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Grote belangstelling voor inloopspreekuur Seniorweb

Door Judith van Lavieren

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Makkum - Dinsdag 13 januari was het
lekker druk op het inloopspreekuur van
Seniorweb. Maar liefst dertien mensen
kwamen naar de bibliotheek om informatie
te krijgen over de computercursussen die
door Seniorweb verzorgd worden. Vrijwilligers Ineke de Vries en Jantje Postma
vertelden kort over de inhoud van de cursussen. Er bleek veel belangstelling voor
de cursus over het maken van een fotoboek op de computer en ook voor het
opruimen van alles wat je op je computer
hebt verzameld in de loop van de tijd
(cursus mappen en bestanden).
Er blijken vele redenen te zijn om naar deze
ochtend te komen. Senioren die zich niet
kunnen redden met de computer en internet worden met steeds meer zaken geconfronteerd die ze niet meer zelf kunnen
regelen. Zelfs zoiets simpels als het opgeven van de stand van je watermeter
moet tegenwoordig op de computer. Voor
al die zaken moet je dan een ander vragen
om dat voor je te doen. En op een bepaald
moment besluit je dan de stoute schoenen
aan te trekken om zelf wegwijs te worden in
de wereld van de computer.
Kinderen blijken hun ouders ook naar
Seniorweb te sturen. ”Je kan niet meer
zonder, ga naar computerles!”. Gelukkig
zijn Ineke en Jantje ooit zelf als cursist
begonnen, ze begrijpen dus precies hoe

onzekere beginners zich voelen! “Het tempo
is goed te doen en als je een keer bezig bent
gaat er een wereld voor je open”, houden ze
de bezoekers voor. Een andere bezoeker blijkt
al enkele cursussen bij Jantje en Ineke
gevolgd te hebben, maar wil weer komen.
Omdat hij de kennis weer op wil frissen en
omdat het altijd zo gezellig was!
Hebt u de inloopochtend gemist maar hebt u
wel belangstelling voor het volgen van een
cursus van Seniorweb? Opgave is nog mogelijk tot uiterlijk eind januari (bij voorkeur zo snel
mogelijk). De volgende cursusperiode begint
namelijk in februari, op dinsdagochtenden
in de bibliotheek. U kunt het cursusaanbod nalezen en zich opgeven op de site:
www.seniorwebzwf.nl. Ook kunt u uit het informatierek in de bibliotheek van Makkum de
folder van Seniorweb ophalen en het hierin
opgenomen opgaveformulier opsturen.
Daarnaast kunt u Ineke de Vries bellen voor
informatie op telefoonnummer 0515-232650.

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

MAKKUM
Strânwei 1
Vraagprijs
€ 249.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Vele van onze klanten komen van verre
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.
En U heeft deze bourgondische
beleving om de hoek.
Proef het verschil!
Tot ziens bij Bakker Kluft
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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 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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
- 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

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: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Familieberichten
‘Ik heb genoten van het leven.’
In alle rust is van ons heengegaan
onze geliefde papa, ‘oop’ en opa

Foppe Johan Pel
lid in de orde van Oranje-Nassau.
* Stadskanaal,
25 december 1924

 Sneek,
17 januari 2015

Sinds 16 januari 2000
weduwnaar van Sietske de Jong.
Drachten: Herman en Marja
Joris en Sema
Arwen
Merit
Makkum: Aly en Sjirk
Djurre en Bernice
Lourens en Janneke
Lena en Aldo
Hinke en Jan
en achterkleinkinderen.
Op donderdag 22 januari is er van 19.00 uur tot
20.30 uur gelegenheid tot condoleren in zijn huis,
Cynthia Lenigestraat 33 te Makkum.
We nemen afscheid op zaterdag 24 januari om
11.00 uur in Uitvaartcentrum en Crematorium
Sneek, Harinxmalaan 1 te Sneek.
Na afloop van de plechƟgheid is er gelegenheid
tot condoleren in de lounge.

Agenda
Woensdag 21 januari

Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen,
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 22 januari

Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 23 januari

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 24 januari

Makkum - Het Anker
Bingoavond Buurtvereniging Trye ien Yn
voor leden en niet leden
Aanvang: 20.00 uur

Maandag 26 januari

Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 27 januari

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust
Klaverjassen en spelmiddag,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 28 januari

Makkum - Avondrust
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

CorrespondenƟeadres: Wimerts 67,
9204 GS Drachten.
Vrij onverwacht moeten wij afscheid nemen
van onze buurman, de heer

F.J. Pel
Van alle bewoners van de Cynthia Lenigestraat
woonde hij daar het langst, 60 jaar.
Fam. Barret
Fam. Bakker
Fam. Talsma
Mevr. Kuiper
Dhr. Vaarkamp
Fam. Horjus

Dhr. D. Laay
Fam. de Boer
Mevr. Reitsma
Fam. Gros
Mevr. Freitag
Team Mondzorg Makkum

Tankber en bliid binne wy
mei de berte fan ús soan

Sikke
Berne op tongersdei 8 jannewaris 2015
om 15.17 oere
Hy weaget 4240 gram en is 52 sm lang

Op ´e nij in grut wûnder
in leaf en lyts berntsje der by.
Wat binne wy tankber
wy binne sa wiis mei dy.
Tige tankber en bliid binne wy
mei de berte fan ús famke en suske fan Ines

Fardau
Anne

Broerke fan Theun, Ottje en Corneliske

Berne op 11 jannewaris om 11.00 oere.
Sy weaget 3040 gram
en is 50 sm lang.

Heino en Trijntje Hoekstra-Tilstra
Alde Syl 3
8754 GX Makkum
Till.: 06 51383390

Leendert, Rianne en Ines Kooistra
Schoolbuurt 16, 8754 CV Makkum
Tillefoan: 0515-231321 / 06-12320206
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O.V.M ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel

De avond begon met de ledenvergadering
van de O.V.M om half acht bij cafe Romano
en de opkomst was goed, de agenda werd
vlot doorgenomen en de reacties tijdens
de rondvraag waren enthousiast. Ondernemen is leuk in Makkum en zal steeds
leuker gaan worden, zeker als straks de
herinrichting op het strand en in het
centrum ook nog eens een feit zal zijn.
Tijdens de pauze stond het ook andere
ondernemers vrij om zich voor de nieuwjaarsborrel aan te sluiten maar ook om te
luisteren naar de ideen omtrennt de ontwikkeling rondom een dorpsapp. Kritisch
werd hierop gereageerd en het geheel zal

nog uitgebreider onder de aandacht van
alle ondernemers gebracht worden.
De avond werd afgesloten met de uitreiking
van de prijs van de ondernemer van jaar
2014, door ons aller bekende Bale Steenhuizen, oud-huisarts te Makkeum. Op zijn
geheel eigen, ludieke wijze wist hij de
lachers op zijn hand te krijgen. Op de foto
de bekendmaking van de ondernemer
van het jaar 2014. Nynke Boonstra mocht
de prijs in ontvangst nemen nadat de
Bale Steenhuizen in samenwerking met
de heer Piet van Asperen de stemmen
hadden beoordeeld.

Derde winterviswedstrijd op gewicht

eigen foto
Piet Roedema

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

Stiens - Op zaterdagmorgen 17 januari is de
derde winterwedstrijd op gewicht gevist van
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en
HSV Ons Genoegen aan de Stienservaart te
Stiens (aan de Griene Leane). Aan het begin
van de wedstrijd was het wat fris, maar al
gauw kwam de zon erbij en was de kou snel
vergeten. Er werd door alle deelnemers goed
vis gevangen, voornamelijk kolblei en grote
blankvoorn. De uitslag was als volgt:

VAK A:
1) T. Landskroon
2) A.D. van Assen
3) K. Faber
4) P. Topma
5) H. Nauta
6) J.R. den Boer

4542
3935
3483
3263
3013
2867

gram
gram
gram
gram
gram
gram

VAK B:
1) H. Olde Olthof
2) F. Temme
3) P. Roedema
4) F. van Duinen
5) R. de Jong
6) B. Dorenbos

6118
5344
4784
4514
2337
1857

gram
gram
gram
gram
gram
gram

De volgende winter witviswedstrijd is op zaterdag 14 februari aan de Diepe Dolte te Workum.
U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn aan de
Inthiemasingel. Er wordt gevist van 09.00 13.00 uur.

Uitslagen PSV de Halsbânruters
Harich 17 januari
Hester Ludema kwam met haar pony Noa van
Beabuorren uit in de klasse Cat.D. Zij wonnen
twee maal de 2e prijs met de prachtige score
van 198 punten goed voor 4 winstpunten.

Joure 17 januari
Vincent Beersma kwam met zijn pony Pablo
uit in de Bixie klasse A. In de 1e proef won hij
de 1e prijs met 79 punten en in de 2e proef de
2e prijs met 78 punten.
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Lezingen over Hannah Arendt

Door Judith van Lavieren

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
Makkum - Het NUT organiseerde op donderdag 8 en 15 januari twee lezingen over de
filosofe Hannah Arendt. Deze lezingen werden
verzorgd door Petra Bolhuis. Al eerder was
Bolhuis in Makkum voor filosofieavonden.
Toen werden die avonden bezocht door een
klein groepje, dat was deze keer anders: maar
liefst 25 personen hadden zich opgegeven.
Hannah Arendt is een favoriete filosofe van
Petra Bolhuis. Zij heeft haar, samen met haar
partner, uitgebreid bestudeerd. Hoewel Hanna
Arendt al in 1975 overleden is bleek haar gedachtegoed tijdens de NUT- avonden opvallend
actueel. De Joodse Hannah Arendt vlucht in
de tweede wereldoorlog naar Amerika. Door
haar eigen ervaringen gaat ze veel nadenken
en schrijven over totalitaire systemen. “Filosofie
is letterlijk liefde voor wijsheid. Deze menselijke
behoefte aan wijsheid komt niet alleen voort
uit het mooie in de wereld. Integendeel, misschien zijn het wel juist de gruwelijkheden
waarmee wij mensen geconfronteerd worden
die ons laten hunkeren naar wijsheid. Wijsheid
om te begrijpen wat ons mensen bezielt en
wijsheid om te kunnen ontdekken hoe we meer
kunnen zijn dan ondergeschikten van het lot.
Hannah Arendt joods filosofe (1906-1975)
geboren in Duitsland, schreef haar boeken
vanuit de gedachte dat we moeten begrijpen
wat het menselijke van de mens is. Zelf slachtoffer van het nazisme komt haar behoefte
aan begrijpen niet voort uit een academische
interesse, maar is het een gevolg van haar
persoonlijke geschiedenis. De geschiedenis
heeft ons laten zien wat er gebeurt als we niet
met onze menselijke vermogens om leren
gaan en Hannah Arendt heeft daarvan de
gevolgen aan den lijve ondervonden.
Het mens-zijn van de mens is volgens Arendt
niet een onvervreemdbaar gegeven dat bij de

eigen foto

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

zoogdier mens hoort, zoals de strepen bij de
tijger. Het mens-zijn is iets wat wij kunnen
verwerven, maar ook kunnen kwijtraken. Ze
verhoudt zich in die zin kritisch ten opzichte
van de mens. Ze is niet een filosoof die gelooft
in de goedheid van de mens zonder meer, ze
gelooft echter wel in de mogelijkheid die ieder
mens heeft om iets toe te voegen aan de
wereld. Daarmee geeft ze echter ook aan dat
met die mogelijkheden van de mens ook een
verantwoordelijkheid gepaard gaat. Je bent
niet van nature goed omdat je mens bent. Het
is een daad om de verantwoordelijkheid die
het gevolg is van je menszijn op je te nemen
en om actief het goede na te streven. En zij
gaat daarin nog verder; doe je dat niet dan
voeg je kwaad toe aan de wereld. Kwaad is in
de ogen van Arendt het niet nadenken over de
dingen die je doet of laat gebeuren.

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

Er is bij Arendt een doorleefd ervaren van het
menselijk kwaad. Maar desondanks is er ook
een grenzeloos optimisme ten aanzien van de
mogelijkheid van ieder individu om de wereld
te veranderen ten goede.” (tekst Petra Bolhuis)
Is het leuk om naar zo’n lezing te gaan?
Ja, Petra Bolhuis vertelt boeiend en de vele
actuele voorbeelden die ze aanhaalde maakten
dat het niet alleen een “verhaal over vroeger”
werd maar vooral een gesprek in de groep
over onze huidige maatschappij. Over wat je
verstaat onder een menswaardig bestaan,
over het durven afwijken van de gangbare
mening maar ook over onze Makkumer dorpstuin, als voorbeeld van nieuw idealisme dat
niet vanuit de politiek komt, maar uit de
gemeenschap zelf.
Ondanks het serieuze onderwerp was het zeker
geen saaie of “zware” avond. Zeker wel leerzaam en onderhoudend, een aanrader om te
zo’n avond te bezoeken wanneer dit weer in het
programma van het NUT opgenomen wordt.

Vóór de zomervakant
ie je rijbewijs? Dat ka
n bij ons!
*** Winteraanbieding ***

Nú: eerste 5 rijlessen voor € 150,of winterpakket 30 rijlessen voor €1350,- (incl. examen)
Meld je nu aan voor een gratis proefles! info: 06-16716241 - www.rijschoolmoniquemakkum.nl

2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

De winkel is dicht!
Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar
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Nieuws van Plaatselijk Belang Makkum
Plaatselijk Belang Makkum wil u aan het begin
van dit nieuwe jaar graag vertellen wat we de
afgelopen maanden hebben gedaan en wat
ons momenteel bezighoudt. Voordat we dit
doen willen we jullie vertellen over onze worsteling om de belangen voor ‘de Makkumer’ te
behartigen.
Behartigen we uw belangen?
Plaatselijk Belang Makkum is er om de belangen van de Makkumer bevolking te behartigen.
Als Plaatselijk Belang vragen wij ons vaak af:
“Wat zou de Makkumer willen dat wij doen?”
We horen over heel veel onderwerpen nooit
iets van de Makkumers of het is maar een
klein deel van de bevolking die ergens op
reageert. Vaak is het natuurlijk ook zo dat je
pas reageert als je het ergens niet mee eens
bent. Maar als een aantal mensen roept dat ze
het ergens niet mee eens zijn, geldt dit dan
voor alle Makkumers? Hier lopen we vaak
tegenaan. Moeten we meegaan in het standpunt van de mensen die iets roepen en is dat
dan wel in het belang van alle Makkumers? Dit
is voor ons een worsteling. We gaan ons het
komende jaar dan ook meer richten op het
contact met de Makkumer. Maar… dat contact
moet natuurlijk wel van twee kanten komen.
Daarom vragen wij ook aan u (de Makkumer),
laat u horen. We horen graag uw mening.
We zullen de komende tijd in ieder geval werken
aan een andere opzet van de website, een
Facebook pagina en we blazen ons Twitteraccount nieuw leven in, zodat we in ieder
geval via die kanalen respons kunnen krijgen.
En misschien kunnen we ook eens discussieavonden of zoiets organiseren. Hebt u ideeën
over hoe we het contact met de inwoners
kunnen versterken? We horen het graag!
Wat hebben we
de afgelopen maanden gedaan?
Zoals u ook in de Belboei heeft kunnen lezen
is in oktober de trailerhelling bij de Hemmensebrug geplaatst.
In november hebben we Bestuurlijk Overleg
gevoerd met onze contactwethouder, de heer
Offinga, en dorpencoördinator Theo Bouma.
In dit overleg is onder andere de openbare
verlichting aan de Engwierderlaan aan de orde
geweest. Hier plaatst de gemeente drie lichtpunten.
Plaatselijk Belang heeft twee bijeenkomsten
bezocht over de veranderingen in de zorg. De
bijeenkomst voor de inwoners van Makkum
was zeer slecht bezocht.
De jongerenwerkster Sabine Mozes heeft ons
bezocht. Zij heeft ons verteld over haar werk
als jongerenwerkster in Makkum. Zij treedt in
contact met de jongeren in Makkum. Zij kan
de jongeren helpen met wensen, problemen
of vragen waar zij mee zitten. De jongerenwerkster is in dienst bij Timpaan Welzijn.

Plaatselijk Belang heeft ook geïnformeerd naar
het plaatsen van een oplaadpunt voor OVchipkaarten in Makkum, maar de kosten hiervan zijn dermate hoog dat dit niet interessant
is voor winkeliers.

Zondag 25 januari

Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Jeugddienst
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Er is overleg geweest tussen de gemeente, de
horecaondernemers aan de Markt en Plaatselijk
Belang over het Masterplan. Er zijn een aantal
aanpassingen gedaan in het oorspronkelijke
plan. De ondernemers zijn tevreden over de
aanpassingen.

Makkum - K.C. Het Anker, 18.55 uur
Plusdienst m.m.v. Samar
Voorganger: J. v/d Windt

Plaatselijk Belang heeft bij de gemeente
bezwaar gemaakt tegen het niet verlenen van
een vergunning voor de Groentehandel van
Bas Zijp op zaterdagochtend. Een aantal
verontrustte dorpsbewoners hadden ons hiervan op de hoogte gesteld. We vermoeden dat
de groentemarkt op zaterdagochtend bij
zoveel Makkumers geliefd is dat we besloten
hebben hier actie op te ondernemen.

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Waar zijn we momenteel mee bezig?
De provincie stelt subsidie beschikbaar voor
het realiseren van WiFi-netwerken op toeristische locaties. Plaatselijk Belang Makkum is
aan het onderzoeken of dit voor Makkum
interessant kan zijn. De subsidie van de provincie is voor maximaal drie jaar. De kosten
zullen daarna door het dorp zelf opgebracht
moeten worden.
We informeren bij andere dorps- en plaatselijke belangen die al van de subsidie gebruik
hebben gemaakt, hoe zij dit hebben gedaan
en hoe zij de kosten na de eerste drie jaar
zullen dekken.
In 2015 zullen we meegenomen worden in het
fenomeen clusteragenda’s. De gemeente
gaat in 2015 met clusteragenda’s aan de slag.
Hierover zult u de komende tijd ongetwijfeld
meer horen.
We zullen ons, zoals gezegd, de komende tijd
meer willen inzetten om het contact met de
Makkumers aan te halen.
De windmolens en het Masterplan zijn vaste
onderdelen op de agenda van Plaatselijk
Belang.
In ons vorig bericht in de Belboei vertelden wij
u dat we maandelijks een stand van zaken
zouden plaatsen. Dit was iets te optimistisch.
De zaken waarmee we mee bezig zijn veelal
langlopende werkzaamheden. We zullen u
onmogelijk elke maand iets nieuws kunnen
vertellen. We proberen eens in de zoveel
maanden een update te geven. Zodra er
nieuws is hoort u weer van ons.
Ten slotte willen wij u er alvast van op de
hoogte stellen dat Plaatselijk Belang Makkum
op 26 maart 2015 haar jaarvergadering heeft.
Komt allen…het gaat tenslotte om uw belangen!

Koekactie Vogelwacht Makkum e.o.
Binnenkort kunt u leden van de Vogelwacht
aan de deur verwachten die reepkoeken á
 1,50 te koop hebben. De opbrengst van
deze actie besteden we o.a. aan de jeugdwachtdag, nestkastproject in en rondom Makkum

Kerkdiensten

en broed/nazorg voor weidevogels.
We hopen dat de reepkoeken in de smaak
zullen vallen. Misschien wordt u niet bezocht
maar helaas dan waren de koeken op.

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Dijkstra
Makkum - Minniste Mienskip Makkum, 10.00 uur
Wereldbroederschapsdag in de Doopsgezinde
kerk van Makkum. m.m.v. Lytse Streek Sjongers
Witmarsum - Koepelkerk 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam

God heeft de tijd
Komt u ook naar de plusdienst zondagavond
25 januari in het Anker? Plusdiensten zijn
laagdrempelige diensten voor iedereen! 18.45
uur begint de groep Samar al met zingen en
de aanvang van de dienst is, overeenkomst
met het thema, 18.55 uur. Voor deze plusdienst hebben we Ds. Jaap van der Windt uit
Bolsward uitgenodigd. Er wordt gelezen uit
Prediker 3 en we zingen mooie liederen
(Nederlands, Fries, Engels). Tot ziens!

Oud papier
Het Mannenkoor De Flevosanghers is gestopt
met het ophalen van het oud papier. Zoals u
vast al heeft gelezen en gemerkt wordt dit
voortaan volledig opgehaald door Hallelujah.
Waarom? Omdat het Mannekoor is opgeheven
wegens het teruglopende ledenaantal. Wij willen
alle mensen van Makkum die jarenlang papier
hebben neergezet en ook de mensen die ons
altijd geholpen hebben, van harte bedanken.
Namens het bestuur van de Flevosanghers
Secretaris J. Beeker
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Midwintermalen
Cornwerdermolen
Cornwerd – Zaterdagavond 24 januari 2015
is de Cornwerdermolen geopend van 18.00 23.00 uur voor het Midwintermalen. De maalploeg van de Cornwerdermolen verzorgt in en
om de sfeervol verlichte molen een gezellige
avond met glühwein, warme chocolademelk
en heerlijke oliebollen die ter plaatse tegen
een kleine bijdrage voor u worden gebakken.
Bij voldoende wind is de molen in bedrijf en
kunt u een kijkje in de molen nemen om de
sfeer van vroeger proeven. Tevens wordt er
doorlopend een DVD getoond over verschillende type molens in Nederland. De Cornwerdermolen staat in de schijnwerpers. De Cornwerdermolen is door middel van bewegwijzering
prima te vinden. Entree is gratis.

Oproep Kunst Achter Dijken
Voor het project alternatieve, coöperatieve
tuin 2015 zijn we nog op zoek naar:
• Dames hoeden-trouw of zonnehoed,
• Heren hoeden hoge, bolhoed o.i.d.
De hoeden blijven niet heel!!!!!!!
• Maggi flesjes of lege doosjes
van maggi blokjes,
• Kleine zeepjes
• Verpakte suikerklontjes,
• Alle soorten fluitjes metaal, plastic.
• Paraplu, alle kleuren en maten zijn welkom.
heeft U een of meer van deze spullen? Wij
zouden er heel blij mee zijn. Bel 0517-579602
en we komen het ophalen. Of wanneer je wel
eens in Pingjum komt, mag je het brengen bij
Elske Klik, Grote Buren 36 te Pingjum.
Alvast bedankt.

Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van
woensdag 21 t/m vrijdag 30 januari. Het doel
van de Voorleesdagen is het stimuleren van
voorlezen aan jonge kinderen. Kinderen tot 6
jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen
lid worden van de bibliotheek ontvangen in
iedere bibliotheek een welkomstcadeautje, zo
lang de voorraad strekt.
Centraal staat het Prentenboek van het Jaar
2015: ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van
Lieshout. Boer Boris gaat met vakantie naar
zee. En wat hij dan allemaal meeneemt….! Op
woensdagmiddag 21 januari om 15.00 uur wordt
dit boek voorgelezen in Bibliotheek Makkum.
Alle peuters, kleuters en iets grotere kinderen
zijn van harte welkom.

TE HUUR
In het centrum van Makkum
2 pers. appartement
Huursubsidie mogelijk.
Voor meer info:
Tel. 06-22027908 of 0515-231273

Kerkstraat 4
8754 CS Makkum
Tel: (0515) 23 21 11
info@riniafietsen.nl
www.riniafietsen.nl

Super Stunt!

www.facebook.com/RiniaFietsen

Er staan nog enkele fietsen van vorig seizoen in de winkel en omdat we graag ruimte willen maken voor alle
modellen 2015 doen we deze in de uitverkoop, het zijn er (gelukkig voor ons) maar een paar dus op=op!
2 keer een Batavus Fuego E-Bike,
1 heren en 1 dames model:
- Accu netjes in de kettingkast
weggewerkt.
- 8 versnellingen.
- Verende zadelpen.
Normaal: € 2249,-

Nu:
,€ 1999

2 keer een Batavus Fuego stadfiets,
1 heren en 1 dames model:
- 7 versnellingen.
- Verende voorvork en zadelpen.
- Naafdynamo en roller brakes,
zeer weinig onderhoud!
Normaal: € 799,-

Nu:
€ 699,-

Voor alle modellen die wij in de
aanbieding hebben wil ik u graag
verwijzen naar onze Profile-site:
www.profiledefietsspecialist.nl/
winkels/profile_rinia
Graag tot ziens in onze winkel!
Met vriendelijke groet,
Timen Rinia,
4e generatie fietsenmaker.
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
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

Open Makkumer Wintertrimloop met record aantal deelnemers!

Voetbalprogramma
Zaterdag 22 september
AVC 1 - Makkum 1
oefenwedstrijd
Makkum 2 - VVI 2
Makkum A1 - Heeg A1

14.30
12.30
15.00

Kantinedienst:
Jellie Poog - Grietje Tjeerdema 11.30 -15.00
Piter Genee - Wiepie Adema
15.00- 19.00
Jet Wijnja
15.00- 19.00

Volleybalprogramma
Vrijdag 23 januari
19:00
19:15
20:15
20:15
20:30
21:30

Oeverzwaluwen MB 3 - Makkum MB 1
Far Ut DS 1 - Makkum DS 3
Makkum DS 4 - Punt Ut DS 3
S.N.V.V. MA 1 - Makkum MA 1
Makkum DS 2 - VC Zwolle DS 5
Makkum HS 1 - s.v. De Walde HS 1

Zaterdag 24 januari

15:00 VC Sneek DS 6 - Makkum DS 1

DES-wedstrijden
Op zaterdag 17 januari jongstleden werd voor
de 29e maal de Open Makkumer Wintertrimloop gehouden. De weersomstandigheden
waren ideaal, zo'n 5 graden en een heerlijk
zonnetje! Er deden 302 senioren en 43 jongens/
meisjes mee, dus totaal 345 lopers die konden
genieten van een prachtig uitgezet parcours.
De trimloopcommissie had, samen met de
vele vrijwillers, alles weer perfect voor elkaar.
Een nieuw parcourrecord werd er dit jaar net
niet gelopen, maar in een prachtige tijd van
36.15 bereikte Jan Albert Veenema uit Sneek
als eerste de finish. Willem de Boer uit Exmorra
kwam twee seconden later over de finish en
Jasper Stein uit Sneek kwam als derde binnen
in 37.55. Bij de dames 10 km werd Immy-Auck
Kersbergen uit Wommels eerste in een super-

snelle tijd van 39.13! Simone van Dijk uit Makkum
werd tweede in 43.55 en Liesbeth Steenbergen
uit Sneek derde in 45.29. Alle uitslagen van
deze trimloop kunt u terug vinden op de website van VV Makkum www.vvmakkum.nl
Deze trimloop werd mede mogelijk gemaakt
door onze sponsoren Amstel Bier, Sanco
Projects, Feddy & Geertje de Boer Mode &
Wonen en Printwurk-Iris. De trimloopcommissie zegt deze sponsors hartelijk dank voor
hun support! Ook een bijzonder woord van
dank is voor de vele vrijwillers die deze zaterdag aanwezig waren, zonder deze mensen
kan een trimloop niet worden georganiseerd.
Op naar de 30e editie van deze prachtige trimloop die wordt gehouden op 16 januari 2016!

Nieuwjaarstoernooi Tennisvereniging Makkum
T.V. Makkum heeft zaterdag 10 januari haar
Nieuwjaars toernooi gespeeld. De twee winterharde banen 4 en 5 lagen er dankzij baancommissaris Jentje bladervrij bij. Droog weer,
temperaturen van rond de 10 graden en een
stormachtige windkracht 7 zorgden voor een
verrassende mooie tennismiddag. Met 22 tennisliefhebbers, verdeeld in drie speelsterktes,
waren de banen tussen twee uur en half zeven
continue bezet. De 12 heren en 10 dames
speelden over de hele middag gezien elk 2
partijen van drie kwartier op één van de twee
buitenbanen. Tussen de partijen door was in
de kantine een indoorcompetitie tussen de
groepen georganiseerd. Iedere groep kon zijn
kwaliteiten tonen op het gebied van sjoelen,
darten en vraag en antwoordspellen. De honderd
heerlijke bitterballen van Jan Koornstra werden
tussendoor verorberd.

Om zeven uur brachten de aanwezigen een
toast uit op een gezond en sportief 2015.
Vervolgens werden de prijzen uitgedeeld aan
de beste dame en de beste heer van de tennismiddag. Beste heer: Pim Bergsma. Beste
dame: Marion Cornelissen.
Na de prijsuitreiking was er overheerlijke snert
met roggebrood van Hennie van Richt. De
vele positieve reacties bevestigden dat dit
Nieuwjaarstoernooi van Tennisvereniging
Makkum voor herhaling vatbaar is.
Binnenkort wordt de tweede ronde gespeeld
van de wintercompetitie. Dit vindt plaats op
vrijdagavond 23 en 30 januari en vrijdag 6
februari. De feestelijke slotdag met prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 13 februari.
Tennisvereniging Makkum

Zaterdag 10 januari - Super resultaten behaald
op de eerste plaatsingswedstrijden in Lemmer.
In de eerste wedstrijd deden Romy Cuperus
en Riki Koops mee. Beide hebben ze goed
geturnt en hebben niks vergeten. Het was een
grote groep, na de wedstrijd stond Romy op
de zesde en Riki op de 10 plaats. Ook de
deelnemers van de tweede wedstrijd behoorden tot dezelfde categorie, waardoor er maar
liefst 11 medailles waren te behalen. Riki werd
14e en Romy wist een 10e prijs te halen!!
In wedstrijd twee mocht Ruth Wijnand het
opnemen tegen de andere meisjes van zuidwest Friesland. Ook dit was een aardige groep.
Zij heeft al haar oefeningen goed uitgevoerd en
met op het laatste moment voor de wedstrijd
haar oefening nog wat aangepast waardoor
haar aftrek minder was en ze 13e werd.
Lenthe Groen deed mee in de derde wedstrijd.
Ze had mooie scores en wist een 3e prijs binnen te slepen!!
Kortom, een goede wedstrijddag met super
resultaten!! Kijk ook op de facebook van
Gymnastiekvereniging DES Makkum om op
de hoogte te blijven!!
Doarpskrite Makkum spilet “Suster yn Saken”
fan Ton Davids en ferfryske troch Abele Krist
plak: MFC Makkum
Sneon 14 febr. 2015: 20.00 oere
Snein 15 febr. 2015: 15.00 oere
Freed 20 febr. 2015: 20.00 oere
Sneon 21 febr. 2015: 20.00 oere
Foarferkeap:
Iepenbiere Bibleteek Makkum,
freed 23 jannewaris, 19.00 oere oant 20.00 oere
Fanôf 24 jannewaris by:
DA Drogist, Markt 1, Makkum
Foar mear ynformaasje sjoch:
www.doarpskrite.nl
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via 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
Groene kalveren box. Zeer geschikt voor
schapen en geiten. Als nieuw.  200,Tel: 0515-579346
Donkerblauwe leren relex fauteuil in goede
staat. Richtprijs  50,- Tel: 0517-579215
Wegens verbouwing Etna wandschouw afzuigkap 2 jaar oud  50,- Koelkast Bauknecht inbouw maar kan ook los gebruikt worden.  50,Tel: 0517-531824
Twee treinkaartjes, dagkaarten, te gebruiken
weekend 24 of 25 januari. Kosten  28,M.Quarre Tel: 0515-231687of 06-15522255
gaskachel, zgan, wit, hoog 72 cm, breed 66 cm,
diep 28 cm. Prijs notk. Tel: 06-53824669
GEVRAAGD
Iemand met wie ik op maandag en donderdag
kan carpoolen van Makkum of omgeving naar
Groningen en weer terug. Tel: 06-15263243
VERMIST
Makkum, Plein: Zwart-witte ex-kater. Witte snoet
en wangen, zwart vlekje links op en naast de
neus. Witte keel, bef, voor- en onderkant.
Poten deels zwart, deels wit. Wit staartpuntje.
GEVONDEN
Makkum, bij de Jumbo: Zwart-witte, grote kat.
Wit op neuspunt en onder de neus, links iets
meer dan rechts. Witte kin, bef, doorlopend
naar de borst en onderbuik. Witte sokken
voor, kousen achter. Hapjes uit linker oorpunt.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.

Start Voorverkoop
Septemberpop Goes Après-ski
Na de uitverkochte editie van vorigjaar vindt 28
februari alweer de 11 de editie plaats van
Septemberpop Goes Après-ski. De locatie is
zoals je gewendt bent in de verwarmde feesttent
op het evenementen terrein te Workum.
Nederlands meest besproken feest act de
Snollebollekes, terug van weg geweest The
Cooldown Cafe en het vertrouwde Crazy DJ
Team. De kaartverkoop begint eind januari bij de
bekende voorverkoop adressen in Bolsward,
Workum en Sneek, maar inmiddels kun je ze ook
24 uur per dag vanuit je luie stoel bestellen bij
www.getickt.com Aanvang 21.00 uur. Neem wel
een geldige ID kaart mee i.v.m. de verkoop van
alcohol. Voor meer info kijk op www.septemberpop.nl of check ons FACEBOOK

Na 3 kilometer te hebben gedraafd tijdens de open Makkumer wintertrimloop wilden deze
lopers wel even poseren voor de foto.

Groene kus voor van Klaveren
Burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf heeft een ‘ groene kus oorkonde’
oftewel ‘ het ridderschap in de orde van de
groene kus’ verdiend. Dat zegt Retze van
der Honing van de Statenfractie van GrienLinks. “Van Klaveren meldde in zijn nieuwjaarspeech dat hij niet meer een ‘eerste
kievitsei’ in ontvangst wil nemen. Daarmee
voert deze burgemeester uit, waar wij al
jaren voor pleiten: Laat liggen dat ei! Uit elk
ei kan een kievit komen. Wij hebben al
diverse malen in de Staten voorgesteld om
de traditie van het kievitseieren zoeken te
moderniseren. Dat kan op verschillende
manieren: alleen het eerste ei wordt aan de
Commissaris en de burgemeesters aangeboden of de Commissaris en de burgemeesters komen naar het eerste ei toe, of er wordt
een foto gemaakt en die wordt gepresenteerd in het provinciehuis, c.q. de gemeentehuizen, kortom het kan op allerlei manieren.

De moraal van ons verhaal is: wel zoeken,
niet rapen. Zo blijft de traditie in stand en
profiteren ook de weidevogels. Het is de
hoogste tijd. De weidevogelstand loopt nog
steeds, ondanks alle beleidsmaatregelen en
ijverige voornemens, hard achteruit. Wij zijn
blij dat van Klaveren het heeft aangedurfd
om dit onderwerp op deze manier aan de
orde te stellen. Hij krijgt daarom van ons
een zogenaamde ‘groene kus’. Dit zijn een
oorkonde én een beker van GrienLinks voor
mensen die een goede actie ondernemen
voor een ‘groen’ doel. Wij zullen hem deze
‘griene tút’ zo snel mogelijk bezorgen. De
volgende stap is aan Provinciale Staten. We
hopen dat er nu langzaam oor komt voor
ons voorstel voor modernisering van het
kievitseieren zoeken.”
GrienLinks statenfractie Fryslan

Onderzoek grondwater in Makkum
Aan de bewoners omgeving It String,
de Mieden, de Polle, de Jister en de Kamp.
In Makkum noord (omgeving It String, de
Mieden, de Polle, de Jister en de Kamp)
zijn er overlastproblemen van grondwater
in de kruipruimte aan de gemeente gemeld.
Naar aanleiding daarvan laat de gemeente
een onderzoek uitvoeren door het adviesbureau Wareco te Deventer.
Het onderzoek zal bestaan uit grondboringen,
het plaatsen van peilbuizen voor het meten
van de grondwaterstand en het inspecteren
van de kruipruimtes van een aantal woningen.
Het totale onderzoek zal ongeveer 4 maanden duren.

In week 5 (26 t/m 30 januari) zal Wareco
beginnen met de grondboringen en het
plaatsen van peilbuizen. In de eerste helft
van februari a.s. zullen de kruipruimtes
worden geïnspecteerd. Enkele bewoners
zijn al benaderd voor inspectie in hun
woning. Als er nog tijd over is, kunnen er
meer kruipruimtes worden geïnspecteerd.
Het kan zijn, dat er bij uw woning wordt
aangebeld met het verzoek voor inspectie
kruipruimte. Als u daar aan mee wilt werken,
dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Zodra
de resultaten van het onderzoek bekend
zijn, zult u hierover worden geïnformeerd.
Gemeente SWF, team Openbare Werken.

