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Amsterdams Kleinkunst Festival 2015 Door Judith van Lavieren

Makkum - Wederom was de Doopsgezinde 
Kerk vrijdagavond 6 maart het toneel voor 
het Amsterdams Kleinkunst Festival. Een 
traditie zo langzamerhand, met als vaste 
openingselementen het doornemen van 
het huishoudelijk reglement door Aart en 
een enthousiaste begroeting door Nina de 
la Croix, de presentatrice van de afgelopen 
jaren. Vaste prik is dat zij haar avonturen op 
weg naar Makkum met het publiek door-
neemt en waar ze vorige keer nog haar 
zorgen over haar naderende bevalling met 
ons deelde, kon ze nu melden dat ze de 
trotse moeder van zoon Ko geworden was.

De eerste deelnemer aan de halve finale 
van het AKF die zich presenteerde was 
Marjolein de Graaf met een one-woman-
show. Ze vertelt dat ze na tal van baantjes 
had besloten een show te maken. Nadat 
ze een accordeon had gekregen was ze 
daar helemaal van overtuigd. Alleen die 
accordeon daar moest ze nog even op 
leren spelen. Marjolein nam het publiek 
mee langs al haar twijfels hoe ze haar 
one-woman-show aan moet pakken. Ten 
eerste wat moet je aan? En het juiste 
lichaam krijg je dat nu door acrobatische 
judo of bikram yoga? Haar spel is door-
drenkt van innovatief taalgebruik. “Ik zit 
echt in een beslistunnel”.” Ik kan geen 
oude kleren wegdoen, want ik denk dan 
altijd dat een helderziende er nog allerlei 
interessants uit kan downloaden”. En net 
als je denkt dat de verwijzingen die ze doet 
naar muzikale elementen een grap zijn, 
blijkt ze geweldig te kunnen zingen in het 
lied hoge nood (t). Nadat ze het publiek 
nog deelgenoot maakte van haar ideeën 

over “gespreks-hygiëne” (over het volgens 
haar veel te vaak gebruikte “dat heb ik ook”) 
en haar “reddingsdwang” met betrekking tot 
een man die “agressief maar eigenlijk heel 
lief” is, besluit Marjolein met een meezinger.

Hierna was het de beurt aan Tjeerd Gerritsen. 
In het verleden nog de begeleider van Nina 
de la Croix op gitaar en piano, nu zelf in de 
hoofdrol. “Ik heb wat liedjes waar we dit half 
uur wel mee door zullen komen”. De aan-
wezigen spitsten hun oren, Gerritsen had 
leuke teksten maar was moeilijk te verstaan… 
Hij zong over zijn comfortzone en verlaten 
worden door zijn vriendin juist toen ze net zo 
fijn in zijn comfortzone paste: “Net toen ze de 
pennen in het pennenbakje deed, in plaats 
van de koekjes in de onderbroekenla”. Het 
grappigste waren zijn ontboezemingen over 
zijn grootste probleem, namelijk domme 
mensen, en zijn oplossing daarvoor: we eten 
ze op! En nee natuurlijk eten we geen “plof-
tokkies”. Over het algemeen gaf Gerritsen de 
indruk dat zijn programma nog niet helemaal 
“zat”, met soms nog haperende teksten.

(vervolg op pagina 3)
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Motoren nu met beursvoordeel

Vanaf heden weer geopend op:

Zaterdags & zondags vanaf 11 uur
Openingsmenu: 3-gangenmenu à € 19,50

(keuze uit de hele kaart)
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

 
Voor foto‛s en info, zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

eigen fotoeigen foto
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Familieberichten Kerkdiensten
Woensdag 11 maart
Makkum - Van Doniakerk, 19.30 uur
Bidstond. Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Witmarsum - Hoekstien, 19.30 uur
Bidstond. Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 19.30 uur
Bidstond. Voorganger: Ds. J. v/d Ploeg

Schraard - Protestantekerk, 19.30 uur
Bidstond. Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Vrijdag 13 maart
Makkum - Minniste Mienskip Makkum, 19.00 uur
Gedichtenpreek
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Zaterdag 14 maart
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 15 maart
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Witmarsum - Aylva-State, 15.30 uur
In het restaurant. Voorganger: Ds. P. Wattèl

Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Stellingwerf

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

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 Koudum, tel. 0514-522424
- 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: 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

Foar de folle bliken fan meilibjen, betoand nei 
it ferstjerren fan ús leave mem en beppe

Janneke Jaspers - Roedema

betsjûgje wy Jo ús oprjochte tank.

Makkum, maart 2015

Ut namme fan de
bern, beppesizzers
en oerbeppesizzers

Allinnich noch mar lizze,
gjin krê   mear om te stean.
Mem fi elde har sa ûnmach  ch.
Fertrietlik, mar sa moast it gean.
‘t Is foarby, it wie genôch.
Sa is it goed.

Aan het eind van haar krachten is van ons 
heengegaan, onze lieve belangstellende 
mem, beppe en âldebeppe
 
Wijpkje Hoekstra-Eekma
* 9 mei 1924  8 maart 2015
   Sneek    Makkum

Sinds 27 november 1999 
weduwe van Hantje Hoekstra.

 Enkhuizen: Jetze en Cock  
 Makkum: Bonnie en Arp  
 Makkum: Annie en Haye  
 Bolsward: Rink en Hinke  
  beppe- en âldbeppesizzers.

De dankdienst voor haar leven zal worden 
gehouden op vrijdag 13 maart om 13.30 uur 
in de “Van Doniakerk”, Kerkeburen 35 te 
Makkum, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden.

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot 
condoleren in bovengenoemde kerk.

Corresponden  eadres: Workumerdijk 9,
 8754 EX Makkum.

Wist u dat...
Er nog kaarten beschikbaar zijn voor het toneel 
van Skuzum/Piaam op vrijdag 20 maart.

Deze te koop zijn bij Garage Horjus te Makkum.

In het stuk over Makkum 70 jaar vrij in 
Makkumer Belboei 1581 ontbreekt een 
naam. Wiebren van der Weerdt zit ook in de 
commissie die alle activiteiten op de 18de 
april voorbereidt.

(Rectificatie)

Altijd gastvrij
Altijd belangstellend

Tien jaar lang was ze onze buurvrouw. 
Het laatste jaar woonde zij in Avondrust.

Wijpkje Hoekstra-Eekma
Onze gedachten zijn bij de familie.

         Bewoners 'De Wize Weage'

Makkum, 8 maart 2015
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VERFSTEIGER 
VERHUUR

tryater spilet 

THÚSFRONT 
YN MAKKUM
Tryater spilet op sneon 14 maart om 20:00 oere 

Thúsfront, oer it loslitten fan bern, yn MFC Maggenheim yn 

Makkum. Kaarten binne te keap by boekhandel Coufreur, 

06-12229896 of www.tryater.nl.

Entree:  14,-  /  Freonen/65+:  12,50  /  CJP/CKV:  10,-

foto: Tryntsje Nauta

De Leeuwarder Courant: 

‘In spannende, oangripende 

foarstelling oer minsken dy’t 

by ús om ‘e hoeke wenje’

it Friesch Dagblad: 

‘Hertstochtlike foarstelling’

Volgens de meerderheid van het publiek 
was het deze avond “lest best”. Charlotte en 
Sabine met hun programma “Hun” hadden de 
meeste vaart in hun programma én de meeste 
lachers op hun hand. De dames waren op 
jacht naar een partner en hun verslag daarvan 
was, vooral in het gedeelte waarin ze in een 
club aan het dansen zijn, hilarisch of in hun 
eigen woorden “fucking chill”. En waar het 
publiek op de eerste rij bij de eerste twee 
kandidaten met rust was gelaten konden ze 
nu hun borst natmaken. Ze werden flink 
geïnspecteerd en een van de heren werd zelfs 
ingeschakeld om de kauwgom van de dames, 
al kauwend (!), te bewaren. De dames bleken 
een onuitstaanbaar onvermoeibaar koppel 

met vlotte samenspraken en moderne liefdes-
verklaringen (“ Ik heb je niet nodig, maar wel 
graag om me heen”). Ze besloten met een 
vrolijke meezinger Johandelahiti. Wanneer 
een applausmeter daarover uitsluitsel had 
moeten geven waren deze dames de winnaar 
van de avond geworden.

Het was weer een leuke avond. Als er al wat 
veranderd moet worden dan zou dat zijn dat 
niet slechts de helft maar alle zes halve 
finalisten in Makkum te zien zouden moeten 
zijn, concludeerde Nina de la Croix. Ze deed 
het Nut de suggestie er volgend jaar een 
tweedaags festival van te maken. We wachten 
het af.

Amsterdams Kleinkunst Festival 2015  (vervolg pagina 1)

Ondanks het verbod op het meenemen van de 
kievitseieren dit jaar kunnen fanatieke aaisykers 
toch kan maken op de bekers voor het eerste 
kievitsei van de Vogelwacht. Door het verbod 
heeft de BFVW (overkoepelende bond van 
vogelwachten) geen prijs uitgeroepen voor de 
eerste eieren van de provincie en van de 
gemeenten in de provincie. 

Wacht Makkum wilde de traditie van de voor-
jaarsbode in stand houden door de vinder een 
foto plus melding te laten maken van de vondst. 
Na controle wordt het eerste ei dan toegekend in 
drie klassen; jongste klasse (tot 16 jaar), mid-
delste klasse (tot 50 jaar) en de oudste klasse. 
Zodra de eerste eieren gevonden zijn gaat de 
vogelwacht over tot de nazorg. Dit is de zorg 

voor nesten en natuurlijk de kuikens van de weide-
vogels die landbewerking en maai-werk moeten 
ontwijken om eind juni vliegend met de ouders 
het vrije ruim te kiezen. Wacht Makkum doet dit 
met ongeveer 40 vrijwilligers voor een enorm 
gebied van 3.400 ha. 
De aaisykers kunnen dus deze week, tot de 
vondst van het eerste ei in alle rayons van wacht 
Makkum zoeken naar het eerste ei. Daarna volgt 
de nazorg in het eigen rayon. Afgelopen zondag 
is in de Alblasserwaard (Noord Brabant) het 
eerste kievitsei van Nederland gevonden. Op het 
moment van schrijven zijn er nog geen meldingen 
uit Fryslân. Na volgende week is dat ongetwijfeld 
anders. U weet het, de kievit is de ultieme voor-
jaarsbode. ‘De ljip is yn it lân, de simmer komt 
der wer oan! 

Eerste kievitsei nog steeds een prijs voor 
Vogelwacht Makkum  door Jetze Genee

Het verlangen naar grutto’s is zo sterk dat 
Nederlanders ze al tientallen jaren in het voorjaar 
tegemoet reizen. Met de zuidelijke stroming 
komen grote groepen grutto's massaal terug uit 
de pleisterplaatsen in Spanje en Portugal. 
Wanneer de grutto’s in Spanje en Portugal hun 
buikje rond hebben gegeten en het (Nederlandse) 
voorjaar ‘ruiken’, gaan ze op weg naar het noorden. 
Hoe deze reis precies verloopt is voor veel van 
de grutto’s nog niet helemaal duidelijk, daarom 
wordt door de Rijksuniversiteit Groningen en de 
Vogelbescherming zenderonderzoek uitgevoerd. 
Vorig jaar en ook dit voorjaar zijn diverse vogels 
gevangen en voorzien van een GPS zender waar-
mee de vogels prima te volgen zijn via internet: 
http://volg.keningfanegreide.nl. Dit onderzoek 
levert veel gegevens op waarmee de vogels 
beter begrepen en beschermd kunnen worden. 
Rondom Makkum in het wachtgebied van 
Vogelwacht Makkum broeden een kleine 400 
paar grutto's. Een klein aantal vergeleken 25 jaar 
geleden maar nog altijd een flink aantal. In 
Nederland en met name Fryslân broedt 60 tot 80 
% van de Europese populatie. Een plicht dus om 
daar zorgvuldig mee om te gaan! 
We weten door eerder onderzoek dat er vogels 
zijn die rechtstreeks naar Nederland vliegen. Ze 
vliegen dan rechtstreeks naar hun broedgebied, 
of maken onderweg in Nederland nog een tussen-
stop. Er zijn ook vogels bekend die nog een 
tussenstop maken in Frankrijk.We willen nog 
beter weten welke route(s) ze volgen, hoe lang 

ze onderweg zijn, waar ze onderweg misschien 
stoppen. Als we dit weten kunnen we beter gaan 
begrijpen waarom de grutto’s doen wat ze doen, 
kunnen we ze ook beter gaan beschermen. Op 
deze website kun je volgen hoe een aantal grut-
tos die in Spanje (Extremedura) een zendertje 
hebben gekregen, naar het noorden vliegen. Het 
is spannend om te zien waar ze naar toe vliegen, 
waar ze gaan broeden en hun kuikens gaan 
opgroeien. Hierna kunnen we bovendien ook 
volgen via welke route ze weer terug naar het 
zuiden vliegen. Een van grutto's heeft de naam 
Makkum gekregen. U kunt komende week zelf 
de reis van 'Makkum' richting Nederland volgen. 
De grutto's vertrekken in december van Afrika 
naar Spanje richting de Extramadura. De rijst-
velden vormen een belangrijkste rustplaats na 
de etappe van zo’n 3000 km vanuit West-Afrika. 
Hier worden supergroepen van 40-50.000 vogels 
gezien. Bijna de gehele Nederlandse populatie 
bijelkaar op een paar rijstvelden. Mogelijk heeft u 
dit op tv gezien op 17 februari j.l. Daar waren 
spectaculaire opnamen van zo’n megagroep te 
zien bij VARA’s Vroege Vogels.vervolgens trek-
ken de vogels vanaf nu in een non stop vlucht 
van 2.500 km naar onze weilanden om te broe-
den. De grutto's broeden hier in Fryslân tussen 
begin april en eind juni. 
Wilt u eens nader kennismaken met de broedende 
vogels? Kijk om u heen in de bloemrijke weilanden 
in onze omgeving of neem contact op met 
Vogelwacht Makkum.

Grutto's op terugreis naar Fryslân door Jetze Genee/Kenigfanegreide.nl



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 11 maart 2015

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 winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

We gaan fietsen
‘We gaan fietsen’, de legendarische woorden 
die Mart Smeets placht te gebruiken voor het 
moment dat de koers ontvlamde. Inderdaad, 
we gaan weer fietsen, ook in Makkum. Het 
warmere weer en het lengen der dagen zal de 
fietspassie bij velen weer doen ontwaken. En 
nu, in het jaar dat ‘de Tour’ naar Nederland 
komt, willen we de koers naar Makkum halen. 
Maar wie zijn wij? Uit passie voor de sport die 
ons al veel plezier gaf, willen wij de fietsgroep 
weer opstarten. Wij zijn enkele leden van de 
inmiddels al twee jaar bestaande ‘wilde’ fiets-
club ‘de Suderseetrein’, nl. Bert Veltman, Alie 
Postma, Rudi de Vries, Durk Dijkstra en Martin 
Onrust, als ook oprichter van de dinsdagavond 
fietsgroep Jan Goemaat. 

Trainen
Het is de bedoeling, net als voorgaande jaren, 
weer op dinsdagavond met een groep te gaan 
fietsen. Echter de afgelopen twee seizoenen 
is dit zijn doel iets voorbijgestreefd. Wat als 
mooi initiatief begon mondde uit in een, vrij 
naar de woorden van een locaal renner, ‘slag 
om de grootste baviaan van het peloton’. Het 
mag duidelijk zijn dat dit geen uitnodiging was 
voor beginnende renners en trimmers om hier 
dan nog bij aan te sluiten. Het gevolg was een 
steeds kleiner wordende groep. 

Wanneer?
Dit jaar gaat het echter anders. We starten op 
dinsdag 31 maart om 19.00 bij de Jumbo en 
iedereen met een racefiets kan mee. We zullen 
proberen elke keer met 3 of 4 begeleiders met 
herkenbare hesjes, mee te gaan. Zij zullen 
voor en achter in de groep plaats nemen. De 
immer strenge wegkapitein Bert Veltman zal 
oplopende snelheden met de fluit corrigeren, 
zodat het tempo voor een ieder is te volgen. 
Die snelheid zal afhankelijk zijn van de deel-
nemers en we vertrekken onder het motto 
‘samen uit samen thuis’. 

Huisregels
Er zal twee aan twee gefietst worden waar het 
kan en er hoeft geen kop over worden genomen, 

het mag wel. En uiteraard houden we ons aan 
de verkeersregels. Iedereen kan dus mee, maar 
let wel dat een deugdelijke racefiets en een 
helm wel een vereiste is. Ook is het handig 
een reserve binnenbandje mee te brengen. 
Voor mensen die graag ‘linkeballen‘ en de 
kinderkopjes uit de locale kasseienstroken 
wensen te rijden is hier dus geen plaats en 
verwijzen wij graag door naar de donderdag-
avondgroep.

Voor hen die wat meer uitdaging zoeken is het 
de bedoeling op de donderdagavond 19.00 
met een groep te starten bij de Jumbo. Reken 
er wel op dat er in deze groep met minimaal 
28 km/h gekoerst zal worden. Het is niet de 
bedoeling dat mensen er af gefietst worden, 
maar let wel dat het snot wel eens voor de 
ogen gereden kan worden. Er zal eens een 
gat vallen, maar we zullen niemand alleen 
tegen de wind in laten ‘zwemmen’, en op her-
kenningspunten zal er gewacht worden. We 
zullen gegroepeerd weer Makkum in fietsen. 
Bij deze groep zal waarschijnlijk Rudi de Vries 
en ook nog twee begeleiders meefietsen. 
Echter ondanks geruchten dat Rudi sneller 
zou fietsen dan zijn schaduw, zal ook voor 
hem de zon niet altijd schijnen en is er altijd 
plaats voor snellere renners. Iedereen is dus 
welkom en we hopen dat er veel mensen 
enthousiast met ons mee willen fietsen. Je 
hoeft je niet op te geven, sluit gewoon aan om 
19.00 bij de Jumbo. 

Nieuwsgierig?
Er zal in principe, zonder tegenbericht, iedere 
dinsdag- en donderdagavond gekoerst worden. 
Meefietsen is uiteraard wel op eigen risico. 
Als er nog geoefende renners zijn die willen 
helpen bij de begeleiding, graag even bij ons 
melden. De start is dus op dinsdag 31 maart 
19.00 voor de beginners en trimmer, en op 
donderdag 2 april 19.00 voor hen die de koers 
iets harder willen maken. Alvast veel fiets-
plezier en tot dan.

Súderseetrein SST Makkum

Ingezonden

Forelvijver rondom Makkum
Mijn gedachten gaan richting Makkum en de 
Sânkop. Dit zou een mooi plan zijn voor de 
vele visliefhebbers in Makkum en natuurlijk 
van ver daarbuiten. In Fryslân zijn een aantal 
visvijvers, te weten in Kollum, op Ameland en 
in Sint Annaparochie. Kortom, voor onze regio 
een end rijden. Vorig jaar zomer waren we op 
vakantie op Ameland. En als je ziet hoeveel 
mensen er dagelijks komen voor deze 

prachtige sport in de natuur om een visje te 
vangen. Een winkeltje met de benodigde vis-
gerei, eventueel een restaurantje plus terras. 
Zou voor Makkum en de vele toeristen een 
mooi plan zijn. Als ik zomers over het villapark 
fiets dan zie ik vele hengelaars op hun terrasje 
zitten te hengelen. Voor zuidwest Friesland 
zou dit een mooi plan zijn. 

Jetze Nagel, Makkum 

Ingezonden
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Paasworkshop
datum: 25- 26- en 30 maart
tijd: 19:30-21:30 uur
Kosten: €25,- incl koffie/thee
Opgave in de winkel of via facebook

Wij, als bestuur, nodigen onze leden uit 
voor de jaarvergadering op dinsdag 17 
maart om 20.30 uur in de tuinkamer van 
MFC Maggenheim te Makkum.
              
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering 
 d.d. 3 maart 2014
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag
 PAUZE
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Bestuursverkiezing:      
 Aftredend en niet herkiesbaar: 
 Gea Wiersma
 Nieuw bestuurslid: Mirjam Adema
9. Ideeën uitvoering 7-11-2015
10. Sluiting

Graag tot 17 maart 2015.
Bestuur D.E.S. Makkum

sponsor:    

[UIT]VERKOOP
TUIN GEREEDSCHAP

WWW.HENDRIKJAN.NL
ONKRUIDKRABBER

VAN  7,- VOOR  5,-

Makkum - De Vries Scheepsbouw Makkum 
heeft op 9 maart 2015 de Prijs Beste Leer-
bedrijf van Nederland gewonnen. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst bij Koninklijke IHC in 
Kinderdijk maakte Cassandra Winkels als 
mbo-ambassadeur, namens minister Busse-
maker van OCW de winnaars bekend. SBB 
organiseert de prijsuitreiking in opdracht van 
de minister.De Vries Scheepsbouw laat als 
leerbedrijf zien dat succesvol ondernemen 
niet zonder opleiden kan. Dit bedrijf geeft het 
techniekonderwijs nieuwe impulsen en toont 
een brede maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Een koploper in hun markt, aldus de jury. 
Kenniscentrum Savantis droeg het bedrijf voor.

Directeur Sijbrand de Vries is verguld met het 
resultaat. ‘Onze vernieuwende manier van op-
leiden slaat aan en er is veel belangstelling 
voor onze opleidingen. Dat bewijst dat er nog 
steeds veel animo bestaat om een technisch 
vak te leren. Ik zie deze prijs als een erkenning 
voor onze aanpak.” De andere genomineerde 
leerbedrijven waren Klink-Nijland GWW Raalte 
B.V. uit Raalte, voorgedragen door kennis-
centrum Fundeon en Marc Bike Shop uit 
Amsterdam, voorgedragen door Innovam. 
Tijdens de uitreiking werd ook de Prijs Beste 
Praktijkleider van 2014 uitgereikt. Deze prijs 
ging naar Kees Smits van KPN International.

Belangrijke rol 
SBB en het ministerie van OCW vragen met 
de uitreiking van deze prijzen aandacht voor 
de onmisbaarheid van de 230.000 erkende 

leerbedrijven en de 300.000 praktijkopleiders 
voor mbo-studenten in Nederland. Leer-
bedrijven nemen gemiddeld de helft van de 
opleidingstijd van de 495.000 mbo-studenten 
voor hun rekening via stageplaatsen en leer-
banen.

BedrijfsOpleidingsCentrum 
De Vries Scheepsbouw Makkum
In samenwerking met ROC Friese Poort worden 
opleidingen aangeboden in de richtingen 
metaal, werktuigbouw, schilderen en interieur-
bouw op niveau 2, 3 en 4. Het niveau van de 
instroom varieert van VMBO tot HBO en van 
16 jaar tot 40 plussers, mannen én vrouwen. 
De Vries Scheepsbouw Makkum bekostigt 
zelf de opleiding. Na het voltooien van de 
opleiding ontvangt de leerling een landelijk 
erkend diploma en gaat als aankomend vak-
man aan de slag op de werf óf is klaarge-
stoomd voor een baan in de regio.

Dit is Feadship
Als oer-Nederlands bedrijf, met een rijke historie 
die teruggaat tot 1849, wordt Feadship be-
schouwd als de absolute top op het gebied 
van custom-built superyachts. Of het nu gaat 
om ontwerp, techniek of constructie: het feno-
menale vakmanschap verheft Feadships stuk 
voor stuk tot benchmark in de industrie. Deze 
onovertroffen superjachten worden gebouwd 
in nauw overleg met de eigenaren. Het is een 
investering in een uitzonderlijke samenwer-
king die zich over vele jaren terugbetaalt in 
puur plezier en uitmuntende verkoopwaarde. 
Eigenschappen die maken dat Feadship ook 
exclusief voor haar jachten charter- en refit-
diensten aanbiedt.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw
De jachtwerf Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw – in Aalsmeer en Makkum – is gespeciali-
seerd in het bouwen van luxe jachten met een 
lengte van veertig tot honderd meter. De werf 
bestaat sinds 1906 en loopt onder de naam 
Feadship, samen met de jachtwerf Royal Van 
Lent op Kaageiland, voorop in de bouw van 
custom-built motorjachten voor afnemers over 
de hele wereld.

De Vries Scheepsbouw Makkum wint landelijke prijs 
Leerbedrijf van het jaar

eigen fotoeigen foto

Makkum - Volgens de Rabobank dreigen jacht-
havens de boot te missen als ze niet inspelen 
op de behoeften van de watersporters. Gebruik 
in plaats van bezit is één van deze ontwik-
kelingen. Alpha Sail Makkum speelt succesvol 
in op deze behoefte en biedt eigenaren de 
mogelijkheid om hun zeiljachten te verhuren 
zonder alles zelf te hoeven regelen. Gecombi-
neerd eigen gebruik en verhuur is een mooie 
basis om onze kostbare hobby te blijven uit-
oefenen. Ook in tijden van krimp zijn wij er het 
afgelopen jaar in geslaagd om de bezettings-

graad van onze jachthaven te verhogen van 
circa 80% naar ruim 95%. Scherpe tarieven, 
gratis WIFI, leenfietsen, dagelijks toezicht en 
veel service maken het verschil. Kleinschalig-
heid met een nuchtere klantgerichte benade-
ring worden nog steeds op waarde geschat. 
Klanten doen meer en meer zaken via hun 
mobiel. De site van Alpha Sail Makkum 
(asmakkum.nl) is vanaf heden geoptimaliseerd 
voor mobiel gebruik en uitgerust met een 
beschikbaarheidsplanner voor de huurjachten. 
Meer informatie www.asmakkum.nl

Alpha Sail Makkum biedt ligplaatshouders de mogelijkheid 
hun eigen zeiljacht ook te verhuren Bron: Nauticlink
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Agenda
Woensdag 11 maart
Makkum - Avondrust, Open Deur, Bijbelkring
aanvang: 10.00 uur in de Túnkeamer

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

Donderdag 12 maart
Makkum - Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 13 maart
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Maandag 16 maart
Makkum - Avondrust, Schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Waagdansers
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 17 maart
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, 
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 18 maart
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Vrouwen van Nu
afdeling Witmarsum
De volgende bijeenkomst van de Vrouwen 
van Nu, afd. Witmarsum e.o., is op 17 maart 
2015, om 19,45 uur in de Gekroonde Roskam 
te Witmarsum. Wij laten ons deze avond ver-
rassen door het ééndagsbestuur, maar gasten 
en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Start collecteweek 
Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse 
landelijke collecte. In de week van 16 t/m 21 
maart 2015 komen ruim 63.000 vrijwilligers in 
actie om door heel Nederland geld op te halen 
voor de bestrijding van reuma. In Nederland 
leven bijna twee miljoen mensen met deze in-
grijpende aandoening, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak 
en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom 
is uw bijdrage hard nodig. 

Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn 
en moeheid, beide onzichtbare kenmerken 
van deze chronische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen 
aan botten, gewrichten en spieren. Het is een 
auto-immuunziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor 
hebben mensen met reuma vaak last van 
ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is 
bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende 
aandoening en kan jong en oud overkomen. 

Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven 
met reuma. Nu en in de toekomst. We geven 
voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten 
en komen op voor de belangen van mensen 
met reuma bij politiek en zorg. We financieren 
onderzoek naar betere behandelmethoden en 
naar de oorzaak van reuma. Dat brengt ons 
dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn 
blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. 

Nationaal MS Fonds zoekt 
een collecte-coördinator 
Het Nationaal MS Fonds zoekt een coördinator 
in Makkum voor de collecteweek in november. 
Deze spil van de plaatselijke collecteorganisatie 
vormt het aanspreekpunt voor de collectanten, 
is verantwoordelijk voor het verspreiden van 
de collectebussen en maakt een wijk of straat-
indeling. Ben je creatief, inventief, houd je van 
regelen en organiseren en heb je goede sociale 
vaardigheden, neem dan contact met ons op!

Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de 
kwaliteit van leven van mensen met MS te 
verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te 
geven, activiteiten te organiseren en onder-
zoek te financieren. Het Nationaal MS Fonds 
collecteert 23 t/m 28 november. Nieuwe col-
lectanten zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Pamela Zaat, landelijk 
collecte-coördinator van het Nationaal MS Fonds, 
tel. (010)5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl 
of via www.nationaalmsfonds.nl

Pingjum maakt zich de komende maanden 
sterk voor de aanleg van een kunstzinnige 
tuin. Woensdagavond 25 februari is hiervoor 
in het dorpshuis een eerste begin gemaakt. 
Tien vrouwen uit Pingjum maakten onder leiding 
van kunstenaar Elske Klik kleurrijk zeepjes-
kruid, enorme bekerplanten en stoere petsla.  
Elske Klik wil het liefst heel Pingjum aan het 
werk zetten in haar collectieve tuin. ‘Ik had al 
lange tijd het idee om met de mensen in het 
dorp een gezamenlijk kunstwerk te maken’, 
vertelt zij. Nu is het dan eindelijk zo ver. Met 
haar kunstzinnige tuin wil zij op ludieke wijze 
de gemeenschapszin van het dorp in beeld 
brengen. ‘De uitspraak vorig jaar zomer van 
de minister van sociale zaken, Jetta Klijnsma, 
was de inspiratiebron voor mijn coöperatieve 
kunsttuin’, vertelt Elske Klik. ‘Klijnsma stelde 
dat ouderen, om hun lagere pensioenuitkering 
op te vangen, een moestuin konden nemen. 
Samen met de inwoners van Pingjum wil ik nu 
een kunstzinnige moestuin aanleggen. Zie het 
als een knipoog naar alle andere coöperatieve 
activiteiten die op dit moment in het dorp in 
gang zijn gezet. Ook de vrolijke en kleurrijke 
kunst in de tuin is van en voor de dorps-
gemeenschap.’

In de tuin van Elske Klik groeien allemaal 
kleine kunstwerkjes gemaakt door de dorps-
bewoners. Het is een tuin voor het oog en het 
hart, en niet voor de maag. Zij werkt hierbij 
samen met allerlei clubs en organisaties uit 
het dorp. Zo heeft zij een groep breiende en 
hakende dames gevonden die insecten gaan 
maken voor in de tuin. De kunsttuin is volgens 
Klik niet compleet zonder hun ‘rondzoemende’ 
gehaakte bijen. De cliënten van dagbesteding 

te Plak zijn bezig met het inpakken van zeepjes 
voor het zeepjeskruid. En daarnaast organiseert 
Elske Klik diverse workshops waar iedereen in 
Pingjum aan kan deelnemen. 

Tijdens de eerste workshop leefden de deel-
nemers zich uit. Kleurrijk werkmateriaal als vilt, 
lint, en voile lag breed uitgespreid over de 
tafels. Er werd hard gewerkt en er ontstonden 
allerlei soorten planten zoals zeepjeskruid, 
maggiplantjes, hoedjeskruid en bekerplanten. 
Alles had een eigen handtekening. De een 
maakte een hele chique bloemenhoed, de 
ander gaf het een meer flowerpowerachtig en 
fruitige uitstraling. ‘Over een maand is de 
volgende workshop’, vertelt Klik. ‘En misschien 
is het leuk om in de krant te zetten dat mensen 
ook zelf materiaal kunnen aanleveren voor deze 
tuin. Vooral lege maggiflesjes, oude (kleurrijke) 
paraplu’s, plastic vingerhoedjes, plastic fluitjes 
en kleine ballen, zijn zeer welkom’. Het mate-
riaal krijgt een verrassend tweede leven in de 
collectieve tuin. U kunt het eindresultaat zien 
tijdens de opening van de tuin of zelf met deze 
spullen aan de slag tijdens een workshop.  

De kunsttuin wordt op vrijdagavond 8 mei 
geopend en maakt onderdeel uit van het 
kunstfestival van kunstenaarsvereniging Kunst 
Achter Dijken. Kunsttuin en festival zijn tot en 
met 10 mei geopend. Naast verschillende 
exposities van kunstenaars uit de regio, is er 
ook dit jaar weer een bruisend programma 
met muziek en theater. Meer informatie over 
tuin, festival en workshops is te vinden op 
www.kunstachterdijken.nl. Heeft u nog materi-
aal voor de kunsttuin, dan kunt u het inleveren 
bij Elske Klik, Grote Buren 36 in Pingjum.

Pingjum werkt aan een kunstzinnige tuin

foto: Stefan Belderbosfoto: Stefan Belderbos

De inwoners van de gemeente Súdwest-
Fryslân kunnen zaterdag 21 maart gratis com-
post afhalen op verschillende locaties in de 
gemeente. Met deze actie bedankt de 
gemeente haar inwoners voor hun inspanning 
om grof tuinafval gescheiden aan te leveren. 
Het ingezamelde afval krijgen inwoners nu 
gratis terug in de vorm van compost. Maximaal 
af te halen per adres: 140 liter. 

Op=op! Neem zelf een schep en zakken of 
emmer mee!
De compost is af te halen tussen 9.00 uur tot 
12.00 uur, op de volgende locaties:
Bolsward: Exmorraweg 3, op het gemeente-
terrein naast  de milieustraat
Heeg: De Draei 17, milieustraat
Koudum: Spoarleane 2, milieustraat 
Sneek: Oude Oppenhuizerweg 67

Zaterdag 21 maart: Gratis compost!

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april 
geeft de Oratoriumvereniging Bolsward weer 
haar jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-
Passion. Als bijzonderheid kunnen we ver-
melden dat het de zeventigste uitvoering van 
de OVB zal zijn. Ook dit jaar zullen de vele 
trouwe bezoekers uit het hele land deze 
gebeurtenis niet willen missen. De monumen-
tale Martinikerk heeft ongetwijfeld haar steentje 
bijgedragen aan het grote succes van de uit-
voeringen. Dankzij dirigent Pauli Yap staat de 
Bolswarder Matthäus op een steeds hoger 
niveau.

Een zestal uitstekende solisten zal medewerking 
verlenen aan deze uitvoering. Het zijn Lauren 
Armishaw, sopraan, Maria Fiselier, alt, Jeroen 

de Vaal, tenor (evangelist), Mark Omvlee, tenor 
(aria's), Jelle Draijer, bas (Christus) en Hugo 
Oliveira bas, (aria's). 

Voor het derde achtereenvolgend jaar zal het 
barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam 
koor en solisten begeleiden. Het Sint Vitus 
Kinder- en Jeugdkoor uit Leeuwarden o.l.v. 
Hendrikje van den Berg en een aantal kinderen 
van het Jongerenkoor Lelylûd uit Baard o.l.v. 
Martijn van Dongen zullen eveneens hun mede-
werking verlenen. De algehele muzikale leiding 
is in handen van dirigent Pauli Yap. Aanvang 
concert: 19.00 uur. Kerk open: 18.00 uur.

Info en reservering: www.ovb-bolsward.nl en 
telefonisch via Theater Sneek 0515-430580.

Matthäus-passion in Martinikerk Bolsward

Open dagen scholen 
van de Gearhing
In het kader van de landelijke week  van het 
openbaar onderwijs openen een aantal scholen 
van de Gearhing volgende week haar deuren!   

De Opslach in Arum houdt haar Open Dag op 
dinsdagochtend 17 maart van 10.30-12.00 uur. 
Op deze ochtend zijn de kinderen van groep 
5 t/m 8 bezig met het project “Water” en  kunnen 
belangstellenden een kijkje nemen bij het 
“Waterlaboratorium”  in de bovenbouw. Bij de 
kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen bezoekers 
volop meespelen, mee leren en sfeerproeven. 

Obs De Marnewier in Kimswerd nodigt alle 
belangstellenden uit om op 18 maart  tussen 
8.30 uur en 10.30 uur een kijkje te komen 
nemen in onze twee combinatiegroepen.

OBS De Utskoat in Witmarsum nodigt alle 
belangstellenden 18 maart van 10.30 - 12.00 uur 
uit om een kijkje bij ons op school te komen 
nemen. U bent van harte welkom in alle groepen 
en kunt tevens gebruik maken van een rond-
leiding door de school. Ons adres is De Tjasker 
4 in Witmarsum. Voor meer informatie kunt u 
onze website www.obsutskoat.nl bezoeken. 

Obs It LEECH in Pingjum nodigt alle Pingjumers 
en belangstellenden uit om op woensdag 18 
maart tussen 8.30 uur en 12.15 uur een 
bezoek te brengen aan It Leech, Lammert 
Scheltesstraat 12 in Pingjum. Zij  bieden u een 
kijkje in de lessen en u krijgt een rondleiding 
door het prachtige nieuwe gebouw. Tevens 
verzorgen de kinderen tussen 9.30 uur-10.00 
uur een periode-afsluiting, waarin ze laten zien 
en horen waar ze in de klas mee bezig zijn. 

Tryater spilet Thúsfront 
yn Makkum
Tryater spilet op sneon 14 maart om 20:00 oere 
Thúsfront, oer it loslitten fan bern, yn MFC 
Maggenheim yn Makkum. Kaarten binne te 
keap by boekhandel Coufreur, 06-12229896 
of www.tryater.nl.

Thúsfront is skreaun troch Romke Toering en 
wurdt spile troch Lourens van den Akker, Thijs 
Feenstra, Nynke Heeg, Lysbeth Welling en 
Lianne Zandstra. Romke Gabe Draaijer en 
Raymond Muller komme foarby op fideo. De 
Leeuwarder Courant skreau oer Thúsfront: 
‘In spannende, oangripende foarstelling oer 
minsken dy’t by ús om ‘e hoeke wenje’, en it 
Friesch Dagblad: ‘Hertstochtlike foarstelling’.
Regisseur Silvia Andringa: ‘Thúsfront fertelt 
de ferhalen fan gewoane minsken, dy’t yn 
bysûndere omstannichheden komme. Oer 
âlden en bern dy’t har yn koarte tiid los fan 
mekoar meitsje moatte. Net om’t se dêr oan 
ta binne, mar om’t de omstannichheden har 
dêr ta twinge. Heit en mem wurde troch har 
folwoeksen bern foar it blok set. Bern dy’t 
troch de âlden idealisearre wurde of just fer-
stikt. En allegear mei de bêste bedoelingen. 
Net ien mient it ferkeard en dochs dogge se 
mekoar sear. Der is moed foar nedich om ien 
los te litten en in eigen kar meitsje te litten. Dat 
gefjocht rekket my.’

Witmarsum - zondagmiddag 15 maart staat 
weer een dubbelconcert op het programma. 
Stichting Koepelconcerten presenteren het 
“Orkest voor Zieken en Zeevarenden” en de 
band “Feetwarmers” op het programma.

Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden bijt 
het spits af in de Koepelkerk. Het Orkest voor 
Zieken en Zeevarenden bestaat uit zangeres 
Trienke Hoogenberg, de broertjes Harm en 
Klaas Kasma, accordeonist Jan Smidstra en 
zangeres/danseres/actrice Mariska Snakenborg. 
Hoewel zieke moedertjes en (ver)dronken zee-
lieden veelvuldig in hun liedjes voorkomen, 
draait het orkest zijn hand ook niet om voor 
smartlappen over oude eenzame lieden, 
jochies met gescheurde broekjes, overleden 
konijnen, onschuldige dansmeisjes bij rode 
lampjes en wat al niet meer. 

Na de pauze gaan we verder in de vernieuwde 
bovenzaal van Café “De Gekroonde Roskam” 
met een optreden van de “Feetwarmers”.Deze 
Bildtse band die bekend is in heel Friesland 
en omstreken, omschrijft zichzelf als een ‘mooi 
soatsy ongeregeld’. De 5-mans formatie bestaat 
sinds 1989 en is bekend om z’n vrolijke, maar 
ook gedragen, soms melancholische Bildtse 
folkmuziek. Bekende nummers zijn ‘It maisy 
fan ‘e met’, ‘Bakky thee’, ‘It Bildt’ en ‘fan oast 
na west’. De Feetwarmers begeleiden zichzelf 
op mandoline, banjo, gitaar, drum en fluit. Een 
bijzonder stel muzikanten dat verrassend 
mooie muziek maakt. 

De aanvang is 14:30 uur, in de Koepelkerk te 
Witmarsum en de entree is  7.50 of inclusief 
patat in de Gekroonde Roskam  10,-

Orkest voor Zieken en Zeevarenden en Feetwarmers 
in de Koepelkerk te Witmarsum

Dit jaar staan Jan Arendz en Marijke Geertsma  
40 jaar op de toneelplanken. Om dit te vieren 
komen zij met een zelf geschreven stuk over 
een acteursechtpaar, dat ook jubileert. Die 
acteurs  hebben hun zestigjarig jubileum, in 
het jaar 2034. De man (Jan) wil dit unieke 
jubileum vieren, de vrouw (Marijke) heeft daar 
geen zin meer in. Deze voorstelling is voor 
een deel gebaseerd op de stukken, waarin zij 
speelden en die hun een schat aan verhalen 
heeft opgeleverd. Tegelijk hebben die stukken 
invloed gehad op hun dagelijks leven, zoals 
het acteursbestaan dat ook heeft gedaan. Zij 
zijn immers niet alleen collega’s, maar ook en 

vooral man en vrouw. En niet te vergeten 
vader en moeder  van twee kinderen, zelfs al 
opa en oma. Dat allemaal heeft ook de nodige 
verhalen opgeleverd. Daardoor wordt ‘It 
Jubileum’ bijna een kroniek, niet alleen door 
het (toneel)leven van een acteursechtpaar, 
maar ook van het Friese culturele leven, van 
een  veranderend Friesland. Een kroniek van 
het leven tussen 1974 en 2014, mar ook alvast 
van het leven - hun leven - tussen 2014 en 
2034. De regie van ‘It Jubileum’ werd gedaan 
door Bruun Kuijt, die ook ‘Sterk Staaltsje’ 
regisseerde. Kijk voor meer informatie op 
www.jmteaterwurk.nl 

Jan Arendz en Marijke Geertsma met 
‘It Jubileum’  in De gekroonde Roskam

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Kerkstraat 4

8754 CS Makkum

Tel: (0515) 23 21 11

info@riniafietsen.nl

www.riniafietsen.nl

www.facebook.com/RiniaFietsen

Nu tijdelijk GRATIS* Batavus Xtra Garantie op een Batavus Mont Blanc Easy en Adagio Easy!
Daarmee heb je 3 jaar extra garantie op: accu, display, motor, voorvork, wielen, kettingkast.

Dit is een voordeel van € 159,- bij aankoop van een Batavus E-Bike met ION Technologie!

* Geldig tot en met 30 april 2015.

Kom langs en laat u informeren in de winkel over deze mooie actie!

Geen dure reparaties na het verlopen van je garantie?

Millenniumnetwerk krijgt 
Griene Tút van GrienLinks 
Donderdag 5 maart 2015 heeft het Millennium-
netwerk Fryslân de ‘Groene Kus’ ontvangen 
van de Statenfractie van GrienLinks en de raads-
fractie van GroenLinks in SúdWest Fryslân. De 
Groene Kus is een onderscheiding van 
GrienLinks die aan mensen of organisaties 
wordt uitgereikt die zich inzetten voor duur-
zame doelen. Het Millenniumnetwerk Fryslân 
zet zich al jaren in met publieksacties gericht 
in voor de acht millenniumdoelen van de VN. 
Een van de bekendste voorbeelden daarvan 
is het jaarlijks terugkerend Millenniumfestival 
in IJLst. Voorzitter Jos Ikking neemt de bijbe-
horende oorkonde in ontvangst uit handen 
van Corrie Dam, kandidaatstatenlid GrienLinks 
en Angeline Kerver, fractievoorzitter GroenLinks 
SWF. Het Millenniumnetwerk is een inspirerende 
groep mensen, voortdurend bezig te zoeken 
naar concrete oplossingen. Aan Millenium-
doel 1, het uitbannen van extreme armoede 
en honger, wordt gewerkt via het HUnger 
Project. In Ghana en Benin wordt met de men-
sen daar gewerkt aan het bestrijden van chro-
nische honger en de negatieve gevolgen 
daarvan. In het najaar 2015 wordt de door de 
VN afgesproken einddatum voor de millennium-
doelen gevierd met opnieuw een groot festival. 
Veel is al bereikt, maar nog lang niet alles. Het 
netwerk is dan ook van plan om door te gaan. 
GrienLinks ziet in het Millenniumnetwerk Fryslân 
een inspirerend voorbeeld en hoopt dat ge-
meenten en provincie dit werk blijven steunen.

GrienLinks wil opheldering over 
beschermde status duinen
 
De statenfractie GrienLinks Fryslân en Groen-
Links Harlingen/Terschelling willen opheldering 
over het besluit van minister Kamp en staats-
secretaris Dijksma om de beschermde status 
vande duinen op Terschelling te laten vervallen. 
Zij willen weten of dit gaswinning op 
Terscheling dichterbij brengt en vragen het 
College van Gedeputeerde Staten van Fryslân 
om de minister hierover een brandbrief te 
schrijven. Retze van der Honing: "Gisteravond 
beloofde minister Kamp nog alle aanbevelin-
gen van de Onderzoeksraad van de Veiligheid 
(OVV) te omarmen en gemeenten en provincies 
beter te betrekken bij besluiten over gaswin-
ning. Ik wil weten of het laten vervallen van de 
natuurbeschermingsstatus van de Terschellingse 
duinen gasboringen door een bedrijf als Tullip 
Oil makkelijker maakt. De waddeneilanden 
zijn een uniek, daar willen we geen gasborin-
gen hebben. Het College van GS kan dit niet 
zomaar laten gebeuren. Ik roep daarom het 
College op om de minister middels een brand-
brief om uitleg te vragen en nogmaals de door 
Provinciale Staten aangenomen motie onder 
de aandacht te brengen." In de Staten-
vergadering van 21 januari 2015 hebben 
Provinciale Staten unaniem een motie aange-
nomen waarin zij uitspreken "onder geen 
enkele voorwaarde nieuwe boringen naar gas 
in onze bodem te willen hebben". Tweede Kamer-
lid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks heeft 
een debat aangevraagd met met Kamp en 
Dijksma over de voorgenomen status wijziging 
van de natura2000 gebieden en de gevolgen 
voor gaswinning zoals op Terschelling.
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 14 maart
Marrum 1 - Makkum 1 14:30
Makkum 3 - Heeg 2 14:30
Arum 2 - Makkum 4 12:40
Leeuwarder Zwaluwen A1 - Makkum A1 12:55
Langezwaag B1G - Makkum B2 11:00
SWZ Boso Sneek C2 - Makkum C1 11:30
Leovardia C5 - Makkum C2 10:45
Makkum D2 - ST IJVC-Blauwhuis D3 9:00
IJVC E2 - Makkum E2 10:15
Makkum E3 - LSC 1890 E11 9:00
Makkum F1 - LSC 1890 F2 10:30
ONS Boso Sneek F3 - Makkum F2 10:15
Makkum F3 - QVC F2G 9:00
    
Kantinedienst
Jelle vd Velde/Ans Pieters   8.15-12.00 
Sander Jansen/Auke de Jong 12.00-15.00
Niek Lutgendorff/ 15.00-19.00
Frank de Vries/ 15.00-19.00
Angelique Harteveld 15.00-19.00

Vrijdag 13 maart
19:00u  Oeverzwaluwen MA 1 - Makkum MA 1
19:15u  S.V.W. MB 2 - Makkum MB 1
20:15u  D.B.S. DS 4 - Makkum DS 4
20:15u  Makkum HS 1 - NOK/BEO HS 1
20:15u  Makkum XC 1 - Heecherop MC 1
20:30u  Makkum DS 1 - VoVeSa DS 1
20:30u  Reva DS 2 - Makkum DS 2
21:30u  Makkum DS 3 - Stanfries (IJ) DS 4

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

PSV de Halsbânruters
Ermelo 6 maart
Bobbie IJdema mocht als afgevaardigde van 
Friesland uitkomen in de klasse ZZ licht met 
Caramba. Zij reed een percentage van 60,57%. 
Helaas was dit niet genoeg voor het rijden in 
de finale.

Onderlinge wedstrijd 8 maart
Voor alle leden van PSV de Halsbânruters werd 
er een onderlinge wedstrijd georganiseerd in 
de rijhal van Juliën en Kirsten Beersma te 
Witmarsum. Voor sommige ruiters was het de 
eerste keer dat ze voor een jury reden.

De prijzen werden als volgt verdeeld.
Klasse B  
1e prijs Frydaa  Mollema met Tello 193 punten
2e prijs Iris Bosma met Expression 191 punten
Klasse L1/L2 
1e prijs Sierella van Slageren met Aberdeeen 
190 punten
Klasse M2 
1e prijs Juliën Beersma met Cavallino 208 punten
Bixie A  
1e prijs Vincent Beersma met Pablo 83 punten
Bixie AA 
1e prijs Hieke Wester met Wonder 82 punten.

Na deze sportieve middag stond er voor ieder-
een een Chinees buffet klaar verzorgt door 
Partyservice v/d Zee. Hier werd lekker van 
gesmuld en ging iedereen voldaan naar huis.

Samir, Sinne en Senah met hun prijzen in Borger

Afgelopen zaterdag waren we met vier judoka's 
in Borger te vinden en ook hier weer met veel 
succes. Senah van der Wal (13 jaar, 49 kg) 
bleek bij aankomst met nog één andere 
judoka in een poule ingedeeld te zijn. Om 
zover te rijden voor één partij vonden we ver-
velend. Daarom werd er door judoka en 
coach gekozen om deel te nemen in de poule 
+50 kg. Dit betekende wel dat deze dames 
tussen de 5 en 8 kg zwaarder waren. Senah 
liet zien dat ze nog een mooie, aanvallend en 
goede partij kan judoën. Alle zes de zware 
dames werden voortijdig door Senah verrast. 
Ze wist de partijen met zowel houdgrepen als 
technisch ippon (volpunt door een staande 

techniek) in winst om te zetten. Hierdoor nam 
Senah een mooie gouden plak mee naar huis.

Sinne van Loenen (9 jaar, - 32 kg) zat met drie 
jongens in een poule. Sinne liet zien dat ze uit 
het juiste judohout is gesneden. Met keurig 
aanvallend judo wist ze alle drie de partijen 
vroegtijdig in volle winst om te zetten. Twee 
maal een mooie techniek en één maal een 
houdgreep. Ook Sinne nam een gouden plak 
mee naar huis.
Samir van der Wal (14 jaar, - 50 kg) was weer 
terug op de wedstrijdmat. Hij verloor twee 
partijen maar won er ook twee door een 
mooie achterwaartse techniek te maken en de 
partij in winst om te zetten door een verwur-
ging te maken. Voor hem was er een mooie 
tweede prijs.
 
Giel Dol (10 jaar, - 43 kg) was heel goed aan-
vallend bezig. Helaas kwam Giel aan het 
einde van de poule wedstrijden 5 judopunten 
tekort om door te stromen naar de finale.
 
In Eindhoven nam Manon Poelsma (11 jaar, 
-40 kg) voor de eerste maal deel aan het NK 
-15. Deze jongedame liet zeker zien dat er 
rekening met haar gehouden moet worden. 
De eerste partij ging tegen de regerend 
Nederlands Kampioen. Met veel moeite wist 
deze een waza-ari (7 punten) te scoren en zo 
de partij te winnen. In de herkansing wist 
Manon een yuko (5 punten) te scoren maar 
helaas kreeg ze een waza ari tegen wat uit-
schakeling betekend. Toch een heel goed 
debuut voor Manon.

Judo successen in Borger

eigen fotoeigen foto

Franeker 01-03 Dressuur Paarden:
Klasse M2: Sabien Mollema met Bubbles, met 
186 en 191 punten tweemaal 1e prijs.
Klasse Z2: Jacob van der Heide met Zantos, 
215 punten/1e en 208 punten.

St. Nic 07-03 Dressuur Paarden:
Klasse Z1: Marieke Lombaard met Alpha Chin, 
214 en 206 punten, goed voor een 1e en 3e prijs.

Sneek 08-03 Springen Paarden:
Klasse B: Annet Bruinsma met Vardau, 63 en 
70 punten en een 4e prijs.

Cornwerd 08-03 Dressuur Pony’s:
Klasse B – D/E: Rigt Kleinjan met Angel, 192 
punten/4e prijs.
Silke de Boer met Heidenhof’s Dion, 185 en 
184 punten.

De Waardruiters

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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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  

Mooie vries/koelkast, tegen elk aannemelijk bod. 
Tel: 0515-574038

Polsstok van 4,30 m.  20,- Tel: 0515-233850

Student biedt aan: Alledaags computerhulp/
computerles bij u aan huis. Voor meer infor-
matie Tel: 06-23382228

Gratis dames- en heren-fietsen.  Kinder-fietsen 
en onderdelen van fietsen ook erg welkom.  
Tel: 06-46767747

Meubels, Vloerbedekking en andere huis-
houdelijke apparatuur. Fietsen + Onderdelen 
zijn ook erg welkom, Ik kan alles zelf ophalen. 
Het liefst Gratis! Tel: 06-24110144

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

Gezien in Makkum

Silerswaar verhuist van de Voorstraat naar de Markt in Makkum.

Jeltje Terpstra, Wiepie Terpstra en Gerrit Terpstra op bezoek bij Pauline Aalbersberg en Wim de 
Kleine, woonachtig in het kleinste huisje met het kleinste keukentje van Makkum.

AANGEBODEN

GEVRAAGD


