dagelijks bijeen in een “oude keet”. Eerst 
op het Achterdijkje en later bij de vroegere 
ijsbaan aan de Waardwei in Makkum. Na een 
6 uur durende boottocht op het IJsselmeer en 
de Wadden werd er tot in de late uren gedanst 
en gefeest bij Piet “Beaufort”. Het werd een 
topdag!!!

Reünie clubhuis “de Saloon”

eigen fotoeigen foto
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Hotel De Waag Makkum
zoekt versterking voor de

huishoudelijk dienst,
je werkt vooral in het

weekend en in vakantietijd.
Wij hebben een jong en enthousiast team, 
lijkt het je leuk bij ons te komen werken, 

bel dan naar 0515-231447 
en vraag naar Joke.

ZKA Consultants & Planners (Waalwijk) heeft 
naar aanleiding van het verzoek van provinci-
ale Staten in opdracht van de provincie Fryslân 
een onderzoek gedaan naar de te verwachten 
effecten van Windpark Fryslân op het toerisme 
langs de Friese IJsselmeerkust. Dit onderzoek 
onder 1200 bezoekers van de Friese IJssel-
meerkust was een reactie op zorgen, dat het 
windpark een negatief effect zou kunnen heb-
ben op recreatie en toerisme langs de Friese 
IJsselmeerkust en meer specifiek op de toe-
ristische economie. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat uitzicht 
niet de enige en ook niet de belangrijkste 
overweging is voor dagrecreanten en verblijfs-
recreanten om voor de Friese kust te kiezen. 
De Friese kust heeft vele kwaliteiten, waarvan 
het landschap er één is. Het onderzoek geeft 
ook aan dat onder dagrecreanten en verblijfs-
toeristen verschillende verwachtingen leven ten 
aanzien van een windpark voor de kust: van 
storend via minder aantrekkelijk tot positief. 
De onderzoekers stellen vast dat op basis van 
hun bevindingen geen voorspelling te doen is 
over de daadwerkelijke effecten van Windpark 
Fryslân op het toerisme, omdat vooraf gemeten 
intenties van mensen vaak verschillen van hun 
feitelijke gedrag. Om die reden hebben zij ook 
gekeken naar effecten die optreden bij al 
gerealiseerde windparken. Uit onderzoek bij 
bestaande windparken blijkt dat daar in de 
praktijk geen lagere bezoekersaantallen zijn 
opgetreden. ZKA wijst er op, dat een aantal 
Europese regio’s waar windmolens staan, 
oplossingen creëren waarbij het toerisme kan 
profiteren van windparken, waardoor de atti-
tude van toeristen wordt verbeterd. 

Windpark Fryslân beschouwt de uitkomst van 
dit onderzoek en ook het eerdere onderzoek 
van ETFI/ Stenden Hogeschool Leeuwarden 

als een belangrijke steun in de rug. Windpark 
Fryslân wil op korte termijn graag met regio-
nale vertegenwoordigers uit de wereld van 
watersport- en toerisme aan tafel om te bekij-
ken hoe toeristisch voordeel uit het windpark 
kan worden getrokken en waar eventueel 
sprake zou moeten zijn van compensatie of 
extra stimulering. Deze gesprekken zijn in een 
aantal gevallen door deze organisaties afge-
houden tot het verschijnen van dit onderzoek. 
Windpark Fryslân wil op korte termijn komen 
tot een adviesraad van regionale vertegen-
woordigers, die structureel meedenkt over de 
manier waarop het windpark omgaat met zijn 
regionale omgeving door middel van eventu-
ele compensatie en stimuleringsactiviteiten en 
door het aanbieden van financiële participatie-
mogelijkheden. 

De suggestie van ZKA om goede en veilige 
mogelijkheden te scheppen voor zeilers /
watersporters om door het windpark te varen, 
heeft al de volle aandacht van Windpark Fryslân. 
De initiatiefnemers van Windpark Fryslân 
hebben besloten hun windpark open te stellen 
voor zeiljachten, motorjachten, vissersboten, 
zeilcharters en rondvaarboten. Er wordt hier-
over overlegd met Rijkswaterstaat. Om varen 
in het windpark door recreanten te accommo-
deren, wordt onder meer gedacht aan gemar-
keerde ingangen en uitgangen van het 
windpark, vaarroutes door het park, aanleg-
platforms bij turbines en stopcontacten voor 
boten. Het ZKA-onderzoek bevestigt de stap 
om het oorspronkelijke zoekgebied voor het 
windpark te kantelen, waarmee de afstand tot 
de Friese kust is vergroot van 3 km tot 6,5 km. 
Een grotere afstand tot de kust heeft volgens 
de onderzoekers een kleinere impact. Door 
deze aanpassing oogt het park vanaf Makkum 
kleiner dan in de oorspronkelijke opzet.   

Reactie van Windpark Fryslân op het ZKA-onderzoek
in opdracht van de provincie Fryslân naar effecten windpark op het toerisme 

Fryslân Foar de Wyn organiseert binnenkort 
regiobijeenkomsten waar u zich uit kunt spreken 
over plannen voor windmolenparken. Ook kunt 
u vragen kunt stellen aan initiatiefnemers. Komt 
er wel of geen windmolenpark bij u in de buurt? 
De mening van omwonenden is van groot 
belang om te beoordelen of er sprake is van 
draagvlak in de omgeving. De regiobijeen-
komsten over windmolenplannen in gemeente 
Súdwest-Fryslân worden gehouden in het oude 
gemeentehuis van Witmarsum. Per avond 
worden 3-4 plannen besproken. Kijk op www.
fryslânfoardewyn.nl wanneer welk plan 
besproken wordt en meldt u aan. 
Data: Maandag 26 mei, Woensdag 4 juni, 
Dinsdag 10 juni 
De 39 plannen op de kandidatenlijst voldoen 
op papier aan alle eisen. Eén van de belang-
rijkste eisen voor een windmolenpark is, is dat 
er draagvlak voor bestaat in de omgeving. 

Maar: Is er echt met u overlegd? Welke com-
pensatie is u aangeboden? Kunt u participeren 
in een plan? Hebben de plannenmakers echt 
draagvlak gezocht en gekregen? Saneren de 
plannenmakers volgens u wel voldoende oude 
windturbines?

Het bijwonen van de regiobijeenkomsten stelt 
u in staat deze vragen te stellen. Daarnaast 
stelt het de regiegroep Fryslân foar de Wyn in 
staat de controleren of de plannenmakers van 
windmolenparken zich echt aan de regels 
hebben gehouden. Is dat niet het geval, dan 
valt een plan alsnog af. Zoals gezegd, 30 
plannen staan op de reservelijst en zijn eigen-
lijk al afgevallen. Die keus heeft Fryslân foar 
de Wyn al gemaakt. Uw stem is bepalend voor 
welke plannen er nog meer afvallen. Laat uw 
stem horen en ga naar de regiobijeenkomst 
bij u in de buurt. 

Regiobijeenkomsten windmolenplannen. Laat u horen

mail naar: belboei@makkum.nlmail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 
Adverteer in de 

Makkumer Belboei
Makkumer Belboei
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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                  

De versspecialist aan het woord...

Je ziet het steeds meer: desembrood. Ik moet 
eerlijk zeggen, als ik de vakbladen open dan 
lees ik ook niets anders. En iedere keer denk ik: 
ja, wij waren toch maar weer de pioniers op dit 
gebied. Of toch niet? 

Nee natuurlijk niet! De oude Egyptenaren waren 
ons reeds voor. Sla er Wikipedia maar op na, 
je leest veel over dit item. Het wordt de laatste 
tijd wel heel commercieel gebruikt. Maar wat is 
nou desem? De meeste bedrijven gebruiken 
desem-poeders. Wetgeving is namelijk niet 
van toepassing voor wat betreft de soort en 
hoeveelheid desem die gebruikt wordt. Maar 
‘echte’ desem zit niet in een poeder. Wij zijn 
vier jaar geleden begonnen met onze eerste 
desem, en onze desemcultuur is dus ook al 
vier jaar oud. We wijken wel wat af van de 
Egyptenaren. Zij begonnen met meel en water 
en lieten dat zo lang staan tot het spontaan 
begon te gisten. Wij zijn begonnen met fruit en 
water. Het versimpelde recept: Appels, Peren 
en Pruimen in stukjes snijden en warm water 
toevoegen. En dan een aantal dagen laten 
staan tot het gist. Daarna afgieten, en aan dit 
gegiste nat het meel toevoegen. Wij gebruiken 

hiervoor fijn spelt uit Limburg. Het geheel dan 
weer warm weg zetten en 24 uur later hebben 
we de eerste desem waar we van kunnen 
bakken. Van dit mengsel, wat we de moeder-
desem noemen, halen we weer een hoeveel-
heid af en mengen het weer met warm water 
en spelt meel. Weer 24 uur laten staan, en dat 
gaat weer bij het moeder desem. En zo gaat 
het maar door. U kunt het zelf ook proberen, 
maar het vergt wel tijd.

De bacteriën uit de Makkumer omgeving 
geven een eigen desemsmaak aan het brood. 
Het is weer heel anders dan in Zeeland bij-
voorbeeld. Op al ons brood gaat 5 tot 10% 
desem, behalve op krentenbrood en suiker-
brood. Daarop gaat gewoon gist omdat deze 
degen zo zwaar zijn gevuld dat het desem zijn 
werk niet kan doen. Ik hoorde eens van Franse 
collega dat er een bakkerij in Lyon was die al 
een cultuur van wel 30 jaar had. Toen hij zijn 
bakkerij verkocht had, heeft zijn opvolger per 
ongeluk deze cultuur weggegooid. Wat een 
ramp hè: weg fantastische smaak...  

Ferry Kluft, Bakkerij Kluft

Op zaterdag 31 mei bent u van harte welkom 
bij een rondleiding door de chocoladefabriek 
en de kloosterboerderij in Achlum. Het begint 
’s ochtends om 10 uur en ’s middags om 
14.00 uur. In verband met het maximum aantal 
deelnemers is reserveren noodzakelijk, dat kan 
via de e-mail: rondleidingachlum@gmail.com. 
Opgave voor 29 mei, u ontvangt hiervan een 
bevestiging. 

Het startpunt is bij de fabriek op de Monniken-
weg nr. 20. In de fabriek worden de machines 
bekeken en wordt er verteld hoe chocolade 
gemaakt wordt. Na een ronde om de fabriek 
met de historie van de melkfabriek en verhalen, 
begeven we ons naar de kloosterboerderij. 
Dit rijksmonument met fraaie historische over-
blijfselen, zoals een oude melkkelder en tegels, 
kan van binnen bezichtigd worden. In de schuur 
volgt informatie over de verschillende soorten 
scharreldieren (oude rassen) maar ook over 
de nieuwe bestemming van de boerderij. De 
rondleiding duurt ongeveer twee uur. De kosten 
bedragen  5,00, (incl. het proeven van chocola 
en jam en een scharrelvleeshapje)

De melkfabriek van Achlum is 126 jaar geleden, 
op 14 februari 1888, opgericht door 22 boeren, 
als “de Vereniging Coöperatieve Stoomzuivel-
fabriek”. In deze fabriek werd de melk verwerkt 
tot o.a. kaas en pap. Later, in 1898, werd er met 

nog vijf zuivelfabrieken de “Frico” opgericht voor 
het opbouwen van een beter handelssysteem. 
De fabriek was als zuivelfabriek in bedrijf tot 
1971. Na verscheidene bestemmingen is nu 
Klavachocola hier gevestigd. Dit bedrijf maakt 
chocolade en chocoladeproducten op ambach-
telijke wijze. In het assortiment zitten onder 
meer: hazelnootpasta, (berenburg-)repen en 
donuts- en ijsdip.

De kloosterboerderij is een beeldbepalende 
boerderij naast de kerk in Achlum. Deze boer-
derij was eigendom van het klooster dat voor-
heen op het kaatsveld middenin Achlum stond. 
Deze kopromp boerderij met gracht is diverse 
keren herbouwd. In de schuur zit een metsel-
steen met de datum 1679 en op de voorkant 
van het huis staat het jaartal 1700. De aan-
gebouwde stelpboerderij is van de eerste helft 
van de 19e eeuw. In het woonhuis zijn onder 
meer verschillende soorten tegels en tegeltjes 
te bezichtigen, een bedsteewand en twee 
kelders. De schuur is opgetrokken uit gele 
Friese baksteen; er zit een rieten dak op en de 
gebintconstructie zit er al sinds 1870. Er schar-
relen verschillende dieren rond o.a. Friese 
roodbonte koeien, Mangalitza wolvarkens, Friese 
melkschapen en sabelpootkrielkippen. Geitjes 
dartelen rond en wie weet misschien zijn de 
kuikentjes dan wel uit het ei gekropen... 

Desem en zo.... 

Rondleiding fabriek en kloosterboerderij in Achlum

eigen fotoeigen foto eigen fotoeigen foto
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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

Donderdagavond 15 mei jl. heeft Arie van Ingen 
van Ares Mental Power, voor de leden van 
vereniging van bedrijven (VvB) en de onder-
nemersvereniging Makkum (OVM), een work-
shop gehouden over de kernwaarden: Ver-
bondenheid, Kracht en Toewijding. Na afloop 
van de niet goed bezochte jaarvergadering 
van de VvB, kwamen toch 30 ondernemers af 
op deze workshop in het Multi Functioneel 
Centrum Makkum.

Tijdens de workshop maakten ongeveer 30 
deelnemers kennis met de kernwaarden van 
een Marinier, Arie van Ingen. Het doel van de 
avond was leren en actief nadenken over deze 
kernwaarden en deze te vertalen naar ieders 
eigen organisatie, het regionale bedrijvennetwerk 
én zichzelf. Arie van Ingen traint en begeleidt 
ondernemers. Dit doet hij na een lange actieve 
loopbaan bij Defensie, het Korps Mariniers. 
Die 19 jaar Korps Mariniers heeft van Ingen 
‘gevormd’. Bij de introductie geeft hij dit aan 
door anekdotes te vertellen over de opleiding, 
de selectie en de diverse uitzendingen. Veel-
eisend en gevaarlijk werk, waar relatief weinig 
bekendheid, eer en beloning tegen overstaat. 
Al viel het onderdeel slecht betaalde overuren in 
een zaal vol ondernemers niet bij iedereen goed. 
Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, 
filmpjes en prikkelende vragen dwingt Van 
Ingen de deelnemers na te denken over de 
kernwaarden die bij het Korps Mariniers zo 
sterk zijn. Zijn deze in uw organisatie ook aan-
wezig? Wat kan er verbeterd worden, hoe zit 
het met de onderlinge samenwerking, het 
onderlinge broederschap? 

In de regio Makkum zit veel potentie en een 
breed scala aan bedrijven en middenstand. 
Daar is meer uit te halen. Daar was en is ieder-
een het over eens. Hoe dat te doen? Van 
Ingen geeft deze avond in ieder geval diverse 
handreikingen. Aan de hand van een sterk 
overdreven Amerikaans filmpje haalt van Ingen 
aan dat in ieder bedrijf afspraken, normen met 
de voeten worden getreden. Boodschap: spreek 
elkaar vaker aan op gedrag. Oftewel, benoem 

het probleem. Dat is het verschil tussen denken 
en doen. Charles Darwin kwam voorbij met de 
leer dat enkel de soort die zich het beste aan-
past de beste papieren heeft. De vergelijking 
met de pandabeer die sterk afhankelijk is van 
één schaarse soort bamboe, de videotheken 
of een defensievoorbeeld van Leopardtanks. 
De Panda zal niet overleven want de soort past 
zich niet aan. De eigenaar van een videotheek 
is al ‘overleden’, omdat er geen vraag meer is 
naar videobanden en de tanks, ach de tanks zijn 
verkocht om het gat in de defensiebegroting 
iets te dempen. 

Kortom, duurzaam en succesvol ondernemen is 
gebaseerd op winst en adaptatie (aanpassing). 
Scherp was de opmerking uit de zaal dat met 
voortschrijdend inzicht de aanschaf van dure 
gevechtsvliegtuigen door defensie zinloos is, 
wanneer over vijf jaar alle handelingen met 
drones uitgevoerd worden. Kijk vooruit en 
creëer een duidelijke strategie om daar te 
komen. Van Ingen benoemd hiervoor de oude 
leer, een Chinees wijsgeer Sun Tzu: ‘de beste 
strategie leidt tot overwinning’. Winnen zonder 
vechten. Een duidelijk doel en veel ambitie 
leidt tot een duidelijke strategie. Dat moet de 
basis zijn van iedere onderneming. Altijd een 
onderdeel vinden wat de concurrent niet kan 
zien. Tactiek kan je na-apen, strategie is iets 
persoonlijks. 

Persoonlijk werd het ook toen de zaal 
gevraagd werd actief na te denken over 
prikkelende stellingen in het slotstuk, ‘over 
de streep’. Naar voorbeeld van het KRO-
programma met Arie Boomsma moest de 
groep per vraag beslissen over stellingen. Om 
het antwoord te geven dienden de deel-
nemers wel of niet over de lijn te stappen. 
Wie goed op heeft gelet, kent nu precies de 
groepsdynamiek van de diverse deelnemers. 
Een boodschap waar Ondernemend Makkum 
en omgeving mee vooruit kan en allicht ook 
vooruit moet. Een avond met veel spiegel-
momenten waaruit ongetwijfeld voordeel 
wordt behaald!

Kernwaarden Mariniers als leidraad Makkumer ondernemers   
 door Jetze Genee
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Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Zaterdag 24 mei
Tzum 1 - Makkum 3 14:30
ST Scharneg.-Nijland A1 - Makkum A2 12:00
Nieuweschoot C1 - Makkum C1 14:00
Makkum C2 - De Walde C1G 9:00
Balk D1 - Makkum D1 9:00
Makkum D2 - ONS Boso Sneek D4 9:00
Makkum E2 - Bolsward E8 10:15
Makkum E3 - Mulier E2 9.00
Heeg F1 - Makkum F1 9:00
Hielpen F1 - Makkum F2 10:00
Makkum F3 - LSC 1890 F9 10:15
Oudega VR1 - Makkum VR1 12:30
Makkum MB1 - Robur/Har. Com. MB1 12:15
  
Kantinedienst
Gea Wiersma/W Visser 8.15 12.00
Ankie vd Ent/Monique Nauta 12.00-15.00
Ilse Molinga/Sharon Vroman/ 15.00-19.00
Bonno Koornstra 15.00-19.00 

Zaterdag 17 mei
Makkum 3 - Joure SC 2 0 - 3
SJO Jong Harkema A1 - Makkum A1 3 - 0
Makkum A2 - Heeg A1 0 - 15
Makkum C1 - SJO Oudega/HJSC C1 0 - 5
SJO RVC C3 - Makkum C2 8 - 3
Makkum D1 - Oosterlittens D1 3 - 1
SWZ D6 - Makkum D2 8 - 2
RES E3 - Makkum E1 0 - 4
LSC 1890 E8 - Makkum E2 0 - 4
Woudsend E2 - Makkum E3 4 - 3
Makkum F1 - SDS F1 4 - 3
Makkum F2 - Balk F3 0 - 3
Balk F4 - Makkum F3 1 - 2
Makkum VR1 - Zeerobben VR1 2 - 6
Makkum MB1 - Tzummarum MB1 5 - 2
Franeker SC MB2 - Makkum MB1 0 - 6

Gezond & Vitaal
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

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

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE “KOORNSTRA NETTEN”
FEDERATIE JEUGD PARTIJ

Zaterdag 24 mei a.s.
wordt deze Afdelingswedstrijd + 
Opstap voor welpen, pupillen en

schooljeugd gehouden.
De aanvang is om 10.00 uur!

De prijzen bestaan uit
eretekens en medailles

en worden aangeboden door
Koornstra Netten.

Kantinedienst:
9.30 uur 

Greetje Twijnstra - Alinda Kolk
14.00 uur 

Stien Bosch – Greetje Twijnstra

Zondag 11 mei jl. vond de eerste ledenpartij 
van dit kaatsseizoen plaats. Het was een frisse 
dag met een beetje regen af en toe, maar 
vergeleken met de rest van Friesland kon er in 
Makkum prima gekaatst worden. Bij de Heren 
waren er 8 parturen van 2 kaatsers. Berrie 
Aalders haakte tijdens de eerste omloop 
geblesseerd af, zodoende had zijn maat 
Daniël Kleiterp een nieuwe maat nodig om in 
de tweede omloop van de winnaarsronde door 
te kunnen kaatsen. Dat werd Simon Adema, 
die samen met Hayo Attema in de eerste 
omloop had verloren van het partuur van Jan 
Ruurd Amels en Frits Hoekstra met 5/2 – 6/6. 
Het incomplete partuur van Hayo werd door 
Klaas Pier Folkertsma weer gecompleteerd. 
Klaas Pier was net terug uit Holwerd waar hij 

gekaatst had voor het Jongensafdelingspartuur 
van Makkum. Na de eerste omloop werd deze 
wedstrijd vanwege het slechte weer gestaakt. 
Hayo en Klaas Pier kwamen in de finale van 
de verliezersronde terecht, alwaar zij Tjitte 
Folkertsma en Leo Nauta met 5/3 – 6/2 het 
nakijken gaven. De finale in de winnaarsronde 
ging tussen het partuur van Jan Ruurd en Frits 
en het partuur van Daniël en Simon, die in de 
halve finale op het nippertje hadden gewonnen 
van de beide sterk kaatsende Yde Klaas Dijkstra 
en Lars Wijma.  Daniël en Simon lieten zich in 
de finale van hun beste kant zien en wonnen 
met 5/3 – 6/6 van Jan Ruurd en Frits. Daniël 
Kleiterp werd tot koning uitgeroepen.  

De prijzen bestonden vandaag uit eretekens en 
waardebonnen aangeboden door de sponsor 
Familie Oeds v. Dijk. De kransen werden aan-
geboden door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide 
sponsors hartelijk bedankt !

Uitslagen: Winnaarsronde:   
1e Daniël Kleiterp (Koning) en Simon Adema    
2e Jan Ruurd Amels en Frits Hoekstra
Verliezersronde: 
1e Hayo Attema en Klaas Pier Folkertsma

Verslag Oeds v. Dijk Ledenpartij

eigen fotoeigen foto

Het was een prachtig gezicht toen om 13.00 
uur zaterdagmiddag 17 mei de federatiepartij 
in Kimswerd van start ging. In zes categorieën 
met maar liefst 41 parturen (tweetallen) op de 
lijst. Het hele kaatsveld was vol gelegd met 
perken. Overal waar je keek, zag je kaatsers, 
ouders, telegrafen, ballen in de lucht en kaat-
sende jeugd. En het weer was prachtig. 
Eindelijk, na de bakken met regen van afgelopen 
week, scheen de zon volop in Kimswerd.
Welpen meisjes – 5 partuur
1e Rixt  Blanke (Bolsward) 
 en Hilde Stremler (Exmorra)
2e prijs:  Noa Elzinga (Bolsward) 
 en Ilse Zwaagstra (Makkum)
1e verl:  Lieke van Loon (Makkum) 
 en Elina van Dijkhuizen (Nijland)
Welpen jongens – 6 partuur
1e prijs:  Pieter den Breejen (Arum) 
 en Menno Johnson (Kimswerd)
2e prijs: Jarno Feenstra (Exmorra) 
 en Jesse vd Heide (Arum)
1e verl:  Marten Leijenaar (Exmorra) 
 en Jildert Wijbenga (Arum)
Pupillen meisjes – 8 partuur
1e prijs:  Rixt Fokkema (Kimswerd) 

 en Anne Brouwer (Arum)
2e prijs:  Eefje Groen (Workum) 
 en Welmoed Boonstra (Arum)
1e verl:  Jessie Rekker (Bolsward) 
 en Maureen Noordhuis (Bolsward)
Pupillen jongens – 11 partuur
1e prijs: Martijn Wiersma (Kimswerd) 
 en Tieme Tolsma (Arum)
2e prijs:verl:Germ Pyt van Popta (Lollum) 
 en Marwin Tolsma (Arum)
1e verl:  Folkert Smid (Witmarsum) 
 en Jurjen Fokkema (Kimswerd)
Schooljeugd – meisjes – 6 partuur
1e prijs:  Boukje-Ellen Bosma (Makkum) 
 en Rineke Westra (Kimswerd)
2e prijs:  Rianne Stremler (Exmorra) 
 en Famke vd Veen (Lollum)
1e verl:  Wendy Gaastra (Witmarsum) 
 en Lisanne Mulder (Kimswerd)
Schooljeugd jongens – 5 partuur
1e prijs: Dirk-Henk Kuipers (Arum) 
 en Reinder Hendriks (Lollum)
2e prijs: Jelmer Dijkstra (Exmorra) 
 en Thymo Bloemsma (Arum)
1e verl:  Gabe-Jan van Popta (Lollum) 
 en Noah Akkerman (Arum)

Federatiepartij voor jeugd in Kimswerd

Wist u dat...
- v.v. Makkum op zoek is naar spelers, die 
 weer willen voetballen, om een vierde elftal 
 in te schrijven voor de competitie 2014/2015
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TomTom One (2009), gebruiksvriendelijk navi-
gatiesysteem. Prijs  59,- Een paar skeelers, 
merk Raps, schoenmaat 38. Zo goed als nieuw! 
Prijs  25,- Tel: 06-36533901

DVD speler van het merk Vestel, 10 euro. 
Nieuwe aluminiumgegoten WOK pan 32 cm 
met glazen deksel, 25 euro Tel. 0515 - 232272

Dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer Rommel-
markt te Cornwerd t.b.v. Dorpsbelang. 
Heeft u spulletjes voor ons, bel dan naar 
0515-232261 (Vera) of naar 
0515-233204/0651276305 (Hammy)

 
Kaatswant LINKS kindermaat! Wie heeft er 
een linker kaatswant in een kleine maat liggen 
en wil deze wel kwijt/verkopen? Graag reactie 
naar fam. Salverda 0515-577531 

GEZOCHT

GEVRAAGD

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de 
 250,- kost een zoekertje van maximaal vijf regels 
 7,50 incl. B.T.W.  Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Maaike Oostenveld heeft een prachtige schaal in de aanbieding. De opbrengst van de rommel-
markt is  6504,-

Zaterdag 17 mei vond het Iepen Frysk 
Kampioenskip te Lemmer plaats. Een race 
van ongeveer 22 km op de Brekken en door 
de smalle wateren via het Brandemeer terug 
naar Lemmer waar de krachten gemeten 
worden om voor zowel de dames als de 
heren een Frysk Kampioen vast te stellen. 
Vergeleken met de wedstrijd in Grou was het 
prima weer en zelf wat aan de warme kant. 
De verwachten wat betreft het damesteam 
uit Makkum waren hoog  en ze hebben het 
waar kunnen maken en mogen zich dit jaar 
Frysk Kampioen noemen! 

Vorige week Grou en deze week Lemmer is 
voor de IJsselmeerminnen een mooie voor-
bereiding op hun eerste HT (Harlingen-Ter-
schelling race) in de Pulp Fiction. Een hoge 
klassering zit in de lijn der verwachtingen na 
de alle voorgaande races. De dames hebben 
de 6e start samen met de Rode Draak uit 
Harlingen welke ze al snel achter zich kunnen 
laten. Met de andere damessloep uit Harlingen 
– de Sir Lancelot Skynner – wordt een mooie 
strijd gevoerd door de Lange Sloot waar de 
stuurmanskunsten flink op de proef worden 
gesteld. Ruim over de helft worden de 
IJsselmeerminnen ingehaald door de beide 
herensloepen uit Makkum, dit geeft een 
mooie oppepper om het laatste stuk van de 
race in te gaan en alles te geven. In een tijd 
van 2:38:05 komen ze over de finish en na 
de handicapberekening blijkt dat de IJssel-
meerminnen net voor de Lytse Bear uit Joure 
is geëindigd en de prachtige titel Frysk 
Kampioen mag dragen.   

De FjoerFugel uit Makkum startte samen met 
een 12-mans sloep uit Terschelling welke ze 
al gauw moesten laten gaan. Daarna kon er 
inhaalrace gestart worden op de voorgaande 
sloepen, de spirit zat er goed in! Na ruim 14 km 
werden de heren ingehaald door de Twirre 
uit Makkum waarna de Snurk uit Harlingen 
zich al snel aandiende om een mooie strijd 
mee te leveren. In een tijd van 2:24:55 kwam 
de FjoerFugel over de finish, dit was goed 
voor een 5e plaats in hun klasse. 

De mannen van de Twirre startten als 42e 
achter in het veld en leverden een kilometer 
of 10 een mooie strijd met de Snurk uit 
Harlingen. Beide teams trokken zich mooi 
aan elkaar op en haalden de een na de 
andere sloep in. Ook in de ondiepere sloten, 
met soms merkbare tegenstroom bleef de 
Twirre lekker lopen. Tot aan het Brandemeer 
stond er een mooie 10,4 gemiddeld op de 
klok, daarna begon de hitte in combinatie 
met een draaiende en iets aanhalende wind 
wel zijn tol te eisen. De eindtijd bedroeg 
2:12:50, slechts iets langzamer dan vorig 
jaar waardoor de mannen nog voor de prijs-
uitreiking tevreden al terug keken. Na de 
handicapberekening bleek de tijd goed de 
zijn voor 86 watt hetgeen overall een fraaie 
derde plek in het Iepen Frysk Kampioenskip 
opleverde. De Grutte Bear uit Joure ging er 
bij de heren vandoor met de titel Frysk 
Kampioen. Over twee weken – 30 mei 2014 
- wordt de Koningsrace geroeid, van 
Harlingen naar Terschelling. De Makkumer 
teams zijn er klaar voor!

IJsselmeerminnen Frysk Kampioen!!!

eigen fotoeigen foto
Wereldvismigratiedag 
Kornwerderzand
Zaterdag 24 mei is het Wereldvismigratiedag. 
Over de hele wereld worden er meer dan 200 
activiteiten georganiseerd. Van Nieuw-Zeeland 
tot aan Hawaï. En één van die activiteiten is heel 
dichtbij. Bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk is 
vanaf 12:30 van alles te beleven voor jong en 
oud! Je kunt bijvoorbeeld meevaren met vissers 
tijdens één van onze boottochten. Blijf je liever 
aan wal? Praat dan eens met onze speciale ver-
halenvertellers. Of ervaar zelf hoe het is om als 
vis de Afsluitdijk te moeten passeren door een 
speciale hindernisbaan. En tijdens de workshop 
Waddensushi kun je de smaak van koken met 
producten uit de Wadden-zee proeven. De reden 
voor deze speciale dag is dat steeds meer rivie-
ren en kanalen worden afgedamd van de zee. 
Trekvissen kunnen niet meer van zoet naar zout-
water zwemmen terwijl ze dit nodig hebben om 
zich ondermeer voort te planten. Het gevolg is dat 
de visstand achteruitgaat en sommige soorten 
met uitsterven worden bedreigd. De Vismigratie-
dag vraagt aandacht voor dit probleem, maar 
kijkt ook naar oplossingen hoe je de Afsluitdijk 
open kunt maken voor vis. Rijkswaterstaat werkt 
bijvoorbeeld al met visvriendelijk sluisbeheer op 
de Afsluitdijk. En onder regie van het program-
mabureau De Nieuwe Afsluitdijk zijn de plannen 
voor een speciale Vismigratierivier inmiddels ver 
gevorderd. Zo moet de visstand weer verbeteren 
in het IJsselmeer en de Waddenzee. De Vismi-
gratiedag op Kornwerderzand is een leuk dagje 
uit voor jong en oud, met informatie en vermaak. 
Het is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kunt 
langskomen op zaterdag 24 mei tussen 12:30 en 
16:00. Parkeren kan bij het Kazemattenmuseum. 
Meer info op: www.deafsluitdijkgaatopenvoorvis.nl 


