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Werkzaamheden centrum van start

Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei kunnen we "door"
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds
gebeuren dat artikelen, wegens ruimtegebrek, niet geplaatst kunnen worden.
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door
het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Door Judith van Lavieren

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Koffiedrinken in een berglandschap, het kan nu nog bij de horeca op de Markt!
Makkum - Op de eerste februari is een
begin gemaakt met de herinrichting van de
Markt en het Plein. Voorafgaand aan de
werkzaamheden werden bewoners en
ondernemers van Markt en Plein op 26
januari tijdens een inloopavond door
mevrouw Oostra van Nota Infra en Albertus
de Vries, de uitvoerder, geïnformeerd over
de planning. Daarnaast waren de heren
Joustra, Narsing en Koornstra van de
gemeente SWF aanwezig om vragen te
beantwoorden. Om het centrum bereikbaar
te houden zullen de werkzaamheden in
drie fases uitgevoerd worden.
Fase 1 (6 tot 8 weken)
Er wordt gestart met de Markt. Men begint
met de riolering. De rijbanen zullen zo snel
mogelijk gerealiseerd worden zodat de
bewoners en ondernemers weer toegang
tot hun pand hebben. Gedurende de werkzaamheden zullen de panden in elk geval
te voet bereikbaar zijn.
Fase 2
Werkzaamheden bestrating tussen Waagsteeg en Bleekstraat
Fase 3 (ongeveer 3 weken)
Herinrichting van het Plein

In week 13 liggen de werkzaamheden stil in
verband met Pasen. De opleverdatum is 14
mei 2016, maar als er geen winter komt verwacht men eerder klaar te zijn. Op de inloopavond bleken bij omwonenden vooral nog
vragen rond het parkeren en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden te bestaan.
Ook werden er vragen gesteld over de beplanting. De bomen die nu op de Markt staan gaan
weg en worden vervangen door bomen met
een meer open kroon. Het is de bedoeling dat
deze door het gefilterde licht een natuurlijke
parasol gaan vormen op de Markt. Op de
vraag van de Koninginnevereniging of de
geplande activiteiten in het centrum op
Koningsdag doorgang konden vinden was het
antwoord van De Vries kort maar bondig: “Ja.”

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
Ds L Touwenlaan 44
Vraagprijs
€ 136.500,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Valentijns weekend!!
(vrij., za. en zo. vanaf 17 uur)

Heerlijk samen genieten
van een 4-gangen hapjes diner.
er.
€ 29,50 p.p.
Wel even reserveren.
07
info@nynkepleats.nl of 0515-231707
Buren 25, Piaam
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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:
13 en 14 februari:
Tandartspraktijk Dentwork tel. 0515-541345
20 en 21 februari:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Agenda
Woensdag 10 februari

Makkum - Het Anker, KBO-PCOB-Wunseradiel
De gast is: De heer F. Meirink, uit Wijnaldum
aanvang: 14.00 uur

Donderdag 11 februari

Makkum - Avondrust, Nifelclub,
aanvang: 10.00 uur in het restaurant
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 18 februari

Makkum - Avondrust, Nifelclub,
aanvang: 10.00 uur in het restaurant
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, kegelen,
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 19 februari

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

Vrijdag 12 februari

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 22 februari

Zaterdag 13 februari

Makkum - Avondrust, Kerkdienst,
aanvang: 19.00 uur in het restaurant

Maandag 15 februari

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

Dinsdag 16 februari

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

Dinsdag 23 februari

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

Woensdag 24 februari

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Bewegen op muziek,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

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

Vrijdag 26 februari

Makkum - De Prins, Jaar/Nazorgvergadering
Vogelwacht Makkum e.o. aanvang: 20.00 uur

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

Kerkdiensten

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Zaterdag 13 februari

Zondag 21 februari

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
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Zondag 14 februari

Bolsward - R.K. Parochie, 9.30 uur
Gezamelijke viering te Bolsward

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: Hunia's Drukkerij, Workum

Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.M. Rodeboom
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Witmarsum - De Hoekstien, 10.00 uur
Eredienst anders
met kindertheater 'Je bent een parel'

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. C. Corporaal

Witmarsum - De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Zurich - Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: pastor H.Koops-Brals
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. de Haan
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.H. Strubbe

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. J. de Vries
Wons - Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver
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Familieberichten

Ssttt, kom ris sjen,
lang om let is it safier...
… op ús teantsjes
sjogge wy yn de widze,
dach lyts broerke,
wy fiene dy leaf!
Tige bliid binne wy mei de berte
fan ús leave jonkje en broerke

Benny
13 jannewaris 2016
René en Sytske
Douwe en Hylke
Meekma
De Boppe 13
8748 GJ Wytmarsum
“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”
Op 31 januari is overleden onze bewoonster
app. 226
Opnieuw een schakel in onze familiekring
verbroken door het overlijden van onze lieve
zwager en oom

Meindert van der Weerd
Wij wensen Pietsie, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte in de komende tijd.
Teatske en Otte
Sjirkje en Henk in herinnering
Kees en Ria
Arp en Bonnie
Yke en Ron in herinnering
neven en nichten

Mevr.

H. Terpstra-Wicheren

Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

De bariton song allang net mear….
en dochs binne dat ús oantinkens oan:

Meindert van der Weerd
Wy winskje ús korpslid Pietsie en har neisten
in hiel soad sterkte ta.
Bestjoer, diriginte, ynstrukteur en leden
m.v.Hallelujah Makkum.

Dit leave lytse jonkje
wurd 10 febrewaris

80 jier!
Lokwinske en in protte leafs
fan ús allegearre
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Ingezonden
Open brief aan: Bestuurders van Friesland.

Windmolenrupsjes hebben nooit genoeg, blijkt steeds weer.
Daar kunt ook ú iets aan doen.
Het ECN ’schandaal’ is tekenend voor de
windenergiesector. Hun financiële belangen
zitten sterk verweven in onze Multi-level governance (meerlagig bestuur). En ze zijn groot.
Ook in Friesland. Deze sector wordt ondertussen in toenemende mate handelaar in
financiële producten. Met een AFM (Autoriteit
Financiële Markten) vergunning in hun zak
kunnen zij burger-participaties slijten door héél
Nederland. Zònder ook maar 1 grammetje bij
te dragen aan de vermindering van de
Europese CO2 uitstoot. Lokaal vermeden uitstoot wordt namelijk niet meegeteld in het EU
ETS (EU Energy Trading System). Dit systeem
werkt alleen voor de vervuilers, niet voor verduurzamers.
Na herhaald aandringen bij de windenergiesector (NWEA) om hier werk van te maken,
krijgen wij steeds nul op ons rekest. Zij willen
dit natuurlijk, als mede scheppers en aanjagers van het fabeltje van verduurzaming, uit
puur financieel eigenbelang, niet inzien. Heel
jammer voor hen. Recentelijk is nog eens duidelijk aangetoond dat o.a. het fabeltje van de
mate van verduurzaming drijft op een publieke
misvatting. Huishoudens betalen hiervoor
inmiddels al wel een forse rekening van  4
miljard per jaar. En die rekening gaat steeds
hoger worden. De grote vervuilers betalen
niets tot een schijntje.
Door de felle publieke weerstand tegen de
enorme diarree van, soms schaamteloze,
windmolen initiatieven in Friesland, heeft u als
volksvertegenwoordigers in de provincie
Friesland, die tevens medeaandeelhouder is in

4 verschillende projecten, verdere uitbreiding
van wind(park)plannen voorlopig bevroren.
Behalve 1. Park Hiddum-Houw Kop Afsluitdijk.
In dit (NUON) windpark-plan: A4 WP Kop
Afsluitdijk, heeft de provincie Friesland ook
belangen. Samen met de provincies Noord
Holland, Gelderland en de gemeente
Amsterdam. Op verzoek van ons, om uitleg
over de belangenverstrengelingen in deze en
andere projecten, is nooit gereageerd.
Windmolenrupsjes hebben nooit genoeg,
blijkt steeds weer. Recent weer heibel om
slinkse windmolen plannen in en rond Zurich,
Pingjum en Witmarsum. Dat zal zich, als ze niet
snel tot inkeer komen, uiteindelijk tegen hen
keren. Dus ook tegen de provincie Friesland.
Terecht vinden wij. Landelijke consumentenorganisaties zullen binnenkort intensief worden
benaderd met het verzoek om stelling te
nemen tegen deze, voor huishoudelijke kleingebruikers, onacceptabele situatie. Alleen als
binnen de EU alle, bij het opwekken van
stroom, vermeden CO2 uitstoot in mindering
wordt gebracht van het ETS-cap, draagt dat
substantieel bij aan de vermindering van de
CO2 uitstoot. Voor Nederland kan dat, voor de
opwekking van stroom alleen al, 26% minder
CO2 uitstoot opleveren in 2020. 12 Miljoen
ton!!! Ook u heeft daar, als bestuurders/volksvertegenwoordigers, een taak in.
Simon Berndsen
Actiecomité Genôch=Genôch
Kritische voorstanders van hernieuwbare energie.
Dorpsweg 9, 8753JC Cornwerd, 0515-233867

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum

Sportdorp Makkum organiseert Sportief in Makkum
Sportdorp Makkum is een initiatief van plaatselijke sportverenigingen om samen te werken.
De samenwerking kwam tot stand na een door
de gemeente SWF georganiseerde verenigingsavond. De sportverenigingen stellen zich tot
doel zoveel mogelijk inwoners van Makkum in
beweging te krijgen. Ze worden daarbij met
raad en daad bijgestaan door buurtsportcoach
Aggie Walsma. Er is een aantal keren vergaderd
en er zijn inmiddels concrete zaken gerealiseerd.
Zo hanteert men een gezamenlijke kalender
om te voorkomen dat verenigingen op de
zelfde dag een activiteit organiseren.
De samenwerkende verenigingen hebben
inmiddels een eigen website www.sportief
inmakkum.nl, en men is bezig om een enquête
te maken. Men wil door middel van deze
enquête peilen wat er voor sportbehoeften
leven onder de inwoners van Makkum. Door
het zoveel mogelijk afstemmen van het sportaanbod op de behoeften van de inwoners
hoopt men nog meer mensen in beweging te
krijgen.

Op zondag 21 februari gaan de deelnemende
verenigingen gezamenlijk leden werven in het
MFC. Op die zondagmiddag presenteren gymnastiekvereniging DES, de tennisvereniging,
de voetbalvereniging, Beach Resort Lifestyle,
Scouting Burdine, de volleybalvereniging, de
roeivereniging,de damclub, sportclub Fen
F(karate) en de badmintonvereniging zich aan
de inwoners van Makkum.
Het wordt een sportsnuffelmiddag met een
enorm gevarieerd aanbod. In de foyer van het
MFC presenteren de deelnemende verenigingen zich met informatie. In de sporthal zullen
verschillende sporten gedemonstreerd worden. Daarbij worden de bezoekers uitdrukkelijk uitgenodigd om actief mee te doen. De
dresscode is dan ook ‘sportief’ met daaronder
sportschoenen( graag zonder zwarte zool)!
Dus trek de stoute sportschoen aan en kom
langs op de sportsnuffelmiddag in het MFC.
De middag duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Meer
info is te vinden op www.sportiefinmakkum.nl

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

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

We zijn uw Fleurop bloemist

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

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 10 februari 2016

Web-Works eerste gebruiker flexibele werkplek de Houtmolen

door Jetze Genee

Werken in eigen woning kan best succesvol
zijn, maar een eigen plek zonder de afleiding
van thuis werkt toch beter. En dat ook nog in
eigen woonplaats. Voor Jacques Hoogenboom
van Web-Works blijkt de komst op de verhuurmarkt van de kantoorruimten aan de Houtmolen een uitkomst. ‘Ik zocht al een tijdje naar
een eigen plek. Deze plekken kwam ik tegen
via Wieger Oostenveld’ en kon hier terecht
tegen een zeer gunstig huurtarief.’ Voor WebWorks een prima plek in eigen dorp. Oostenveld
is mede-eigenaar van de Timmerfabriek de
Houtmolen en heeft de kantoorruimte voormalig Improtech omgebouwd tot een 5 tot 8
zowel vast als flexibel te huren kantoorruimtes,
een vergaderruimte en een gezamenlijke ruimte.
Web-Works is sinds 1 februari de eerste
gebruiker van een vaste ruimte. De flex-ruimtes
worden door Oostenveld nog ingericht en
kunnen per dagdeel worden gehuurd.
Afgelopen zaterdag werd de komst van WebWorks door Oostenveld bevestigd met een
bloementje en een woord van welkom.
Werkzaamheden
Hoogenboom is sinds 1999 oprichter/eigenaar van Web Works, de websitebouwer voor
de kleine ondernemer. Web-Works richt zich
op een laagdrempelige en degelijk werkende
website voor de ondernemer die geen grote
budgetten hebben voor internetmarketing. En
dat zijn in deze regio de meeste ondernemers.
Naast zijn ICT werk is Hoogenboom sinds de
komst van het Ondernemersfonds SúdwestFryslân de speciaal daarvoor aangestelde
fondsmanager. De kans op een eigen plek en
de werkzaamheden voor het Ondernemingsfonds zijn voor hem de aanleiding voor het
gebruik van deze werkplek. Hoogenboom is
bijna dagelijks aanwezig om zijn werkzaamheden voor Web-Works én voor het ondernemersfonds aan de Houtmolen uit te voeren.
In de strak ingerichte kantoorruimte is werken
in alle rust mogelijk, is er voldoende parkeer-

ruimte en is er straks, bij meer gebruikers, een
leuk netwerk van diverse ondernemers mogelijk.
Mobiel gebruik
‘De consument is gemakkelijk en lui, die moet
zo gemakkelijk als mogelijk worden bediend’
en dat natuurlijk digitaal. Het aanpassen van
websites op de veranderingen van de laatste
10 tot 5 jaar is tevens een grote opgave. ‘Er
ligt nog een uitdaging voor de ondernemers
hun website om te bouwen voor mobiel verkeer’. Dat is het leesbaar maken van een
website op een telefoon. ‘Vroeger wilde niemand
een koelkast als telefoon en nu worden de
apparaten almaar groter. Dat komt door het
internet gebruik de smartphones.’ Dat geeft
het belang aan voor een goede website, geeft
Hoogenboom.
Toerisme
Een ander speerpunt van Hoogenboom is het
promoten van Makkum als toeristische trekpleister. De website www.tipmakkum.nl van
Web-Works is gelinkt aan alle zoekopdrachten
voor toerisme in Makkum. Een brede website
vóór en door ondernemers met een toeristisch
belang uit Makkum en de regio. Een platform
om alle toeristische informatie snel te koppelen
aan de klant. Uit een analyse van website
gebruik blijkt dat de toerist als eerste zoekt
naar, wat is er te doen? Daarna de zoektocht
naar de accommodatie en vervolgens, waar
kan ik eten, huren etc. Meer activiteiten organiseren. Dat is een blijvende noodzaak voor
Makkum. Web-Works staat klaar voor als faciliterend en ondersteunend ondernemer om
dat met de inzet van internet te organiseren.
Mocht u contact willen zoeken met Web-Works
of de nieuwe werkplek eens bezoeken, graag
vooraf contact zoeken met Jacques
Hoogenboom. Contact via: info@web-works.nl
of via www.web-works.nl.

Tip Makkum sluit

Bedieningsmedewerkers gezocht!
Wil jij werken bij het leukste restaurant van Friesland?
Wij zijn op zoek naar medewerkers bediening
voor in de zomer eriode.
Ben jij hardwerkend, flexibel, gast rij
en de gehele zomer akantie beschikbaar?
Reageer dan nu door je cv en motivatiebrief
voor 26 febr ari te mailen naar info@it osthus.nl.

Leukste Restaurant van Friesland 2015!

Het toeristisch informatiepunt in de Kerkstraat
sluit na 4 jaar de deur. Dit informatiepunt was
onbemand. Dat was een bewuste keuze,
omdat bij voorganger VVV eerder de personele lasten een groot probleem waren. Maar
het ging niet vanzelf. Al die jaren is er achter
de schermen door vrijwilligers hard aan
getrokken om de gasten van Makkum zo
goed mogelijk van informatie te voorzien.
Een gezonde exploitatie was mogelijk door
bijdragen van de deelnemers. Maar zonder
subsidie van de Gemeente gaat het niet. Door
politieke keuzes wordt deze subsidie in de

loop van vier jaar afgebouwd tot nul aan het
einde van dit jaar. Alle Tip's en VVV's binnen
deze gemeentegrenzen hebben hier onder te
lijden.
Het bestuur van Tip Makkum wil dit einde niet
meer afwachten en heeft zich voorgenomen te
stoppen voor het nieuwe toeristenseizoen
begint. Zij bedankt alle deelnemers voor hun
vertrouwen en bijdragen. Het batig saldo dat
uiteindelijk over blijft zal worden geschonken
aan een instelling met activiteiten die positief
bijdragen aan cultuur en/of toeristische ontwikkeling.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Potgrondactie muziekvereniging Hallelujah
Op vrijdagavond 19 februari en zaterdag 20
februari komen de leden van Hallelujah weer
bij u langs met potgrond. Op vrijdagavond is
men in de nieuwbouw actief. Men start rond
18.30 uur bij het Ferset en de Menziessingel.
Op zaterdag is de rest van Makkum aan de
beurt om te profiteren van de mooie potgrondactie die Hallelujah voor u heeft. 1 zak kost 4
euro, twee zakken kosten 7,50 en drie zakken
hebt u al voor een tientje.

Feteranen yn MFC
Maggenheim Makkum
Nei oanlieding fan de suksesfolle toernee fan
ferline seizoen dit jier wer: Feteranen. In topprestaasje fan de twa Fryske aktearkanonnen
Freark Smink en Joop Wittermans. Humoristyske dialogen en oandwaanlik spul. Mei in
tekst fan Bouke Oldenhof yn in regy fan Jos Thie.
Douwe A. Wybena en Sibbele Flapper treffe
elkoar elk jier wer by de betinking fan de
Twadde Wrâldoarloch. As de mannen hieltyd
mear wrakselje mei har ferline as soldaat yn
Yndië, reitsje sy de kontrôle oer harsels stadichwei kwyt. Mar harren post sille sy noait
ferlitte
Op sneon 5 maart 2016 spilet Feteranen om
20.00 oere yn MFC Maggenheim.
Kaarten binne yn de foarferkeap by kapsolon
Nynke Makkum of reservearje by Toos van As,
toosvanas52@hotmail.com

Opgave aanvraag babyboom
Zaterdag 12 maart (op de Doe-dag van NL-doet!)
worden in Makkum fruit- of notenbomen geplant
voor de kinderen die in 2015 of tot nu in 2016
geboren zijn in Makkum. U kunt voor uw kind
of kleinkind een boom planten. Aanmelden
kan bij MAD (Vereniging Makkum Aantrekkelijk
Duurzaam). U kunt aangeven of u een voorkeur heeft voor een walnoot, appel, peer, kersen of pruimenboom (hoogstam). Het liefst zo
spoedig mogelijk in verband met het bestellen
van de bomen. MAD neemt de kosten van de
babybomen op zich, maar een donatie om het
babybomen project mogelijk te maken is
natuurlijk van harte welkom! Het wordt een
feestelijke dag. Er komt een mooi bordje bij de
boom en u krijgt een certificaat met een foto.
Wilt u een boom voor uw kind of kleinkind?
Dan kunt u een mailtje sturen met de gegevens
(naam, geboortedatum, soort boom, etc.)
naar: MADuurzaam@makkum.nl

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS
1 & 2 in MAKKUM
Cursusdata:
7 – 14 – 21 maart,
4 – 11 – 18 - 25 april,
9 mei 2016
Locatie:
Kantine Gebroeders van Enkhuizen,
Strânwei 11 te Makkum.
Opgave en informatie:

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Ronald van Enkhuizen, Strânwei 11,
8754 HA Makkum. Tel. 0515-232665
(na 18.00 uur: 0515-232301)
E-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl
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Nieuwe broeken aangeschaft door ‘buurteplicht Zurich’
Onlangs heeft de begrafenisvereniging buurteplicht van Zurich een gift ontvangen van stichting tot Nut. Hiermee zijn voor alle 8 dragers
nieuwe broeken aangeschaft en is de baar
opgeknapt.

eigen foto

Na aanschaf van nieuwe hoeden en jassen,
betaald van een gift uit het molenfonds en
oudpapiergelden, waren nu de broeken nog
aan beurt. Nu de broeken zijn aangeschaft en
de baar weer opgeknapt is, kan de buurteplicht zijn taken de komende jaren weer netjes
en in stijl uitvoeren.

Bandnight in de Prins

POTGRONDACTIE
HALLELUJAH
19 EN 20 FEBRUARI
1 ZAK VOOR 4 EURO
2 ZAKKEN VOOR 7,5 EURO
3 ZAKKEN VOOR EEN TIENTJE

Over een paar dagen is het zo ver! Aanstaande
zaterdag 13 februari begint om 21.00 uur de
tweede bandnight in de bovenzaal van café
De Prins. De band Flash heeft wederom de
organisatie in handen en staat te trappelen
om weer eens een Makkumer podium beklimmen. Zij bijten om 21.00 uur het spits af.
Flash bestaat uit Nynke Kuipers, Markus
Zijlstra, Marius de Witte en Harmen Mollema.
Dit jaar hebben worden zij bijgestaan door de
kersverse band ´Point Of View´ (POV). POV
bestaat uit Vlad Petrachuk, Marco Soolsma en
Jeen van der Meer. Vlad zullen velen zich nog
weten te herinneren door zijn optreden als
Beatle op het dak van de Zwaan tijdens
Leugenbollepop. Makkum heeft zaterdag de
primeur: Vlad treedt dan voor het eerst met
POV op. Een beginnende band, maar geen
beginnende muzikanten. Alle drie de heren
hebben de nodige ervaring in andere bandjes
opgedaan.

Na het debuut van POV is Flash zelf weer
aan de beurt. Flash is al een paar jaar bezig,
hoewel alle bandleden nog in hun tienerjaren
zijn. Aanvankelijk werden er alleen covers
gespeeld. Vorig jaar begon dit muzikale gezelschap echter met het schrijven van eigen
nummers. En die willen ze natuurlijk het liefst
aan zo veel mensen laten horen. “Toen wij vorig
jaar deze bandnight organiseerden was het
boven onze verwachtingen. We hopen natuurlijk dat het dit jaar nóg leuker wordt. Om het zo
leuk te maken hebben we natuurlijk heel
Makkum nodig! Net zo veel mensen tot de
bovenzaal van De Prins naar beneden valt!”,
aldus Nynke Kuipers van Flash.
“Je gunt die jongens van POV toch een goede
start? En ben je uit op een goedkoop avondje?
Dan heb je geluk! Want we hebben weer de
zeldzame entree van één euro”.

Cursus klein vaarbewijs in Makkum
Bij voldoende deelname start er op maandag
7 maart 2016 een cursus Klein Vaarbewijs in
Makkum. De cursus bestaat uit 7 avonden
theorie en 1 avond examentraining en wordt
gegeven door Ronald van Enkhuizen.

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

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen
dan 20 kilometer per uur. Hiertoe behoren ook
waterscooters en jetski’s. Een rubber bootje
met meer dan 5 pk kan al gauw harder dan 20
kilometer per uur. Er wordt niet naar het aantal
pk's gekeken, maar wel of de boot met één
persoon volgas harder kan dan 20 kilometer
per uur. Ook al vaart u op het moment van een
controle minder dan 20 kilometer per uur krijgt
u zonder vaarbewijs een boete van  550,-.
Bij een ongeluk zonder vaarbewijs betaalt de
verzekering niet uit. Het Klein Vaarbewijs is
ook verplicht voor pleziervaartuigen met een
lengte van 15 tot 25 meter. Er wordt steeds
vaker op het water gecontroleerd op het bezit
van een Klein Vaarbewijs.

Soorten Klein Vaarbewijs (VB1 en VB2):
Het verschil tussen Vaarbewijs I en Vaarbewijs
II is het vaargebied. Met Vaarbewijs I mag u op
kanalen, rivieren en kleine meren varen. Wilt u
ook op de grote wateren, zoals het IJsselmeerMarkermeer-IJmeer en de Waddenzee, varen
dan is Vaarbewijs II nodig. Om Vaarbewijs II te
behalen moet u voor Klein Vaarbewijs I (KVB1)
en Klein Vaarbewijs II (KVB2) geslaagd zijn.
De cursusdata zijn: 7-14-21 maart, 4-11-18-25
april en 9 mei 2016. Locatie: Jachtbouw en
Scheepstechnische Dienst Gebroeders van
Enkhuizen, Strânwei 11 te Makkum.
Voor opgave en/of meer informatie over deze
cursus kunt u contact opnemen met Ronald
van Enkhuizen, tel. overdag 0515-232665
(na 18.00 uur 0515-232301),
of via e-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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Jaarvergadering
en thuiszorg
bij Vrouwen van Nu

U wilt toch ook gevonden worden op

In februari is het tijd voor de jaarvergadering
van de Vrouwen van Nu, afd. Witmarsum e.o..
Deze avond is op 16 februari in de Gekroonde
Roskam te Witmarsum en is om 19.45 uur.
Na het officiële gedeelte krijgt Mevr. Baukje de
Jong het woord. Zij is als Wijkverpleegkundige
werkzaam bij Thuiszorg Zuidwest Friesland.
Samen met een collega zal zij het een en ander
vertellen over hun werk in de regio Witmarsum.
Gasten en nieuwe leden zijn deze avond van
harte welkom.

KBO-PCOB-Wunseradiel
Op woensdag 10 februari in Het Anker, Buren
18 Makkum, aanvang 14 uur. Onze gast is: De
heer F. Meirink, uit Wijnaldum. Hij verteld ons
deze middag over zijn werk in Rusland, en
met name in de landbouw, hoe men daar leeft
en werkt. Beslist de moeite waard!

RK DALTONSCHOOL
VOOR BASISONDERWIJS

OPENBARE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE
BASISSCHOOL

‘St Martinus’
Samenwerking, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid

‘It Iepen Stee’
Van sociaal sterk naar een talentvolle
toekomst!

‘De Ark’
Waar iedereen graag naar toe gaat!

Open ochtend Basisscholen Makkum
U bent van harte welkom op
OBS It Iepen Stee op woensdagochtend 17 februari a.s. van 9.00-11.30 uur (i.v.m. verbouw)
R.K. St. Martinus en CBS De Ark op woensdagochtend 16 maart a.s. van 9.00-11.30 uur
Op de open ochtend laten wij u de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak bezig. Zo krijgt u een
indruk van de activiteiten van de school. Wij staan voor u klaar om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Wordt uw kind binnenkort vier jaar, dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden tijdens de open ochtend.
Mocht u verhinderd zijn en toch willen kennismaken met de school of uw kind willen aanmelden, dan kunt u een afspraak
maken met de directeur.
De volgende open ochtend is op woensdag 26 oktober 2016.
Met vriendelijke groet,
KBS ‘St. Martinus’
Dir. Ad Bastiaansen
Ds. L. Touwenlaan 3
Postbus 6
8754 ZN Makkum
0515-232424
directie@martinusmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl

OBS ‘It Iepen Stee’
Dir. Mirjam Holwerda
Lieuwkemastraat 67
8754 BL Makkum
0515-232070

Dir. Letty Loerts-Bakkes
Ds. L. Touwenlaan 44a
8754 BT Makkum
0515-231561

CBS ‘De Ark’

iepenstee@gearhing.net
www.obsmakkum.nl

post@arkmakkum.nl
www.arkmakkum.nl
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Voorleesontbijt op de Sint Martinusschool Door Judith van Lavieren Kazemattenmuseum op zoek
Makkum - Ter gelegenheid van het Voorleesontbijt werd er maandagochtend 8 februari op
school ontbeten door de kinderen van de Sint
Martinusschool. Er waren gasten uitgenodigd
om bij dit ontbijt hun verhaal te komen vertellen. In groep 1 en 2 kwam Ruth Ewroh op
bezoek. Tegenwoordig woont zij in Makkum,
maar ze is geboren in Nigeria. Ruth vertelde
over de basisschool in Nigeria.
“Je gaat naar de basisschool van je zesde tot
je twaalfde jaar. In Nigeria dragen we een uniform, dus we hebben niet allemaal verschillende kleren zoals jullie. En sommige kinderen
komen op blote voeten, omdat er geen geld is
voor schoenen. Voordat de school begint
moet je buiten in de rij staan en wordt het
volkslied van Nigeria gezongen. De ouders
moeten de boeken zelf kopen. Wanneer je
geen boeken hebt, mag je niet naar school.
Wanneer je arm bent is het in Nigeria erg
moeilijk om te studeren, ook al ben je slim.
Er is geen schoonmaker, voordat de les
begint maken de kinderen zelf de klas schoon
en iedere vrijdag maaien de kinderen het gras
rond de school.” In Nigeria worden 3 verschillende talen gesproken: het Igbo, dat Ruth
spreekt, het Yoruba en het Hausa. Daarnaast

spreekt iedereen Engels en is er nog het
“broken English”, een mengeling van Engels
met de Afrikaanse talen. Ruth begroet de kinderen in het Igbo en het “broken English”.

naar nieuwe vrijwilligers

“Brood wordt wel gegeten, maar dan alleen met
wat boter erop. Er wordt in Nigeria veel fufu
(gemaakt van cassave of yam) gegeten met
een saus of een soep erbij. En je eet met je
handen!” ”Is er ook patat?”, vragen de kinderen
zich af. Het blijkt in Nigeria een zeldzaam uitje
te zijn om naar Mister Beeks, een soort Mac
Donalds te gaan. “Misschien één keertje per
jaar”, zegt Ruth.
Ruth komt uit de havenstad Lagos. De straten
hebben er geen naam. Dus je vindt de weg
door te vragen. Tot slot laat Ruth een jeugdfoto van zichzelf in schooluniform zien en krijgt
ze van juf Mirjam Gerritsma een bedankje.
In de andere groepen vertelden Anneke Mellema
en Ciel Huitema over vluchtelingenwerk en Jikkie
Jamsek over haar werk bij Artsen zonder
Grenzen en het Rode Kruis. De leerlingen van
groep 7/8 vertrokken daarna naar de peuterspeelzaal en Avondrust om daar zelf te gaan
voorlezen.

CBS De Finne te Ferwoude gaat sluiten eind dit schooljaar
In de afgelopen anderhalf jaar is het leerlingenaantal erg teruggelopen en op 1 oktober 2015
kwam het aantal leerlingen onder de 23, wat
inhoudt dat de bekostiging stopt per 1 augustus
2016. In de afgelopen periode is onderzocht
of dispensatie bij de minister aangevraagd
kon worden, op basis van de prognose voor
de komende tijd. Het bleek dat het leerlingenaantal niet meer op 23 of daarboven zal
komen. Het aanvragen van dispensatie is dan
niet meer in beeld. Op dit moment zijn er 11
leerlingen en daar komen tot de zomervakantie
nog 3 bij. Tot de zomervakantie gaat de school
op de gewone manier door en zijn er nog tal
van activiteiten.

worden benoemd. Daarom werd in 1908 een
tweede meesterswoning gebouwd en wordt
de school in tweeën gedeeld. Er waren toen
ruim 40 leerlingen op school. In 1944 waren
dat er 59. In 1953 wordt er op de skoalfinne
een nieuwe school gebouwd en deze krijgt
dan de naam: School met de Bijbel. In 1955
waren er 60 leerlingen op school.

Voor het jaar 1800 was er al sprake van een
school in Ferwoude. Hierover is niet veel bekend.
De school die in 1806 werd gebouwd, bestond
uit een woonhuis met een lokaaltje. De school
werd in 1835 verbouwd. In 1870 werd het de
Hervormde Kerkvoogdijschool en werd er een
nieuwe school gebouwd welke in 1877 werd
vernieuwd. Een tweede onderwijzer kon in 1906

Opnieuw kwamen er bouwplannen en in juni
2011 werd de geheel nieuwe school geopend
en kwam er ook een nieuw logo. Ook deze
school staat op de skoalfinne. In januari 2012
werden de scholen van CBO Wûnseradiel met
die van Littenseradiel samengevoegd tot CBO
De Greiden.

De school kreeg in 1980 een bestuur met de
naam: Vereniging voor Christelijk Onderwijs te
Ferwoude. Het leerlingenaantal was toen 24.
De school werd in 1987 verbouwd en kreeg
toen deze naam: De Finne. In 1997 sloot de
school zich aan bij CBO Wûnseradiel.

PSV de Halsbânruters
Esther Ludema ging 16 januari naar Harich
om daar uit te komen in de klasse M2 cat D
dressuur. In de 1 e proef reed zij een winstpunt met haar pony Noa Van Beabuorren met
181 punten.

Franeker 6 februari, Vincent Beersma deed
mee met zijn pony Pablo aan de Bixie wedstrijd klasse A. In de 1 e proef behaalde hij 80
punten en in de 2 e proef 82 punten beide
proeven werden beloond met een 1 e prijs.

Op 23 januari deed zij mee aan een wedstrijd
voor pony's in Franeker. Hier reed zij twee
winstpunten bij elkaar in dezelfde klasse met
182 en 184 punten. Zo kan Hester weer 3
winstpunten bij haar totaal optellen.

Haarle 7 februari,Alwin Gerrits ging met
Brusselmans El Passo naar Haarle (Overrijssel)
Hij kwam uit in de klasse B dressuur. Hij
behaalde de 3e prijs met 196 punten goed
voor weer twee winstpunten.

eigen foto
De komende jaren gaat er veel gebeuren op
en rond Kornwerderzand. Het Kazemattenmuseum is bezig met een ingrijpende herinrichting en oriënteert zich daarnaast op ruimere
openingstijden. Ook wordt er door Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe
Afsluitdijk hard gewerkt aan de Afsluitdijk.
Verschillende ambities, zoals de Vismigratierivier en een beleefcentrum, komen op Kornwerderzand bij elkaar. Binnenkort zal er een tijdelijk
informatiecentrum komen over de historie en
toekomstplannen op en rond de Afsluitdijk. De
Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat hebben
het Kazemattenmuseum gevraagd hieraan
mee te werken.
Om klaar te zijn voor de toekomst en vanwege
de samenwerking met De Nieuwe Afsluitdijk,
is het Kazemattenmuseum daarom op zoek
naar minimaal 20 nieuwe vrijwilligers om het
huidige bestand van ruim 60 vrijwilligers uit te
breiden. De vrijwilligers zullen op diverse specialisaties worden ingezet:
- PR medewerker.
Mede ter ondersteuning van de huidige
PR-medewerker is er behoefte aan een medewerker met affiniteit met (nieuwe) media en
gevoel voor publieksbenadering.
- Rondleiders/gidsen.
Daarbij zoeken we niet alleen naar verhalenvertellers, maar ook naar vrijwilligers die in
staat zijn om zich te verplaatsen in de vragen
en verhalen van de bezoekers, en de nieuwe
plannen op en rond de Afsluitdijk (zie ook
www.deafsluitdijk.nl)
- Medewerkers bezoekerscentrum/kassa.
Het gaat daarbij om representatieve gastheren/
gastvrouwen die in staat zijn om de bezoekers
gastvrij te ontvangen, in staat zijn om de kassa
te bedienen en zich daarnaast ook thuis voelen
in het omgaan met horecavoorzieningen.
- Klusmedewerkers.
Een groot terrein zoals dat van het Kazemattenmuseum vergt veel onderhoud. Daarvoor zijn
vrijwilligers nodig die zich thuis voelen in
groen-, technisch- en onderhoudswerk.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen:
vrijwilligers@kazemattenmuseum.nl of met
het algemene emailadres:
kazemattenmuseum@gmail.com.
Geïnteresseerden zijn welkom op een informatiebijeenkomst op 27 februari.
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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

VERLOREN
In Makkum op 13.1.16 tussen boekwinkel,
Jumbo en Doniakerk een zilveren ringoorbel
met rondom steentjes. Tel. 06-27391442
GEZOCHT
Sailcentre Makkum zoekt per 1 maart een
enthousiaste zaterdag-& vakantiehulp voor
onze jachthaven (huidige gaat zich op schoolwerk focussen). Je doet terreinonderhoud en
levert div. hand/ spandiensten.
Heb je affiniteit met zeilen+watersport+houd
je van aanpakken? Stuur dan je cv+ motivatie:
info@sailcentremakkum.nl

Biljart voor Zorgboerderij
Veldzicht Parrega

OV E R LAST KO RT I N G
eigen foto
Eddy Poog en Marian Leeuwe tijdens de overdracht. Op de inzet de biljartfans van links naar
rechts dhr van der Bos, Fokeltsje Gerbrandy,
Dhr Attema en Dhr Hettinga aan het oefenen.
De bezoekers van Zorgboerderij Veldzicht uit
Parrega zijn maar wat blij met hun biljarttafel.
Het biljart is antiek en ziet er prachtig uit. De
kenners vinden dat hij heel goed loopt en dat
is belangrijk voor de biljarters.
Eddy Poog van eet-en drinkcafé ”De Herberg”
in Nes (Ameland) vond het zo leuk dat zijn
biljart op Veldzicht in Parrega terecht is gekomen
dat hij kosteloos het vervoer verzorgde. De aanschaf is mogelijk gemaakt door de financiële
bijdrage van Euroclear uit Amsterdam.

Plaats uw advertentie
in de
Makkumer
Belboei
mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

Bekijk onze etalage voor enorme koopjes!

J. de Boer Schoenen - Plein 2 - Makkum - Tel. 231506
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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 / 06-50837937

Aanmelding keurmeesters KV Makkum
Als u het leuk vindt om een KNKB kaatswedstrijd
van nabij mee te maken, is het keurmeesteren
langs de lijn een mooie gelegenheid. U bent
betrokken bij de partij en wordt gedurende de
gehele dag voorzien van een uitstekende
catering. Het is niet moeilijk, maar affiniteit met
het kaatsen is wel gewenst.
Als u interesse heeft, kunt u een keuze maken
uit de volgende wedstrijden:
1. Zondag 26 juni
Heren 30+ / 50+ del + verl.r
2. Zondag 17 juli
Jongens afd. + opstap + verl.r
3. Maandag 18 juli
Heren 1e klas del

4. Zondag 28 augustus
Heren 1e klas vf
U kunt uw keuze doorgeven aan het secretariaat van de KVM: secretariaat@kv-makkum.nl
of Tel. 06 51 071 052
Diegenen die vorig jaar hebben meegedaan
aan de Makkumer Merke Ledenpartij hebben
inmiddels persoonlijk een uitnodiging om te
keurmeesteren ontvangen. Indien de definitieve
keurmeesterslijst is vastgesteld, dan is deze
terug te vinden op onze site: kv-makkum.nl
Check deze site dus regelmatig!

Om 13.00 starten de eerste wedstrijden in de
A-klasse. In de halve finale won het partuur
Nynke Kuiper en Jacco Tolsma gemakkelijk
van Simme Tolsma en Yourie Drost op 5-0 6-6.
In de andere halve finale wonnen Douwe
Lycklama à Nijeholt en Lieke Steigenga eenvoudig van Rianne Stremler en Johan Tolsma
op 5-2 6-4. In de finale liet Douwe zien dat hij
al vroeg in vorm was en dat Lieke ook prima
stond te spelen. Op de stand van 5-1 6-6
waren de eerste kransen van het kaatsjaar
2016 voor Douwe en Lieke en wonnen Nynke
en Jacco de tweede prijs.

Zaterdag 13 februari

Makkum 1 - DWP 1
Makkum 2 - Minnertsga 2
Workum 3 - Makkum 3
ONS Boso Sneek 6 - Makkum 4
Arum/Stormv/Mulier B1d - Makkum B1d
Franeker SC C2 - Makkum C1d
Kantinedienst:
Richard Dol/Mirjam Hoekstra
Wiepie Adema/Siepie Attema/
Cor Smit

Zaterdag 13 februari

11.15-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

SC Berlikum 1 - Makkum 1
Leeuwarder Zwaluwen 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Foarut 3
Makkum 4 - Balk 3
Makkum B1d - Sparta'59 B1
Makkum C1d - SWZ Boso Sneek C2
SWZ Boso Sneek VR2 - Makkum VR1
Kantinedienst:
Aukje IJntema/Anneke de Jong
Jannie v Loon/Elske Valkema
Willem Bart Noordhuis/
Peter Struiving/Rene Reinsma

15:00
12:30
14:30
14:30
10:15
10:30

14:30
12:00
14:30
12:30
12:30
10:45
14:30

9.30-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Bestuur KV Makkum

Zaalkaatsen jeugdledenpartij KV Exmorra
Makkum - Op 16 januari jl. werd voor de
jeugdleden van KV Exmorra een onderlinge
wedstrijd georganiseerd in de sporthal te
Makkum. Met een hoge deelname was het
doorkaatsen geblazen. Op de lijst stonden
maar liefst 42 jeugdkaatsers en dat was ook
ongeveer het maximale wat er in de zaal aan
kinderen paste. Er werd gekaatst in drie klassen.
In de A-klasse kaatsten 8 partuur in een lijst. In
de B-klasse kaatsten 9 partuur een lijst en in
de C-klasse één poule van 4 partuur. Een
prachtige lijst van totaal 20 partuur van tweetallen.

Voetbalprogramma

In de B-klasse waren 9 partuur. De halve finale
ging tussen Jurre Reitsma en Jacob Ynze
Jaspers tegen Sydo Dijkstra en Mari-Ann
Tolsma. Jurre en Jacob Ynze stelden op de
stand van 5-2 6-2 een plekje in de finale veilig.
Daar moest Jurre samen met Jacob Ynze aantreden tegen broer Hidde en Ingmar Elgersma
die in de halve finale een staand nummer hadden. Na een spannende finale wonnen Ingmar
en Hidde op 5-4 6-2 de eerste kransen van
2016 en pakten Jurre en Jacob Ynze de
tweede prijs.
In de C-klasse werd gekaatst in één poule van
vier partuur. Er was geen enkel partuur dat
alle partijen won en dus moesten de gewonnen eersten de doorslag geven. Het partuur
van Stijn Feenstra en Doutsen Feenstra won
twee partijen en pakt in de derde partij 3 eersten en pakten hiermee de tweede prijs.
Hedwig Steigenga en Noa de Boer hadden
net een eerst meer en hadden met 18 eersten
ook de eerste kransen van 2016 te pakken.
Voor Hedwig de eerste krans ooit !! Hoe mooi
kun je beginnen aan het kaatsseizoen.

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

Jeugd Sponsor Munten sparen
voor KV Makkum
De bedoeling is om dit via de opbrengst van
de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te realiseren.
Door de munten in de koker te stoppen van
KV Makkum helpt u mee. Extra munten worden
uitgegeven bij extra aanbiedingen, zodat
klanten van Poiesz supermarkten tegelijkertijd
euro's voordeel krijgen op hun boodschappen.
Via de Facebookpagina van Poiesz kunnen
mensen ook op KV Makkum stemmen en aan
het einde van de Jeugd Sponsor Actie krijgen
de 50 verenigingen met de meeste stemmen
500 extra sponsormunten. Onder de stemmers
worden elke week 5 Poiesz waardebonnen
verloot t.w.v.  100,Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker
worden gestopt van KV Makkum, hoe meer
sponsorgeld aan het eind van de actie door
Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het
sponsorgeld komt ten goede aan de jeugdafdeling. Deze munten wordt gratis verstrekt
bij de kassa van alle Poiesz supermarkten. De
koker voor de Jeugd Sponsor Munten van KV
Makkum is te vinden bij de Poiesz supermarkt
in Bolsward. De Jeugd Sponsor Actie loopt
van maandag 8 februari t/m 3 april 2016 bij
Poiesz supermarkten. U kunt geen oude munten van vorig jaar gebruiken. Er is een nieuwe
munt ontworpen.
Op zaterdag 12 maart staan de jeugdleden
van KVMakkum in de winkel om tompoucen te
verkopen. Voor elke verkochte tompouce krijgen wij 1 extra munt. Tevens is er op deze dag
een ludieke aktie met mooie prijzen en voor
de kleintjes is er een grabbelton. Meerdere
info volgt via de site kv-makkum.nl en de
facebookpagina van KV Makkum
Het Jeugdbestuur
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Zoekertje

Kapsalon Kreatief

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

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

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

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

TE KOOP
Fasto keukengeiser F-1455 met trekonderbreker
(Nefit) De Fasto keukengeiser F 1455 levert 5
liter warm water van 35°C per minuut en heeft
een vermogen van 9,4 kW. en is voorzien van
een denkvlam beveiliging. De geiser is 11
maanden gebruikt. Nieuwprijs  255,-, nu te
koop voor  100,- Tel. 0517-531288
Eethoektafel, brocante stijl, afm. 90x200 (wit/grijs)
Tel. 06-28818676
Ikea barkrukken. Stalen frame met rieten mat.
Pet stuk 20,- per 6 stuks  100,- Tel. 06-52118776
Complete polyester Optimist met vaste luchtkamers, moet nog schoon gemaakt worden
en kleine reparatie aan zwaardkast nodig.
 250,- Bellen na 19.00 uur. Tel. 0515-233591

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Mooie Sportfiets (weinig gebruikt) merk Multi
Cycle 27V t.e.a.b. Verstelbaar bureau merk
Ahrend 180x80 t.e.a.b. Tel. 0515-336245
Nieuwe honden bench zwart, L 60cm B 44cm
H 49cm incl la en mat in doos  10,- of ruilen
tegen grotere. Tel. 06-12290207
Damesfiets, opknapper,  25,- Tel. 06-58843402
ACTIE KERKENWERK
Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan
een tel. naar 0517-532420

Wij kunnen iedere
dag (bijna) alle maten
en merken banden leveren,
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
di
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.
A

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN IS DE OPSLAG GRATIS

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

