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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 - De afgelopen weken is er aan
it Gruthof in de voormalige Rinkelwinkel
druk geklust door Lisette Folkertsma. Zoals
u misschien weet verhuist zij met haar
woonwinkel Kreaz naar deze locatie aan de
rondweg.” In Makkum was Kreaz nog een
kleine winkel, nu heb ik alle ruimte. En dat
biedt mogelijkheden!”, aldus Lisette.
Kreaz wordt een concept store en dat is
helemaal hip. Voor wie er nog niet bekend
mee is: in een concept store vind je een
bijzonder en hoogwaardig aanbod van artikelen van bepaalde merken. En achter dat
aanbod gaat een idee schuil, er wordt
nauwkeurig nagedacht over welke sfeer
men wil oproepen. In het geval van Kreaz
bestaat het aanbod uit design. Alles op
woongebied kun je bij Kreaz vinden: Van
bank of tafel tot kussentje of tuinmeubel. Er
worden op de nieuwe locatie diverse nieuwe merken geïntroduceerd.
Lisette heeft als uitgangspunt dat ze zoveel
mogelijk spullen verkoopt die in Nederland
ontworpen en/of gemaakt zijn. Unieke pro-

ducten wil ze verkopen, andere dingen dan op
de grote websites. En de producten gaan
vergezeld van een goed en eerlijk advies. Uit
Friesland komen de Frieskes, dit zijn klompjes,
en ook zijn er de loungemeubels van Bryck.
Accessoires van Puikart, een collectief van
jonge ontwerpers, verlichting van Nederlandse
makelij van Het Lichtlab, banken uit de nieuwste
collectie van VT wonen of het trendy merk “It’s
about Romi” zijn allemaal te vinden bij Kreaz.
Er zullen inspirerende sfeerbeelden gecreëerd
worden die duidelijk maken dat design niet
hetzelfde hoeft te betekenen als duur.
De kartonnen meubels van Raw Eco Design
zijn een perfecte illustratie van het concept
van Kreaz. (sleutelwoorden: Hollands design,
uniek, betaalbaar, duurzaam en erg mooi).
De meubels zijn gemaakt van 98% gerecycled
materiaal. Elk meubelstuk is extreem sterk,
licht van gewicht en gemakkelijk in elkaar te
zetten zonder lijm of schroeven. En hoe je
kast of roomdivider er uit moet zien dat bepaal
je helemaal zelf door je keuze te maken uit de
verschillende planken en toevoegingen als
een wijnrek of opbergbox.
(vervolg op pagina 3)

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

DEELNEMERS!
Zie onze site:
www.kingmawalinga.nl

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Bekijk even op www.makkum.nl
de video met de bereiding van

de Croque monsieur
2-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,50

Geweldig lekker!

Wij zijn geopend van donderdag t/m zondag vanaf 16:30 uur.
Hou onze facebookpagina in de gaten voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
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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 Dentwork, tel. 0515-541345
- 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

Familieberichten
Geef me een stukje blauw
en ik maak er een hemel van
Seth Gaaikema

Mijn o zo sterke sportieve vrouw,
onze trouwe moeder en lieve beppe
is overleden

Hiltje
Venema - Noordhoff
* Zwaagwesteinde
12 juni 1939
Makkum :
Groningen :

Sneek :

† Makkum
14 maart 2015

Piet Venema
Hiltje Venema en
Dick Stada
Jikke, Jorrit
Anneke Venema en
Steven van Schendel
Marit, Tijmen

Wij nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen op donderdag
19 maart om 15.00 uur in het
crematorium Sneek, Harinxmalaan 1,
8602 CN Sneek.
1DDÀRRSRQWPRHWHQZHHONDDULQGH
NRI¿HNDPHU
Correspondentieadres:
De Wijting 22, 8754 AG Makkum

Agenda
Woensdag 18 maart

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

Donderdag 19 maart

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

Vrijdag 20 maart

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

Zaterdag 21 maart

Makkum - Avondrust, Open Dag
aanvang: 10.00 - 13.30 uur

Maandag 23 maart

Makkum - Avondrust, schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 24 maart

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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

Kerkdiensten
Zondag 22 maart

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans
Makkum - K.C. Het Anker, 18.55 uur
Plusdienst. Voorganger: Martin Brand
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde
Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. van der Ploeg
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Prikker
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H. Boswijk
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.C. Mook
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De Begrafenisvereniging
Makkum e.o.
Nodigt haar leden uit voor de
111e Ledenvergadering
die zal worden gehouden op
donderdag 19 maart 2015 om 20.00.uur
in Restaurant Avondrust, Kerkeburen 66.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige ledenvergadering
(is ter verg. aanwezig)
4. Financieel verslag (is ter verg. aanwezig)
5. Verslag kascontrole
6. Vaststellen contributie en ledenkorting
7. Mededelingen
8. Bestuursverkiezing: Aftredend
volgens schema I. Werkhoven (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden
tot aanvang van de ledenvergadering
9. Rondvraag
10. Sluiting

Kreaz opent de deuren aan it Gruthof
De delen zijn zelfs te gebruiken om er een bed
van te maken! En afhankelijk van je smaak
kunnen de verschillende delen gelakt worden.
De nieuwe ruimte van Kreaz is uitermate
geschikt om workshops te geven, deze staan
dus ook alweer op de planning van Lisette. En
natuurlijk blijft ze interieuradvies geven. Boven
in het pand komt haar werkplek: haar tekentafel en allerhande stalen krijgen hier een plek
en de bezoeker zal hier dus ook regelmatig een

(vervolg pagina 1)

blik op het ontwerpproces kunnen werpen.
Voor iedereen die in de maand maart een aankoop doet bij Kreaz is er een leuke openingsactie: u maakt kans op een interieuradvies en
die actie geldt nog de hele maand, dus niet
alleen op 21 maart. Want 21 maart dat wordt
de officiële en feestelijke openingsdag. Vanaf
dan zal Kreaz elke week van woensdag tot en
met zondag geopend zijn.

Grote Zilverreiger nieuwe bewoner Makkumer Noardwaard

door Jetze Genee

Het bestuur

GEZOCHT
Bassist / Gitarist
M/V

Daar hebben we ruimte voor.
Vindt je muziek maken pure fun? Houdt je van
gezelligheid? Pas je in onze grote muziekband?
Wij oefenen elke week. Leeftijd maakt niet uit.

Bel: 06-55784959 of 06-52057216.

foto Henry Spruyt
Na een voorzichtige start vorig voorjaar met
6 broedparen lijkt het er nu op dat de grote
zilverreiger (de witte soortgenoot van de
bekende blauwe reiger) het natuureiland gaat
veroveren. Vanaf de zeedijk ter hoogte van het
scouting gebouw zijn ongeveer 40 vogels
zichtbaar in de lagere wilgenbosjes voor het
oudere bos op de Noardwaard.
In het oude bos huist al tientallen jaren een
van de grootste kolonies blauwe reigers van
Fryslân. De witte zilverreiger is een soort die
sinds 1972 in Nederland broed. De kolonie in
de Oostvaarder plassen is bekend in
Nederland. Dit jaar komen meldingen diverse
andere plaatsen waaronder de Makkumer
waard dus. Uniek voor Nederland dat hier nu
een grotere kolonie broedvogels ontstaat. De

reigers zijn nu nog druk met de balts maar
waarschijnlijk volgen straks nesten- eieren en
jongen. Voor Fryslân en noord Nederland
betekent dit de eerste broedgevallen van deze
bijzondere witte reiger die het de laatste jaren
heel goed doet. De muizenplaag van dit jaar
helpt daarbij. In de landerijen rondom Makkum
zijn veelvuldig witte reigers zichtbaar die op
muizenjacht het weiland sieren. In september
vorig jaar werden zelfs groepen van 70 tot 100
exemplaren geteld op de slaapplaats bij
vogelhut de Ral bij de Kooiwaard.
Wanneer u komende week met het mooie
weer een ommetje maakt, kies dan de zeedijk
om deze witte kolonie zelf te bekijken.
Verrekijker helpt maar is niet nodig omdat
deze grote vogels voldoende opvallen.
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Open Dag locaties Zorggroep Tellens
Op zaterdag 21 maart zetten 10 locaties van
Zorggroep Tellens hun deuren open tijdens de
landelijke Open Dag Zorg & Welzijn.
Belangstellenden zijn welkom in Huylckenstein
(Bolsward), Frittemahof (Sneek), Nij Stapert
(Wommels), Nij Dekama (Weidum), Nij Mariënacker (Workum), Aylva State (Witmarsum),
Avondrust (Makkum), Nij Ylostins (IJlst), Talma
State (Heeg) en Skewiel Trynwâlden (Oentsjerk).
Thema van de landelijke Open Dag is: zo werkt
de zorg!
Iedereen is welkom om eens rond te kijken en

te zien hoe het wonen is, welke activiteiten er
standaard tweemaal daags worden gedaan
(er is altijd veel te doen), de mogelijkheden
van vervoer (Tellens belbus en Skewiel
mobiel), hoe het eten smaakt in een van de
restaurants waar altijd gasten welkom zijn
(kom naar de proeverij / lekker ite bij Tellens),
te horen over de mogelijkheden van stage of
werken in de zorgsector, en nog veel meer.
Voor het programma en de openingstijden,
kijkt u op www.zorggroeptellens.nl

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00

Tomke foarstellings ‘lekker ite!’

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

om 14.30 oere yn Wommels en om 16.00 oere
yn Warkum in Tomke foarstelling: ‘Lekker ite’.

eigen foto
Tomke foarstellings yn de byb. Op woansdei
25 maart om 14.30 oere yn Makkum en yn
Boalsert om 16.00 oere en op freed 27 maart

Tomke hat fertriet want buorfrou Sweetbek
docht sa nuver. Se docht oars allegear fleurige
dingen mei him; hutte bouwe, boekje lêze,
fuotbalje. No sit se mar wat op ‘e bank en wol
neat mear. Tomke wol har helpe en hy freget
Kokky. Miskien kin dy lekker iten foar syn buorfrou meitsje. Tomke mei Kokky helpe yn ‘e
keuken mar buorfrou fynt neat oan de ferrasing!
Hoe komt it dochs dat se net ite wol? Komme
Tomke en Kokky der achter? En soe it goed
komme mei buorfrou?
De foarstelling is fergees. Kom del mei jim heit,
mem, pake, beppe, oppas of grutte broer of sus.

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

Martin Brand in de plusdienst van 22 maart
Wie is Martin Brand? Neem een kijkje op
http://martinbrand.org/category/geloof/ hier
leer je hem een beetje kennen door zijn blogs
te lezen. Martin Brand is een zanger/spreker,
sommige in onze gemeente kennen hem van
Priase united.
Even in het kort: Martin Brand heeft zes Nederlandstalige albums en een Engelstalig album
uitgebracht. Hierop staan vooral zelfgeschreven
gospels. Ook trok hij de aandacht met een
Keith Green-toer. Hij werkt verder als dirigent,

www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct
naar alle beschikbare
occasions

workshopleider, schoolleider/docent op de
HQ-kunstschool en als radiopresentator bij
Groot Nieuws Radio.
Zondagavond 22 maart om 18.55 uur is hij
onze gastspreker in onze laatste Plusdienst
van dit seizoen. Het thema is zoals ook in de
voorgaande plusdiensten “Het is 5 voor 7”,
met een geheel eigen invulling door Martin. Ook
zal onze Plusband spelen met voornamelijk
Opwekkingsliederen. Wij nodigen jullie Van
Harte uit voor deze mooi dienst!

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

Opel Zafira 1.8-16V
Elegance, Airco
Cruisecontrol
Lm.velgen, trekhaak
Nw staat, Bj2003

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

Citroen 2CV6,blauw,verk in opdracht
Hyundai Getz 1.6i,5drs,airco,90dkm
Kia Cee’d 1.4i Wagon,nw model,nw staat
Kia Cee’d 1.6i Wagon,lpg/g3,X-ecutive
Mitsubishi Colt,1.3i,a/c,navi, 29dkm
Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm
Opel Agila Edition, airco,nw st,25dkm
Opel Corsa 1.2-16V,5drs,a/c,cruise
Opel Zafira 1.8-16V,Elegance,a/c,cruise
Peugeot 107,5drs,zwart,airco,cpv,17dkm
Peugeot 407 1.8-16v Break XS Pack

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

€ 2999,1985
2004
2010
2008
2009
2008
2010
2011
2003
2011
2006

€ 5640,€ 3495,verkocht!
€ 6999,verkocht!
€ 7990,€ 7245,€ 8995,€ 2999,€ 6995,€ 4999,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm
Renault Megane Station 1.4-16V,airco
Renault Megane 1.6-16V,Navi,Airco,70dkm
Seat Mii ,zilver,5drs,airco,cpv, 15dkm
Seat Ibiza 1.6i freestyle,5drs,airco
Seat Ibiza 1.6i,sportstyle,5drs,airco
VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model

2008
2006
2012
2013
2008
2008
2010

€ 6450,€ 4999,€ 12440,€ 8995,€ 6745,€ 6745,€ 8850,-

Auto Verhuur
Aanhanger Verhuur
Occasions met bovaggarantie!

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum
0515-231318

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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Ambachtelijke en Creatieve Lente Fair in Piaam

Door Judith van Lavieren

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

TEKST EN/OF BEELD,
SUBTIEL OF UITBUNDIG,
STRAK OF SPEELS?
WAT HEEFT U

LIEVER?

Piaam - Een heuse dorpsvergadering ging
er aan de Lente Fair van Piaam vooraf. De
inwoners kwamen naar de Nynke Pleats om
alles te bespreken. Antoinette Groeneveld van
Piaam State en Gretha Bakker van de Nynke
Pleats hadden er al voor gezorgd dat er ruim
twintig creatieve en ambachtelijke standhouders
naar de Fair komen. De inwoners van Piaam
kwamen met allerlei mooie aanvullingen op
het programma en zie daar een Fair met ruim
35 deelnemers door het hele dorp was een
feit. Dorpsbelang zorgt ervoor dat op de eerste
dag van de lente de oude vlag van Piaam bij
de brug hangt. ”Dit kleine dorp telt een groot
aantal ondernemers met mooie bedrijven en
wordt omringd door fraaie natuur. Op 21
maart laten we met z’n allen zien wat Piaam te
bieden heeft”, aldus Antoinette Groeneveld en
Gretha Bakker.
Bezoekers wordt gevraagd de auto zoveel
mogelijk thuis te laten in verband met de
beperkte parkeerruimte. Stap op de fiets of
maak gebruik van de aanbieding van stichting
It Preamke. René van der Bles opent op 21
maart aanstaande het seizoen met een aanbieding. Voor slechts 4 euro brengt hij u in
It Preamke naar Piaam. De dienstregeling is
als volgt: Om 11.00, 13.00 en15.00 uur wordt
er vertrokken vanaf de Turfmarkt in Makkum.
Om 12.00. 14.00 en 16.00 gaat It Preamke vanaf
de brug van Piaam weer terug naar Makkum.
Het Fûgelhûs is op 21 maart gratis toegankelijk.
Er zijn mensen van it Fryske Gea aanwezig,
die liefhebbers kunnen begeleiden tijdens een
wandeling naar de vogelkijkhut. Toeristische

Er is een enorm gevarieerd aanbod in kramen.
Zo zal er heerlijke Klafa Chocolade uit Achlum
te koop zijn, wafels van De Rige en lekkers
van Slagerij Neidhöfer en Peper en Zout. U kunt
zien hoe eendenkorven gevlochten worden en
BlomYnien staat er met bollen en planten. Daarnaast zijn er allerlei mooie producten zoals de
viltcreaties van Sandra Visser, de hoeden van
Van Nuyen, keramiek en Portugese tegels,
poppenkleertjes en houtsnijwerk. Of misschien
wilt u liever even sneupen tussen het antiek,
de vintage meubels, schilderijen, boeken en
lijstjes. Er is voor elk wat wils! Liefhebbers voor
(de laatste) kramen kunnen zich nog melden
via info@piaam-state.nl
“We maken er een dag vol goede sfeer van,
met veel gezelligheid en leuke mensen, mooie
unieke spulletjes en ambachtelijke lekkernijen.
Iedereen is van harte welkom om het mee te
komen maken in Piaam”, aldus de organisatie.
De Creatieve Lente Fair wordt gehouden van
11.00 tot 17.00 uur op zaterdag 21 maart.

Vóór jaarvergadering Plaatselijk Belang Makkum
Sietske Poepjes vertelt over het leven als gedeputeerde
Plaatselijk Belang Makkum houdt donderdag
26 maart haar jaarvergadering. Voor de vergadering zal gedeputeerde Sietske Poepjes
vertellen over haar werk als gedeputeerde. De
jaarvergadering vindt plaats in café/restaurant
De prins in Makkum. Sietske start om 20.00 uur
met haar verhaal.

WWW.LIEVERDINK-VORMGEVING.NL

informatie wordt verstrekt door Mar en Klif en
de kerk is open voor bezichtiging. In het dorp
hebben velen kramen of activiteiten op hun
erf. Al wandelend komt u vanzelf uit bij Piaam
State en de Nynke Pleats. Ook daar zullen
vele creatievelingen en ambachtslieden te
vinden zijn. In de Nynke Pleats kunt u terecht
voor iets lekkers om te eten of te drinken en bij
Piaam State kunt u het bedrijf bezichtigen en
de kinderen kunnen zich daar in de schuur
vermaken met een reuzensjoelbak van maar
liefst zes meter lang.

In de vergadering vertelt het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum wat in het afgelopen
jaar in Makkum is gebeurd. Welke zaken zijn

besproken en wat is er bereikt. Het (financieel)
jaarverslag en de begroting worden doorgenomen. Het bestuur neemt afscheid van
voorzitter Jan van Hijum en van bestuurslid
Harmen Haarsma.
De agenda is bewust kort gehouden. Voor de
jaarvergadering neemt gedeputeerde Sietske
Poepjes ons namelijk mee in haar dagelijks
leven. Zij geeft ons een doorkijkje in wat het
leven van een gedeputeerde inhoudt.
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Beach Resort Lifestyle
gaat door!!
Na vervelende berichten vorig week, mogen
wij nu vermelden dat WIJ GEWOON OPEN
KUNNEN BLIJVEN!!!! Er is een doorstart rond!
Iedereen blijft dus welkom op Langezand 2c!
Tom Botermans ontvangt jullie graag in de
fitness en in de spinning lessen. Ook begeleid
Tom u graag bij de WOW-trainingen en
Lifestyle afslank trajecten. Anette Meina en
Erwin Huitinga staan als fysiotherapeuten -op
meerdere vlakken zoals, fysiotherapie, sportfysiotherapie, dry-needling, medical taping, voor
u klaar! Ook het gebruik van de magnesiumbaden of massage’s blijft een van de mogelijkheden. Tot snel!
Het Beach Resort Lifestyle team!

Het NUT presenteert:
Het Makkumer Diner
Een van de doelstellingen van het NUT is om
mensen te verbinden. Samen eten is een
uitstekend middel hiervoor. Vandaar het
Makkumer Diner. Het werkt als volgt:
Het diner heeft 3 gangen. Om 18.00 ben je op
het adres dat je hebt opgekregen om het
voorgerecht te eten. Om 19.00 ga je naar het
volgende adres voor het hoofdgerecht. Om
20.00 treffen we elkaar bij de Prins voor het
nagerecht en koffie.
Je kunt je opgeven om mee te eten, of je kunt
je aanmelden om een gerecht te bereiden en
5 andere mensen bij je thuis te ontvangen.
Elke gang duurt een uur, daarna gaat iedereen
naar het volgende adres. Als je zelf een gang
bereid hebt, ga je daarvóór of daarna ook bij
iemand anders eten. Gezelligheid staat voorop
deze avond. Iedereen kan dus meedoen, ook
al ben je geen topkok.Als je een gang wilt
bereiden, krijg je hiervoor een vergoeding:
voor het voorgerecht  5,- en voor het hoofdgerecht  10,- per persoon.
Datum: za 11 april aanvang 18.00 uur
Kosten voor deelname: Nut leden:  17.50
en niet leden  20 ,-.
Opgeven vóór 1 april via www.nutmakkum.nl

“Nij Begjin” speelt
'Och in pûntsje' in Exmorra
Zaterdag 21 maart 2015 speelt toanielploeg
“Nij Begjin” uit Exmorra/Allingawier het kluchtige blijspel ‘Och in pûntsje mear as minder!’
Bij wellness-instituut Slank-O-Fit valt u van de
éne in de andere verbazing… en dit speelt
zich niet alleen af op het podium. Een heerlijk
avondje vermaak waarbij iedereen van harte
welkom is! Aanvang: 19.45 uur in Dorpshuis
het Honk te Exmorra. De toegang is  5,Maar voor iedereen die in badjas en op badslippers komt is de toegang  3,- In de pauze
een verloting met prachtige wellness prijzen.

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

[UIT]VERKOOP
[TUIN]GEREEDSCHAP
zoekt een

opruimhulp

(ca. 15 tot 18 jaar)

Werktijd: vrijdagavond 18.00-20.00 uur,
1x per 2 weken.
Belangstelling?
Laat het weten in de bibliotheek
of via makkum@bibliothekenmarenfean.nl

BATS, BEZEM OF EEN HARK
WWW.TALENTOOLS.NL
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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

Fjoer Rin 2015 in een iets ander jasje
Zondag 26 april is het weer zover. Tijdens de
koningsfeesten wordt tevens de Fjoer Rin
georganiseerd. Voorheen werd de organisatie
samen met de Koninginnevereniging gedaan,
maar omdat dit keer geen gebruik wordt
gemaakt van de sporthal, neemt Loopgroep
Makkum de organisatie van de Fjoer Rin
geheel voor eigen rekening. Dit is natuurlijk
alleen maar mogelijk door de steun van
diverse, veelal plaatselijke sponsoren. Wel is
het programma op de Koninginnevereniging
afgestemd, zodat een ieder kan genieten van
alle georganiseerde activiteiten.
De VV Makkum stelt hun kantine en de boxen
beschikbaar ten behoeve van het inschrijven,
omkleden en douchen van de hardlopers en
de wandelaars. De start zal dit jaar niet bij de
sporthal zijn, maar voorbij de brug bij Horjus
en de sauna. De finish is op de Houtmolen.
Daar wordt ook een met behulp van kraampjes
en een springkussen een leuk plein ingericht
voor de kinderen, lopers en toeschouwers.

Er is een nieuwe kidsrun van een kilometer uitgezet, waar de kinderen gratis aan mee kunnen
doen. Na afloop krijgen de kinderen een
medaille, drinken en wat lekkers. Sportcoach
Aggie Walstra van Súdwest Fryslan gaat 3
clinics geven in april op de woensdagmiddag.
Alle basisschoolkinderen van Makkum krijgen
via hun school een uitnodiging om zich hiervoor in te schrijven. Ook dit is geheel gratis.
De hardlooproutes worden iets gewijzigd, vanwege de nieuwe start- en finishlocatie, maar
het aantal kilometers is precies, 5, 10 en 21,1.
Ook hebben we weer twee nieuwe wandelroutes dit jaar. Een van ongeveer 15 km en een
langere van 25 km. We zijn met ons bestuur al
weer hard aan de slag om er een geslaagde
Fjoer Rin van te maken. Het enige wat we niet
kunnen regelen, maar op voorhand al zonnig
inzien is het weer. Laten we uitgaan van een
prachtige Fjoer Rin met mooi zonnig weer!
Een ieder is van harte uitgenodigd om te
genieten van ons mooie Makkum en omstreken.

‘NL Doet’ op 21 maart bij Tennisvereniging Makkum
Tennisvereniging Makkum doet dit jaar opnieuw mee met NL Doet van het Oranjefonds.
In 2014 lag de nadruk op het opwaarderen
van het clubhuis. In 2015 ligt de focus vooral
op het gebied rondom het clubhuis. Er komt
onder andere een gezellige zithoek. Behalve
technisch werk is er veel tuinwerk en schoon-

maakwerk van het clubhuis en directe omgeving te doen. Om half tien staat de koffie
klaar en om vier uur wordt afgesloten met een
hapje en drankje. Tussen de middag staat er
een lunch klaar. De organisatie maakt net als
vorig jaar een mooie invulling van de dag.

KAATSVERENIGING MAKKUM UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op VRIJDAG 27 MAART 2015
in Café-Rest. “ De Zwaan “ te Makkum. Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening.
Notulen van de Najaarsvergadering.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslag 2014.
Financieel verslag 2014.
Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
Begroting 2015.
Bestuursverkiezing: Geartsje Haijtema, 2e secretaris (aftredend en herkiesbaar),
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering
melden bij het bestuur.
Vaststellen wedstrijdprogramma 2015.
Mededelingen Techn. Comm. .
Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
“ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
Keurmeesters NK mededeling.
Rondvraag.
Sluiting.

Secretariaat: Kerkstraat 2 A, 8754 CS Makkum. Tel. 06 51 071 052 / E-mail: mieketil@outlook.com

Voetbalprogramma
Zaterdag 21 maart
Makkum 1 - Oudehaske 1
Makkum 2 - Zeerobben 2
Leeuwarder Zwaluwen 4 - Makkum 3
SC Bolsward 3 - Makkum 4
SDS A1 - Makkum A1
Blauw Wit '34 B2 - Makkum B1
Arum B1 - Makkum B2
fc Harlingen C1 - Makkum C1
Makkum C2 - MKV'29 C2
Makkum D1 - Annaparochie St. D1
Makkum E1 - RES E3
Workum E5 - Makkum E2
SC Bolsward E5 - Makkum E3
Makkum F1 - Balk F1
LSC 1890 F8 - Makkum F2
Makkum F3 - Sleat F1

15:00
12:30
13:30
16:15
12:00
10:15
10:00
13:00
9:00
10:45
10:30
10:00
10:15
10:30
9:45
9:00

Vrijwilligers avond

18.30

Kantinedienst:
Jeffry vd Werf/ Mirjam Hoekstra
8.15-12.00
Japke Smit/Richard Dol
12.00-15.00
Broer sj de Boer/Petca Tassebajof/ 15.00-19.00
Wiebren vd Weerd
15.00-19.00

Volleybalprogramma
Vrijdag 20 maart
19:00u
19:00u
20:15u
20:15u
20:30u
20:30u
21:30u

Staveren DS 2 - Makkum DS 4
BEO MA 1 - Makkum MA 1
Wisky MB 1 - Makkum MB 1
Makkum DS 3 - Wisky DS 3
Iverto DS 1 - Makkum DS 2
Makkum DS 1 - V.V.H. DS 1
Makkum HS 1 - Oeverzwaluwen HS 1

Zoekertje
Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Deze
wordt gehouden 30 mei a.s, dan een tel. naar
T. v.d. Heide, 232834
VERMIST
Wij zij onze rode kater kwijt. Hij mist één oog.
Wij hopen dat iemand hem gezien heeft.
Tel: 0515-231817
GEVONDEN
Makkum-Wons, Weersterweg: Zwart met grijs
gemarmerd cyperse kat. Wit befje, wat in smalle
witte lijn doorloopt naar de borst (tussen voorpoten). Wit op de buik, witte sokjes voor,
kousjes achter. Foto's www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.
BEDANKT
Mijn rode kralenketting, die ik verloren had,
heb ik op een leuke manier terug gevonden.
Ik wil diegene die daarvoor gezorgt heeft langs
deze weg bedanken! Koosje van Baden-de Jong

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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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
Originele kaaskast (in goede staat). Koelkast,
Kookplaat. Bed (compleet met matras. Set
geluidboxen Philips en Sony stereo set. T.e.a.b.
Tel: 06-12437180
Rechter kaatswant, grijs leer met rood stiksel
voor de leeftijd van 6 t/m 9 jaar. Prijs  40,Tel: 0515-232688
Houten inklapbare kinderstoel, eetblad kan weggeklapt worden  30,- Gegalvaniseerd koppelbaar landhek. Weinig gebruikt.  70,- Grote
eiken ovale salontafel, met bewerkte rand,
onderstel met 5 poten (112x150 cm.)  50,Draaibare ansicht kaarten standaard (of leuk
voor foto's)  35,- Tel: 0515-579346.
2 Fietsen Sparta sportmodel Tyros. 1 Dames
framehoogte 46 cm en 1 heren framehoogte
54 cm. Aluminium frame en velgen, gewicht
21 kg. Verende voorvork, verende zadelpen,
trommelremmen voor en achter. LED verlichting.
Shimano Nexus 8 versnellingen, dichte kettingkast. Slot AXA defender met chip. Beiden in zeer
goede staat.  150,- per fiets. Tel: 0515-231761
Zaterdag 21 en 28 maart garage verkoop in
Arum op Dobbe 4 en Sytzamaweg 41a.
2 Rugzakken met draagstel, samen  30,- Koepeltent nieuw: met 2 slaapcabines en luifeltje
lang 4.10. breed 2.10. hoog 140/170. 25,Slaapmatras zelf opblazend 1 pers. dik ongeveer
9 cm  20,- Megafoon z.g.a.n. 30 wat 25,Tel: 06-22308496

Jan Volbeda en Henk Bonthuis, allebei leden van het Comité Dodenherdenking Makkum,
plaatsen twee grondbuizen bij het monument op het Vallaat. Er kunnen dan bij de herdenkingen
gemakkelijker, in die grondbuizen, vlaggen worden geplaatst.

Eneco Tour 2015 start in Bolsward
De ronde van de lagen landen, een top-wielerevenement van de Benelux start dit jaar in
Bolsward. De Eneco Tour genaamd naar de
sponsor, start op 10 augustus in Bolsward.
De plaats is start- en finishplaats voor de
openingsetappe: de Elfstedentocht. De exacte
route is nog niet bekend gegeven maar de dit
evenement trekt veel (internationaal) volk naar
de regio Bolsward. Om alle ploegen met personeel te herbergen, de volgers, de fans en
het journaille zorgt voor veel vraag naar overnachtingen en biedt daardoor kansen voor de
lokale ondernemers. Doordat de karavaan
meerdere dagen in Bolsward en omgeving
verblijft, liggen er voor de omliggende dorpen
ook kansen.
De Eneco Tour is de enige meerdaagse UCI
WorldTour wedstrijd van Nederland en België.
In Bolsward vindt daags voor de start ook de
ploegenpresentatie plaats op een podium in de
binnenstad. Er zijn die dag tal van activiteiten
in de stad. De Eneco Tour vindt plaats van 10
tot en met 16 augustus 2015. Joop Atsma,
initiatiefnemer en medeorganisator. ”We zijn al
jaren bezig om de Eneco Tour, de belangrijkste
etappewedstrijd in Nederland en België, naar
Friesland te halen. Friese renners als Pieter

door Jetze Genee (bron BN)

Weening, Bauke Mollema en onder meer
Lieuwe Westra verdienen dit”, aldus Atsma.
Hij hoopt dat 2015 het begin van een nieuwe
traditie wordt. “In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. Wat ons betreft
gaan sport en cultuur de komende jaren hand
in hand. We proberen de komende jaren alle
steden actief in het programma te betrekken.”
Sportwethouder Durk Stoker: “De gemeente
Súdwest-Fryslân heeft maar liefst 6 van de
Friese Elfsteden binnen haar gemeentegrenzen.
Ik ben er trots op dat nu ook de renners van
de belangrijkste wieleretappewedstrijd van
Nederland en België kennis gaan maken met
deze prachtige route en de sfeer die bij het
rijden van deze tocht hoort. De start van de
Eneco-tour in Fryslân is een buitenkans voor
de regio Bolsward, Súdwest-Fryslân en Fryslân.”
Rob Discart (wedstrijddirecteur en organisator):
”We proberen het beste dat Nederland en
België op fietsgebied te bieden hebben te
combineren. Een parcours dat de Lage
Landen van noord tot zuid doorkruist. We
bieden daarmee zoveel mogelijk wielerfans en
in 2015 ook in het noorden van Nederland de
kans om de beste ploegen ter wereld aan het
werk te zien.”

Inwoners brengen kleur in Súdwest-Fryslân
‘Meer kleur in de kernen’ is een nieuwe actie
van gemeente Súdwest-Fryslân. Alle stads-,
dorps- en wijkbelangen krijgen dit jaar eenmalig een bedrag van maximaal  1.500 voor
de aanschaf van bloembakken en planten.
Inwoners en ondernemers moeten zelf zorgen
voor het onderhoud van de bloembakken in
hun stad, dorp of wijk.

dorpen en wijken dezelfde regels. Wethouder
Durk Stoker: “It soe moai wêze as de steds-,
doarps- en wykbelangen of ferienings gebrûk
meitsje fan de mooglikheid dizze blombakken
oer te nimmen, of om nije blombakken te
keapjen. Ynwenners kinne der sa sels foar
soargje dat harren stêd, doarp of wyk der
fleuriger hinne leit.”

Hoe is het nu geregeld?
Er staan nu 120 bloembakken verspreid in de
gemeente. Voor een aantal van deze bloembakken zorgt de gemeente nu nog voor de
bloemen en het onderhoud. Voor andere
bloembakken zorgen de inwoners en ondernemers zelf voor de bloemen en het onderhoud. Met deze actie gelden voor alle steden,

Hoe werkt ‘Meer kleur in de kernen’?
De gemeente gaat binnenkort in gesprek met
de stads-, dorps- en wijkbelangen waar bloembakken zijn. De steden, dorpen en wijken
kunnen deze gratis overnemen. Ook kunnen er
nieuwe bloembakken bijgeplaatst worden. Neemt
het dorp of de wijk de bloembakken niet over,
dan haalt de gemeente deze in 2016 weg.

