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Makkumer Belboei

Modeshow Royal Makkum

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 Jetze Genee

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

foto: Jetze Genee
Een groep ondernemers in Makkum greep
Koningsdag aan om eens flink uit te pakken
en haar waar te tonen tijdens een flitsende
modeshow in de Rooms-Katholieke kerk.
In de eerste opzet zou een lange rode loper
in de Kerkstraat het podium bieden aan
een parade van modellen. De weersverwachting zorgde voor een last minute
draaiboekwijziging. Met vereende krachten
is een dag van tevoren het middenpad van
de kerk tot catwalk omgetoverd. En met
goed resultaat! Een bijzonder volle kerk
genoot van een vol uur modeshow. ‘Sinds
de Kerst-mis van 1994 is het niet meer zo
druk geweest’ aldus intimi. Ongeveer 325
bezoekers keken hun ogen uit aan een
snelle en goed georganiseerde modeshow.
Het Koningskoppel gaf ook hier acte de
présence en opende de modeshow.
Maxima roemde de samenwerking onder
de ondernemers en noemde dit sterke
punt, de Makkumer identiteit.
Onder de professionele en gedreven begeleiding van ladyspeaker Tineke Genee en
de moderne beats van DJ Kees kwamen de
modellen van ’t Pareltje als eerste op. De
collectie damesmode van ’t Pareltje is ruim
en bevat gerenommeerde merken. ’t Pareltje
werkt samen met Jelle de Boer Schoenen.
Kwaliteitskleding en modische comfortschoenen stonden centraal en werden
door meerdere modellen getoond aan het
publiek. De volgende sessie werd door de
modellen van Funsport Makkum, de winkel
die in maart helemaal is verbouwd tot een
moderne shop, verzorgd. De sportieve
modellen toonden de trendy kleding in snel
tempo op de catwalk. Aansluitend was het
de beurt aan de keurig geklede jongens en

meiden die voor VanNuyen hoeden liepen. In
twee sessies werd het brede scala hoeden,
petten en caps getoond, dat de enige hoedenzaak in Súdwest-Fryslân te bieden heeft.
Modezaak Ziezo, welke net een tweede vestiging heeft geopend in Harlingen, toonde ook
haar kleding en accessoires. Ziezo mikt op
een brede doelgroep en is een aanvulling op
de andere modezaken uit Makkum, ook dat is
een sterk punt voor het winkelaanbod in
Makkum. Als laatste winkelcombinatie kwam
Silerswaar en SpeElsgoed aan bod. Met de
jongste mannequins uit de sector wisten zij
een leuke combinatie van watersportgeoriënteerde mode te combineren met hip speelgoed en gebruiksartikelen van de speelgoedzaak uit Makkum. En u hoeft dus niet perse te
varen om van deze nautische kleding te
genieten. Na deze eerste ronde werden alle
modellen in sneltreinvaart getransformeerd in
een andere outfit. Topsport voor de modellen
en de begeleiding van de winkeliers die
gebruik mochten maken van de woning van
familie Wallis de Vries.
Voordat alle modellen omgekleed werden
voor een tweede ronde, was het tijd voor de
presentatie van Miss Makkum, Loes Attema.
Na een interview met Tineke wisten de aanwezigen dat Loes onlangs verkozen is tot
finalist Miss Teen Fryslân 2016. Zij wist, met
prachtige sjerp, de aandacht volledig op haar
te richten. Trotse familie en vrienden en verleidelijke blikken van de aanwezige jongens,
vielen haar ten deel. Speaker Tineke sloot
deze parade van Makkumer mode af met de
mededeling dat alle getoonde artikelen op
loopafstand in het dorp te verkrijgen zijn. Dus
voor een outfit van Koninklijke allure moet u in
Makkum zijn!

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
Kerkstraat 2f

R

TE HUU

www.kingmawalinga.nl

Seizoenshuur
bespreekbaar

tel. 0515-233664

Villa Mar

per direct gezocht

HUISHOUDELIJKE HULP
tel.:0515-232468
info@villa-mar.com
Gudrun Kampf, Ds.L.Touwenlaan 5
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Info

Familieberichten

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. 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)

Toch nog vrij plotseling is overleden onze buurvrouw

Anne Vogelzang
Jetze en Hilly
Rita
Cor en Tinie
Arian en Yvonne
Wiard en Pietsy
Jelle en Wil
Fimme en Jannie
Yfke en Marcel
Baukje
Annelys

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:
30 en 31 januari:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 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

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

Riemer en Truus
Fonger en Riemie
Sjoerd en Gerry
Tjebbe en Sabrina
Jan en Sylvia
Mattie
Aloysius
Jacob en Maatje
Riemer en Wil

Wij wensen onze motor vriend Jan veel
sterkte en kracht toe met het verlies van zijn
vrouw

Verdrietig, maar met fijne herinneringen is na
afnemende gezondheid toch nog plotseling
overleden onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

Anne Vogelzang-de Jong

Aaltje Britsemmer-Koornstra

Bestuur en Leden
van Motorclub Makkum

Den Helder,
16 april 2016

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’

“Yn it hert fan myn gefoel”

Op 22 april is overleden onze bewoner

7 maaie 2011 ~ 7 maaie 2016

Mw.

T. Huizinga – Bom

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State

We zijn dankbaar en blij dat Sjoerd,
na opname in het ziekenhuis weer thuis is.
Het gaat goed.
We willen een ieder bedanken
die ons zo behulpzaam zijn geweest.
Ook voor de andere attenties
onze hartelijke dank.
Sjoerd en Willy Miedema

Jacob Zaagemans
Jappie-Heit-Pake

Wat is, bliuwt nea; wat west hat, altyd
Adri
Fam. Zaagemans

Op myn teantsjes sjoch ik
oer de râne fan 'e widze.
Dach lyts broerke, ik fyn dy leaf!
In nij libben,
in lyts wûnder.
It klinkt sa gewoan,
mar foar ús hiel bysûnder!
Grutsk, wiis en o sa tankber binne wy
mei de berte fan ús jonkje

Thyme Jan

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Makkum,
1 januari 1938

Broers en zusters, zwagers
en schoonzusters, tante zeggers

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

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

Wiebren en Tiny
Sjoukje
Tjerk en Marijke
Anne en Nelly
Jannet
Koosje
Arendina
Marlon en Wietske
Jochum en Ducke

Gert Meilink & Sijtske Deinum
Leaf, lyts broerke fan Amarins -

50 jier lyn hat dizze Abraham
syn alderearste ruft fol skieten.

De Greiden 9 - 8754 KG - Makkum
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Agenda
Zaterdag 7 mei

Witmarsum – Camping Mounewetter
Verrassende Zomerkriebels bingo, alléén toegang op vertoon van een gereserveerde kaart!
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar!
Reserveer snel uw kaart via:
zusenzusssevenementen@gmail.com.
Aanvang: 20.00 uur kantine van Mounewetter

Zondag 15 mei

Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur kantine van Mounewetter

Makkum - Een markt op recreatie centrum de
Holle Poarte. Van 10:00 tot 17:00 uur.

Maandag 16 mei

Optreden Friese en Ierse dichters mmv muzikanten bij de Rige aanvang: 12.30 uur

Dinsdag 17 mei

Workshop voor aankomende dichters en
schrijvers in de Rozenpastorie, Skuzum. aanmelden: 06-42108164 aanvang 19.30

Dodenherdenking in Makkum
je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook
jij je haat de vrije teugel. En word je tenslotte
gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld.
Omdat een ánder een onderscheid maakte
tussen rassen en groepen, en jou als vijand
aanwees. Als de vrijheid op de proef wordt
gesteld moeten we haar steviger omarmen.

Bedrijven van Makkum staan op

Makkum – Op woensdag 4 mei worden de
gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogssituaties en internationale
vredesoperaties van nadien. Vanaf 19.00 uur
formeert de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan
bij de Sint Martinusschool. Er worden kransen
en bloemen gelegd bij het monument aan de
Buren en bij de graven van het verzet en van
de RAF op het kerkhof. Op het hof wordt een
korte toespraak gehouden. Vanzelfsprekend
zullen we om 20.00 uur twee minuten stilte in
acht nemen. Na afloop vertrekt de stoet weer
van het hof, over dezelfde route terug.

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

Op het kerkhof zal een toespraak worden
gehouden. In de plechtigheid zal ook het
thema naar voren komen dat het landelijke 4
en 5 mei comité heeft vastgesteld: ‘De vrijheid
omarmd’. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil
dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is
geweest van oorlog. Evenals in de Tweede
Wereldoorlog hebben we vandaag te maken
met wrede en autoritaire groeperingen die
zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord.
Op dit moment zijn er zestig miljoen mensen
op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. Dit betekent niet dat het opnemen van
vele vluchtelingen altijd eenvoudig is. Het kan
soms zelfs beangstigend zijn. Maar die angst
moeten we ombuigen naar terechte zorgen,
om daarna zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor elkaar. Voordat je het weet, ben je
aan één kant van een gevecht gedrukt. Verruw

De herdenking in Makkum wordt ieder jaar
weer bijgewoond door jong en oud. Het
comité betreft de jongeren bij de herdenking
onder andere via de scholen en de scouting.
Tijdens de herdenking zal een bassischool
leerling het winnende gedicht ‘Monument’ van
de landelijke wedstrijd “Dichter bij mei” voordragen. Leden van de scoutinggroep Burdine
zullen de graven markeren met brandende
fakkels.
In het Comité werken vrijwilligers van verenigingen en instanties samen om de herdenking
te organiseren. Dat zijn Koninginnevereniging,
Plaatselijk Belang, Muziekvereniging Hallelujah,
Oecumenisch overleg, voorheen Stichting
’40-’45, Scouting Burdine, en de drie basisscholen. Er is nauw overleg met het Contact
Oud Mariniers afd. Fryslân. De herdenking
brengt kosten met zich mee. Om de voorzetting van de herdenkingen te waarborgen
wordt aan u de gelegenheid geboden een gift
te doen na afloop van de bijeenkomst op het
kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL62ABNA
0215618513, ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
U kunt altijd terecht op de Facebookpagina
van het comité. Hier leest u bijvoorbeeld meer
over de herdenkingen van 7 april en 18 april:
Makkumer bevrijdingsdag. Ga naar: http://
www.facebook.com/herdenkingmakkum.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en
oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de
bijeenkomst buiten op het kerkhof, op woensdag 4 mei vanaf 19.00 uur.
Voorafgaand aan Makkum is de dodenherdenking bij de monumenten te Kornwerderzand. Deze wordt om 18.00 uur gehouden bij
het monument nabij het Kazemattenmuseum.
Een ieder kan de vlag halfstok hangen van
18.00 uur tot 21.00 uur.
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Lintjesregen gemeente Súdwest-Fryslân

door Jetze Genee

Slagerij Attema Makkum
donderdag 5 mei gesloten
vrijdag 6 mei geopend

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
foto: Simon Bleeker
Dinsdagochtend werden in de Groote Kerk in
Sneek de koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan maar liefst 11 gedecoreerden.
Burgemeester Apotheker heette deze aanzienlijke afvaardiging van familie, vrienden en
betrokkenen van harte welkom en benadrukte
dat de kracht van de burger die zich inzet is
van zeer groot belang voor de gemeente
Súdwest-Fryslân. In totaal zijn er duizenden
vrijwilligers actief onze gemeente. Een aantal
daarvan is door familie, bekenden en clubgenoten aangedragen voor een onderscheiding.
Via de commissaris van de koning en het
kapittel van het rijk worden de aangedragen
kandidaten strikt gekeurd en wordt uiteindelijk
een oorkonde toegekend. Tien maal een Lid
in de orde van Oranje Nassau en éénmaal een
Ridder in de orde van Oranje Nassau. Allen
zeer actief in diverse activiteiten als sport,
goede doelen, bestuur, kerk, dorp en stad.
Voor de Makkumer Belboei worden drie van
hen hieronder nogmaals in zet zonnetje gezet.
Mevrouw Ninie Kunst - Visser, Makkum
Het artikel in deze krant over vrijwilligerswerk
(2014) was voor een betrokken lezeres aanleiding om mevrouw Kunst-Visser voor te dragen
voor een Koninklijke onderscheiding. Met succes!, want net als alle andere gedecoreerden,
werd ook mevrouw Kunst-Visser met een
smoes door de familie naar Sneek gelokt. Als
vrijwilliger al 47 jaar actief in diverse taken.
Kerk, goede doelen en de vrouwenvereniging.
Actief geweest als diaken, de aanjager voor
het schrijven van brieven aan voor Amnesty
International, penningmeester van de vrouwenvereniging het Mosterdzaadje, huisbezoekjes
bij leden, altijd klaar voor hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden. En natuurlijk collectant en collectant-coördinator. Voor een
lange lijst goede doelen ( meer dan 30 jaar )
was mevrouw Kunst erg actief. De lijst is zo
lang dat, Burgemeester Apotheker tijdens zijn
speech, zelf ook verrast wordt. Haar Inzet en

doorzettingsvermogen wordt bijzonder geprezen, vanaf heden een verdienstig Lid in de
orde van Oranje - Nassau.
De heer Nanne Boersma, Longerhouw
Boersma is melkveehouder en daarnaast al
46 jaar actief voor dorp en kerk in Longerhouw.
Als diaken, omtinker, ouderling, en lid van
dorpsbelang een belangrijke spil in de mienskip van Longerhouw. Boersma is vanaf nu Lid
in de orde van Oranje-Nassau.
De heer Germ Brouwer, Exmorra
Brouwer is niet plaatsgebonden wat zijn vrijwillige inzet betreft. Als oud inwoners van
Vegelingsoord al erg actief in het lokale kerkenwerk en met name de inzet voor het jeugdwerk. Brouwer heeft een brede kennis op
technisch vlak en brengt deze vrijblijvend over
op de organisaties waarvoor hij zich vrijwillig
inzet. Met 16 jaar inzet voor Oranjevereniging
Exmorra en het dorpsfeest én de inzet als
ouderling, diaken, (oud)voorzitter van de
kerkrentmeesters en ook nog actief als mantelzorger. Ruim voldoende voor de onderscheiding Lid in orde van Oranje-Nassau.
Tenslotte nog een verrassing tijdens het slot
van de ceremonie. Kabinetsmedewerkster
Tjalda de Witte van de gemeente werd, terwijl
ze in functie was, ook gedecoreerd. En dat
kwam als een totale verrassing. Mevrouw de
Witte is namelijk persoonlijk betrokken bij alle
aanvragen die bij de gemeente behandeld
worden. Omdat zij als kabinetsmedewerkster
alle aanvragen begeleidt, is zij hierom tijdelijk
ongeschreven de gemeente Franekeradeel.
Hierdoor kwam met haar decoratie voor haar
vrijwillige inzet voor onder meer muziekvereniging Hallelujah Makkum, hervormde kerk
Bolsward, VV Bolsward en diverse activiteiten
in de zorg, een mooi einde aan een feestelijke
ochtend in Sneek.

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

2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

Bezorging op Moederdag 11:00-14:00 uur
Tekenwedstrijd Fleurop en BlomYníen
Zie voor bijzonderheden op de facebooksite
of kom langs in de winkel.

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
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Voorgeschiedenis Talen naar Taal:
Begin 2015 volgde ik een cursus, mede georganiseerd en vormgegeven door Nationaal
Landschap Zuidwest Fryslân. In 2010 ben ik,
na een verblijf van 40 jaar in Ierland, in
Makkum neergestreken. Ik wilde meer weten
en begrijpen van en over mijn nieuwe thuisland en via het ambassadeurschap met name
de zuidwest hoek meer op de kaart te krijgen.
Taal heeft altijd mijn passie gehad en ik heb,
in eigen beheer, 5 boeken uitgegeven in
Ierland in de Engelse taal. In Ierland, net als in
Friesland wil een deel van de bevolking de
eigen taal gebruiken en behouden. Ik werd
geïntrigeerd door de gelijkenissen en de uitdagingen die minderheidstaalgebruikers voor
hun taalkiezen krijgen.

Viskiosk Vis per mare zoekt
VAKANTIEHULP
voor de periode juni/augustus
+/- 16 jaar
voor meer info:
vispermaremakkum@gmail.com

Wie wil af en toe mijn
recreatiebungalow
schoonmaken?
06 - 21 98 49 97

Wil jij werken bij het Leukste Restaurant van Friesland?
Wij zijn namelijk nog op zoek naar

BEDIENINGSMEDEWERKERS
Ben je flexibel, spontaan en de hele zomer beschikbaar?
Dan kun je reageren op
info@it osthus.nl (er aring is een pré)
Verder zoeken we nog een

ZELFSTANDIG WERKEND KOK
voor 32 uur per week.
Heb je er aring in een soor gelijke keuken, ben je flexibel,
hardwerkend, gevoel voor het vak en de hele zomer beschikbaar
(en wie weet langer)?
Ook dan kun je reageren op info@it osthus.nl

De opdracht te onderzoeken hoe we de zuidwest hoek onder de aandacht kunnen krijgen,
was voor mij dan een natuurlijke volgende
stap: ik wilde onderzoeken of het mogelijk
was Friese en Ierse dichters bijeen te brengen
en hun talen onder de aandacht te brengen.
Een en ander resulteerde in Talen naar Taal,
waarvan het programma hieronder te zien is.
Om het aantrekkelijk voor de luisteraars te
maken, worden de dichters bijgestaan door
muzikanten die zowel Friese als Ierse muziek
spelen! En omdat het landschap voor de
geselecteerde dichters belangrijk is, worden
er gedurende de week ook 4 informatieve
wandelingen georganiseerd!
Voor de Ierse bezoekers en het optredende
team en vrijwilligers is er ook nog een nevenprogramma georganiseerd: ze gaan het
IJsselmeer op met De Blazer, ze maken een
zeiltocht op een van de Friese meren, Jopie
Huisman in Workum staat op het programma
en het proeven van typisch Friese lekkernijen
in Bolsward en Sneek.
Het is een programma voor iedere dag van de
week 16-22 mei, steeds op een andere plek.
Behalve de dichters beluisteren is er ook een
workshop Dichterbij, begeleid door Letja de
Goede, met muzikale onderbrekingen.
Een wandeling door Makkum, Harlingen en
de Pingjumer Gouden Halsband en een boswandeling in het Lycklamabos in Gaasterland
waar de vogels worden bekeken en beluisterd. Alle gidsen die deze wandelingen begeleiden zijn ervaren en willen graag hun kennis
delen. Belangstellenden dienen zich voor de
wandelingen en de workshop op te geven.
Het Fries Scheepvaart Museum wordt bezocht,
alwaar ook een optreden wordt verzorgd.
De dichters en muzikanten gaan ook nog naar
het hoge Noorden, naar Hantum. Met een
knipoog naar de toekomst, want er zijn al
kleine voorbereidingen genomen om Talen
naar Taal op te nemen in 2018 als Leeuwarden
de culturele hoofdstad zal zijn. Het gevarieerde
programma biedt voor elk wat wils.
De officiële opening in De Rige, Markt 25 op
maandag 16 mei in Makkum kan zeker niet
overgeslagen worden! Ook de “nieuwe” Markt
en het Plein zijn een bezichtiging waard.

Talen naar Taal - 16 tot 23 mei 2016
Een samenkomen van Friese en Ierse dichters
met muzikale ondersteuning.
De dichters: Moya Roddy, Pete Mullineaux,
Edwin de Groot en Sytse Jansma
Muziek zal verzorgd worden door Katmarfolk:
Katrinus Zeilstra en Marie Dijkstra.
Maandag 16 mei
11.00 uur:
Durkje Hoeksema laat ons
haar Makkum zien, middels een wandeling.
Maximaal 16 deelnemers.*
12.30 uur:
Lunch en officiële opening van
programma in De Rige, Markt 25 te Makkum.

Dinsdag 17 mei
19.30 - 22.00 uur:
workshop ‘DICHTERBIJ’ o.l.v. Letja de Goede
in de Rozenpastorie, Boppesteegh 3, Skuzum.
Maximaal 12 deelnemers, kosten  10,00 per
persoon.

Woensdag 18 mei
14.00 - 16.00 uur:
Siets Ypenga leidt ons door Harlingen en
Haven. We vertrekken vanaf het parkeerterrein
aan de Spoorstraat.
Parkeren  2,00 per dag.*
16.00 - 17.00 uur:
mini optreden onder het genot van een drankje
bij BrouwDOK aan het Havenplein.
Donderdag 19 mei
13.30 – 15.00 uur:
Optreden in Fries Scheepvaart Museum,
Kleinzand 14, Sneek. Entree  5,00

Vrijdag 20 mei
15.00 - 17.00 uur:
Bob Driessen (sociaal geograaf en componist)
begeleidt een wandeling over een deel van de
Pingjumer Gouden Halsband vanuit Theater
Waddewyn, Molenlaan 32, Pingjum.*
20.00 uur:
optreden in Theater Waddewyn.
Entree  7,50

Zaterdag 21 mei
9.45 - 12.00 uur:
onder leiding van IVN natuur- en vogelgids
Ronald Schouten, maken we een boswandeling
in het Lycklamabos, Gaasterland. Verzamelen
en vertrek vanaf Mar en Klif Bezoekerscentrum,
Oudemirdum.*
13.00 -14.30 uur:
optreden in Mar en Klif bezoekerscentrum.

Zondag 22 mei
15.00 uur:
optreden in It Hûs Fan de Dichter, Terpen 27
in Hantum. Entree  7,00
* Opgave voor wandelingen en overige info:
06-42108164 of letjadegoede3003@gmail.com
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Koningsfeesten 2016
Sixties muziekquiz
De sixties-quiz in de Prins trok ruim dertig belangstellenden. Dat
hadden er wat meer mogen zijn, maar we vonden het een
superleuke a vond, was kort samengevat de mening van de
bezoekers. De deelnemers kregen onder andere geluidsfragmenten te horen en moesten noteren welke bands ze op oude
foto’s herkenden. Kaz Lux, voorheen de zanger van Brainbox,
sloot de avond af met een kort optreden. Van tevoren was hij al
getipt als grote kanshebber en hij maakte die verwachtingen
waar: Albert Kamstra kwam als winnaar uit de bus. Jan
Scheepvaart werd tweede en Meta van der Woude ging met de
derde prijs naar huis. Een eervolle vermelding was er voor Jan
de Jong, DJ Hendrik de Vries en Jan Lutgendorff. Zij vielen net
buiten de prijzen.

Oppedijk las enkele luchtige, grappige en uit het leven gegrepen gedichten voor uit zijn in 2014 verschenen bundel “Vijftig
tinten Poezen poëzie”.
Omdat het de tijd van de lintjesregen is werd Hidzer Sietzema
op ludieke wijze onderscheiden door Judith van Lavieren.
Hidzer zijn verdienste was gericht op het vervoer van een oude
piano uit de Mennistetsjerke naar Avondrust, waar van alles
misging.
Rinia Fietsen is sinds jaar en dag een bekend en vertrouwd
adres in Makkum. De huidige eigenaar Timen Rinia (4e generatie)
gaf een historisch overzicht van het 121 jaar oude familiebedrijf.

Speurtocht door Makkum
“O, dat wit ik wol”: riep mijn pakesizzer
toen ze de oplossing van de rebus had
gevonden. “Dy oranje neushoarn stiet
flak by de sporthal”. En bij een andere
foto; “En dy bisten dat is by ús skoalle”.
Ondanks de kou had ze die zaterdagmiddag duidelijk plezier met het zoeken
naar de afbeeldingen. De gure wind en
regen deerde haar niet. Halverwege de
tocht toch maar even warme chocolademelk gedronken in een kroegje. Daarna
weer op zoek naar een etalage met een
varen en een sieraad. Het was zaterdagmiddag soms even afzien door de lage
temperaturen. Toch hadden zich ruim 50
deelnemers aangemeld voor de eerste
Makkumer speurtocht Koningsdag.
Tijdens de tocht moest er gezocht
worden naar locaties in Makkum om letters
te verzamelen. Soms vond je de letters
op de locatie en soms moest er een opdracht worden uitgevoerd. Op één van de gevonden plekken moest een groepsfoto
worden gemaakt en door geappt worden naar een hulplijn. Was
de locatie goed dan kreeg je een letter via WhatsApp terug. Zo
werd er gezocht naar het voormalige café de Harmonie, het
rode Hert, een grafzerk, een poortje, een gietijzeren wiel, een
grote foto van “It wite stek”. Het is maar een kleine greep uit de
vele foto’s die in een keurig verzorgd boekje waren afgebeeld.
De uitslag: 1ste prijs Team Roro; 2e prijs Jennings-Poog; 3e
prijs Postma

De Sân minuten fan de Makkumer middei
De tijd (zeven minuten) die de sprekers toegewezen hadden
gekregen van de voorzitter Arie Kuipers werd meteen overschreden door Otto Gielstra. Aan de hand van oud fotomateriaal
stond de dorpshistoricus stil bij het conflict dat zich in 1901
afspeelde tussen de toenmalige burgemeester van Wûnseradiel
Visser en de Keninginneferiening. De nog kersverse vereniging
(1898) kwam, onder voorzitterschap van Siebolt de Boer, in
aanvaring met de gemeente toen zij n.a.v. van het huwelijk van
koningin Wilhelmina en prins Hendrik een waterfeest (IJsfeest)
wilden organiseren. ”It feest waard ferbean mar Makkum hat de
poat stiif holden. It is wol trochgongen.” De rest van de sprekers
hield zich overigens keurig aan de afgesproken tijd. Eddie

Theatersport is populair. Het is inspirerend, leerzaam en nog
leuk ook om te doen. De Makkumer groep “Net te let” gaf een
korte impressie hoe je een scene met verschillende emoties
kunt spelen.
Wie nog nooit een Slivovitsj geproefd heeft kreeg nu de kans.
Deze brandewijn van druiven (50%) wordt hoofdzakelijk geproduceerd in de Balkanlanden. Met veel dans en muziek werd het
drankje, in klederdracht, aanbevolen door Gerrie en Davor
Selak en Heda en Irfan Kadic. Om de aantrekkingskracht van
Makkum te promoten onder het toerisme introduceerde Ynze
Salverda een nieuwe lokale specialiteit, de Makkumer Spacecake.
Bale Steenhuizen kwam met een iets krachtiger voorstel om
Makkum goed op de kaart te zetten. “Makkum is wat rûch yn ‘e
bek”, zegt de voormalige Makkumer huisarts en zoiets moet je
dan terugvinden in de straatnamen; “De Bealch”, “De Harses”,
“De Grutte Bek” of “De Freet”. De “sân minuten fan de
Makkumer middei” werd afgesloten door Nostalgia met o.a. het
Makkumer Folksliet.

Bingo!
Een zaal vol gezellig keuvelende mensen die in één keer stil zijn
als het eerste cijfertje opgelezen wordt: zo gaat dat met bingo.
In opperste concentratie speelden de bezoekers voor een
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mooie prijs. Ria Oostenveld ging aan het eind van de avond
naar huis met de hoofdprijs: een boodschappenkar vol levensmiddelen.

Aubade
Om half 10 begon Koningsdag met een aubade. Hallelujah was
inmiddels gearriveerd op de Haven en Arie Kuipers en Wim de
Boer betraden het bordes. Met de aanwezigen werden onder
andere ‘Een Nederlandse Amerikaan’, ‘It Feintsje fan Menaam’
en ‘Lief klein konijntje’ gezongen. Daarna dan eindelijk de onthulling wie de Makkumer Koning en Koningin waren. Sietse
Bouma en Hinke de Vries zaten helemaal in hun rol. Zij spraken
het volk toe en waren vol lof over de aubade, de mooie bloemen
van Blomynien en Ilona Oostenveld en de ongeëvenaarde
kanonschoten van het Lutgendorfer kanon. De prachtige door

Chu, Rimmer en Fenna wonnen met hun tekening een cadeaubon van Speelsgoed.

Volksvermaak in de bibliotheek
De Leydsche Kluchtencompagnie heeft tot doel het straattoneel
van lang vervlogen tijden weer voor het voetlicht te brengen. Al
geruime tijd zijn zij actief met het vertalen, bewerken en spelen
van authentieke Hollandsche kluchten uit de periode 1400 –
1700. Vanwege de slechte weersvoorspelling bood het bibliotheekpersoneel aan om naar binnen te gaan i.p.v de geplande
buiten locatie de schoolbuurt. Drie leden van de compagnie
speelden de klucht “De Blinde die zijn geld begroef”. Het verhaal gaat over een blinde man die met zijn knecht bedelend
door de stad trekt. De blinde heeft veel geld en wanneer hij dit
laat verstoppen door zijn knecht wordt dat gezien door de
schoenmaker. De knecht ontdekt later
dat het geld weg is en verzint een list om
het geld weer terug te krijgen. De klucht
is vooral bedoeld als volksvermaak en
het Makkumer publiek liet merken dat er
nog steeds genoten wordt van deze oude
theatervorm. Halverwege de voorstelling
kreeg het gezelschap hoog bezoek van
de Makkumer Koning Willem Alexander
en Koningin Maxima. En de jarige koning
werd uiteraard nog even toegezongen.

Straattheater en livemuziek
in centrum Makkum

Fokje Lutgendorff make-up door Durkje en Nynke en de inzet
van de Koninginnevereniging kon ook rekenen op Koninklijke
waardering. Naar eigen zeggen had het koningspaar look-alikes naar Zwolle gestuurd om maar niets van de feesten in
Makkum te hoeven missen. Maxima stelde haar echtgenoot
voor om café de Prins voortaan café De Koning te noemen.

Kinderoptocht
Met Hallelujah voorop begon toen de optocht die als thema
Royal meegekregen had. De optocht ging natuurlijk langs
Avondrust. Daar was nog een speciaal eerbetoon voor mevrouw
Nini Kunst, die de dag tevoren een Koninklijke Onderscheiding
had ontvangen .Lotte en Carlijn Kamerbeek wonnen de eerste
prijs met hun vlinderbogen. De tweede prijs was voor de zilveren koets van Ella Bijlsma en de derde prijs voor de koning op
klompen. Zij kunnen wat moois uit gaan zoeken met hun bon
van Speelsgoed.

Vollie.nl
Volllie Oostenveld zorgde er voor dat geen kind zich hoefde te
vervelen!. Kinderen zwermden met hun ouders uit over het hele
centrum en vermaakten zich onder andere met blikgooien en
bliklopen. De Rige was voor enkele uurtjes een tekenpaleis. Isa

Het vernieuwde centrum van Makkum
was afgelopen woensdag het “brûsjend
hert” van de Koningsdag. Hoewel de
drukte langzaam op gang kwam vielen
de liefhebbers van livemuziek en straattheater met hun neus in de boter. De
Makkumer Keninginneferiening had een
gevarieerd programma samengesteld.
De herinrichting van het Plein en de Markt is bijna afgerond en
er kon volop gebruik worden gemaakt van de ruimte. Op alle
hoeken van de straat klonk muziek en werden acts opgevoerd
door straatartiesten. De bands verplaatsten zich moeiteloos van
de ene plek naar de andere. Opzwepende ritmes klonken van een
Antilliaanse drumband door de Makkumer straten.
Voorop twee dansende dames die iedereen in
vervoering brachten. Een act met een mini
zijspan trok veel bekijks. Een oud, raar
mannetje baande zich een weg door
de menigte en raakte bijna te water op
de haven. Een kunstenaar vermaakte
de kinderen met het maken van
allerlei ballonfiguren. Iets grotere
kinderen hadden het prima naar
hun zin op een springkussen
voor “It Wite Stek”. Op de
kinderrommelmarkt in de
Kerkstraat werden goede
zaken gedaan. Speelgoed, spelletjes, fietsen,
kleding, cd’s …. het
werd allemaal voor
een appel en een ei
verkocht.
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Janita-Anne Joustra is
juf Andrew Door Judith van Lavieren
Ieder jaar wordt door de musicalopleiding MUZT
uit Sneek een musical uitgevoerd. Dit jaar was
dat Poppins de Musical naar het klassieke
verhaal van Mary Poppins. Janita-Anne Joustra
uit Piaam speelde daarin een van de hoofdrollen: juf Andrew. Deze 17-jarige havoscholiere
uit Piaam zat afgelopen jaar voor het vierde
jaar bij MUZT.
De opleiding vraagt veel tijd. “Vanaf het begin
van het schooljaar wordt je iedere vrijdag verwacht van half 5 tot half 11. Er wordt dan les
gegeven in zang, dans en acteren. Vanaf januari
komen de zaterdagen erbij en wanneer de
voorstelling nadert wordt je ook nog wel eens
op een zondag of door de week verwacht. Als
je een leuk feestje hebt is dat geen geldige
reden om af te zeggen…”, vertelt Janita-Anne.
Op haar dertiende kwam Janita-Anne bij MUZT.
In de drie jaar daarvoor zat ze op muziektheater.
Een jongen uit die groep deed auditie voor de
musicalopleiding en Janita-Anne besloot het
ook te gaan proberen. Dit jaar hebben ze allebei
een rol in Poppins. Door de jaren heen is haar
rol steeds groter geworden. In Leeuwen was
dat een nog een gastrol. In het eerste jaar
MUZT een dansrol, in het tweede jaar een
klein rolletje en vorig jaar in de musical
Meermin was ze al “understudy” (invaller) voor
een grotere rol en had een rol als prinses. Dit
jaar heeft ze in Poppins echt een grote rol te
pakken. De leukste musical om in te spelen
vond ze Meermin. ”Ik hou van sprookjes en in
die musical was je veel als groep bezig en hadden we het erg leuk samen.” Wat is de boodschap van Janita-Anne voor kinderen overwegen om zich bij MUZT aan te melden? “Het is
superleuk, maar het moet wel je passie zijn.
Je moet er andere dingen voor opgeven en
kan vaak niet naar feestjes in het weekend. Je
bent niet altijd blij met de rol die je krijgt. Er
zitten bijvoorbeeld veel meer meisjes dan jongens op MUZT, dus het kan voorkomen dat je
als meisje een mannenrol krijgt, soms wel meerdere jaren achter elkaar. Discipline wordt ook
gevraagd: begin maart is de muziek klaar en
wordt er verwacht dat je ook thuis veel oefent.”
Poppins is in april 6 keer opgevoerd in Theater
Sneek. Op 4 mei vertrekt Janita-Anne met
MUZT naar San Sebastian in Spanje voor het
European Youth Music festival. Op 11 juni en
10 september zijn ze met een korte presentatie
nog een keer te zien in Sneek op Ut Sneek en
de frUITmarkt. Op 25 juni staan ze op
BOLStjurrich in Bolsward. Wat daarna komt,
dat ziet Janita-Anne nog wel. Maar ze zal
zeker bezig blijven met zang en dans.

Kerk en recreatie Makkum
Zondag 15 mei eerste pinksterdag, starten wij
weer met onze campingdiensten in de piramide
op de Holle Poarte. De diensten beginnen om
9.30 uur en worden vermeld, in de kolom
Kerkdiensten. Daarna is er iedere zondag
weer een dienst, tot en met 28 augustus. De
diensten hebben een oecumenisch karakter,
met predikanten of sprekers van verschillende
richtingen. Iedereen is van harte welkom, na de
dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie
of fris te drinken. We hopen op een mooie
zomer periode en een fijne vakantietijd.

VW Up High Up
Zwart, 5drs, Navigatie,Cruisecontr, radio-cd, LM Velgen,
mistl voor, Super complete auto
82dkm bj 2013

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
Citroen Picasso 1.6HDi,Navi,ecc,cruise

€ 8945,2012 € 13945,-

VW Up High Up,Zwart,5drs,Navi,airco

2013 € 8945,-

Honda CRV 2.2CiTD Executive,Navi,ECC 2007 € 9445,-

VW Polo TDi,comf.line,Clima,cruise,5drs

Opel Corsa 1.2-16V Edition,5drs,airco

2011 € 8445,-

VW Polo 1.4-16V,5drs,airco,cruise,r-cd

Peugeot 308 1.2VTi,Navi,airco,cruise

2014 € 14340,-

VW Jetta TDi,NW Type,Ecc,cruise,Trekh 2012 € 14450,-

Peugeot 3008 1.6VTi,Navi,ecc,cruise

2011 € 11645,-

Renault Clio 0.9TCe,Navi,airco,cruise

2013 € 11340,-

Seat Ibiza TDi,5drs,airco,cruise,63dkm

2011 € 7945,-

Seat Leon 1.2TSi,navi,a/c,cruise,60dkm

2014 € 14450,-

VW Up Move Up,Zwart,5drs,Navi,airco

2013 € 7980,-

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

012 € 9345,2011 € 9940,-

Auto Verhuur
Aanhanger Verhuur
Occasions met bovaggarantie!

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318
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Nieuwe afvalcontainers voor watertoeristen

foto: gemeente SWF
In de haven van Makkum, vlakbij de oude visafslag, zijn nieuwe afvalcontainers geplaatst.
Deze containers zijn speciaal bedoeld voor de
watertoeristen die Makkum aandoen. Voorheen stond er een grote verscheidenheid aan
bovengrondse containers. Door de nieuwe
containers ziet het gebied er weer netjes en
aantrekkelijk uit. In de passantenhaven van
Makkum wappert de Blauwe Vlag al, maar door
de uitstraling van de nieuwe afvalvoorziening

krijgen de recreanten een nog warmer welkom
in de haven.
Afval brengen met een muntje
Er staan ondergrondse containers voor rest-,
glas- en papierafval. Om de restafvalcontainer
te gebruiken is een speciaal muntje nodig. De
havenmeester geeft deze muntjes uit wanneer
een ligplaats wordt gereserveerd. De glas- en
papiercontainer zijn vrij te gebruiken.

Platform Kosta informeert de politiek
Platform Kosta, het samenwerkingsverband
tussen Plaatselijk Belang, Ondernemersvereniging en Vereniging van Bedrijven uit
Makkum, stelt zich ten doel een duurzame
IJsselmeerkust op het gebied van ecologie,
economie en mienskip te realiseren. Hun plan,
dat onder andere een drietal eilandjes voor de
Makkumer kust omvat, kreeg in januari veel
aandacht in de media. Op 19 april kwamen de
leden van Provinciale Staten van Fryslân en
de leden van de raad van de gemeente
Súdwest-Fryslân naar de Vigilante in Makkum.
Arjen Doedel en Harold Maduro van Platform
Kosta hielden hier een presentatie over de
voortgang van de activiteiten.
“Onze Kosta (het kustgebied van Kornwerderzand tot Stavoren) is momenteel aan de ene
kant een gebied met veel economische kansen
door de ontwikkelingen rond de Nieuwe
Afsluitdijk en voelt anderzijds de dreiging van
een grootschalige opwekking van windenergie.” Doedel bracht enkele punten uit het plan
van de Makkumer Lagune nog eens extra
onder de aandacht bij de politiek. “Verruiming
van de sluis bij Kornwerderzand zou een
enorme economische impuls voor SúdwestFryslân zijn. Daarnaast is het op diepte houden
van de vaarwegen erg belangrijk.” Over de
mienskip merkte hij op: “Men heeft hier niet
gevraagd om een windmolenpark. Als het er
komt is het belangrijk dat de mienskip hier
ook van meeprofiteert en zeggenschap krijgt
over de besteding van eventuele vergoedingen.
Tevens roep ik u op om in het belang van
omwonenden toch nog een keer te kijken
naar het saneren van oude turbines.”
Over de ecologie (de derde pijler van het plan)
zei hij: ”Hier voor de Vigilante ligt het tafelzilver
van dit gebied, de reden waarom de toeristen
hier komen. Diverse rapporten wijzen uit dat
de IJsselmeerkust bescherming nodig heeft,
onder andere door het verhoogde peil in de
zomer en door het vaker voorkomen van

Door Judith van Lavieren

stormen. De Makkumer Lagune beschermt de
kust maar zorgt er ook voor dat het hier toeristisch gezien nog aantrekkelijker wordt.“ Doedel
ziet veel “koppelkansen”. Zo kan de lagune
een bescherming bieden aan paling en stekelbaars uit de vismigratierivier en sluit het plan
aan bij het Deltaprogramma Robuuste Oevers.
Economische koppelkansen zijn er ook. “Een
toerist die hier komt voor de grachten en
Giethoorn zal het ook prachtig vinden
Kornwerderzand te bezoeken en vervolgens
met een ferrie over te steken naar een van de
plaatsen aan de IJsselmeerkust . Wanneer we
hier een vlakke waterspiegel in combinatie
met veel wind krijgen, zijn er mogelijkheden
voor een zogenaamde speedbaan voor windsurfers. Deze unieke combinatie zal een enorme boost aan het windsurfen geven.”
“Hoe nu verder? We hopen op een luisterend
oor. Gezien de belangstelling is dat vanavond
geslaagd. Natuurlijk willen we ook politieke
aandacht. We hopen dat jullie de Makkumer
Lagune op de agenda zetten. En dat we steun
van provincie en gemeente krijgen bij het verdere proces. Na vanavond is de koek voor
Platform Kosta financieel gezien op.”
De aanwezige Statenleden en raadsleden
maakten na afloop gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. De stemming over
het plan was overwegend positief. Ook kwamen
er van de kant van de politiek tips als: “Zoek,
voor zover dit al niet gebeurd is, de andere
partijen in dit gebied op en kom met één
plan”. En “Jullie plan zou wellicht in aanmerking
kunnen komen voor een bijdrage uit het
Europees Fonds Strategische Investeringen.”
Doedel toonde zich na afloop positief over het
feit dat er zoveel fracties van PS aanwezig
waren in Makkum.” Nu maar hopen dat er
(nog) meer politieke belangstelling komt vanuit de Provincie en gemeente SWF voor de
Friese IJsselmeerkust”, aldus Doedel.
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Avond4daagse 2016
Er kan weer zoals elk jaar sportief gelopen
worden tijdens de avond4daagse die gehouden
wordt op 23 , 24 , 25 en 26 mei. U kunt kiezen
voor de 5 kilometer of de 10 kilometer en tijdens beide routes kunt u weer genieten van
mooi Makkum en zijn omgeving. Dit jaar weer
een verrassend element, die tijdens de 5 km
uitgevoerd wordt. De 10 km wandelaars zullen
het uiterste puntje van Makkum bereiken door
een route over het Beach Resort te lopen.
De voorinschrijving is op woensdagavond 18
mei van 19.00 tot 20.00 uur in het MFC sporthal Makkum. De kosten zijn voor 1 avond  4,50
En voor 4 avonden  5,00. Er is ook een
mogelijkheid om op de maandagavond 23
mei nog in te schrijven alleen wordt het
inschrijfgeld met  0,50 verhoogt.
De 10 km start om 18.15 uur en de 5 km start
om 18.25 uur. Anders dan de vorige jaren,
worden op de donderdagavond de wandelaars muzikaal ontvangen door Muziekvereniging Hallelujah bij het MFC. Als organisatie wensen we iedereen veel wandel plezier.
Een mooie generale voor die deelnemers die
“de Slachte” willen gaan lopen dit jaar. Ons
thema is nog steeds”: “net stinne, mar rinne”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de organisatie, tel. 0515-232145

Zin in een leuk dagje uit?
8 mei is het moederdag. Deze dag krijgen alle
moeders op vertoon van hun kinderen gratis
entree in het Fries Belevingsdorp Aldfaers Erf
in Allingawier! Beleef de vroegere tijden met
o.a. een oude smederij, bakkerij, boerderij en
schilderswerkplaats. Nieuw dit seizoen zijn het
drankorgel, de dorpsschoenmakerij en de vernieuwde menukaart met heerlijke en eerlijke
producten. Voor kinderen is er genoeg speelplezier in de speelboerderij en speelweide,
kan er vlotten gebouwd worden en kunnen ze
roeien met een bootje. In de kleine kerk is een
expositie te bewonderen Bonny Dijkstra, deze
is gratis toegankelijk en ook kan men hier
terecht voor een heerlijk bakje koffie met een
drabbelkoek. Kortom voor jong en oud genoeg
te zien en te beleven in het Fries Belevingsdorp!
Dinsdag t/m zondag geopend van 10.00- 17.00.
Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk bij ons te
doen? Graag! Neem gerust contact met op via
info@aldfaerserf.nl of tel: 0515-231631

Expositie Tjittie Koopmans
Dit voorjaar exposeert Tjittie Koopmans met
een deel van haar werk in de Nynke Pleats te
Piaam. Deze kunstschilderes uit Witmarsum
heeft al vele exposities gehouden in de loop
der jaren. Nu heeft ze vooral haar kleurrijke
schilderijen tentoongesteld zo aan het begin
van het voorjaar. De locatie is uitermate
geschikt en geeft een goed beeld van haar
oeuvre. Zeker de moeite waard tijdens een
fietstocht of autorit even een kijkje te nemen.
Op de website van de Nynke Pleats staan de
openingstijden vermeld.
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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

5e Fjoerrin Makkum

Voetbalprogramma

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

door Jetze Genee

Zaterdag 7 mei

Makkum 1 - Minnertsga 1
Makkum B1d - Franeker SC B2
Makkum B2 - Oeverzwaluwen B2
ST Arum/Stormv'64 C2 - Makkum C2
SJO Oudega/HJSC E1 - Makkum E1
SC Bolsward E9 - Makkum E3
SDS F4 - Makkum F2

Kantinedienst:
Teacke Elgersma/Magriet vd Weerd 8.15-12.00
Alie vd Veer/Tiny vd Veer
12.00-15.00
Geert Melchers/Michel Schaak/ 15.00-19.00
Warren vd Veen
15.00-19.00

Woensdag 11 mei

Makkum B1 - Blauw/wit B3

19.00

Donderdag 12 mei

Makkum F1 - SWZboso F2

19.00

Zaterdag 14 mei

Workum 1 - Makkum 1
Makkum 3 - Woudsend 2
Waterpoort Boys 3 - Makkum 4
Terschelling B1 - Makkum B1d
Makkum C1d - Terschelling C1G
Makkum C2 - ST IJVC/Blauwhuis C2
Makkum D2 - fc Harlingen D3G
Makkum E1 - SWZ Boso Sneek E1
Makkum E2 - SWZ Boso Sneek E5
LSC 1890 F8 - Makkum F2
Balk F5 - Makkum F3
NOK VR1 - Makkum VR1

foto: Sonja Douma
De deelnemers van de bijzonder pittige vijfde
editie van de Fjoerrin, kregen de het dit jaar
niet cadeau. Een hardloop en wandelevenement
voor sportieve Makkumers en sporters uit
de regio. In aanloop naar de Slachtemarathon
(4 juni ) een prima training om te testen of de
trainingsschema’s nog kloppen.
Zondag kwamen 75 wandelaars, 70 kinderen
en 116 hardlopers naar de start aan de
Houtmolen/rondweg. Een mooie combinatie organisatie tussen Loopgroep Makkum en
de Motorclub Makkum. De loopgroep met
vele vrijwilligers zorgde voor bezetting van 3
verzorgingsposten waar de post op 5 km,
onbeschut in de Parregaster Meer, het meeste

respect afdwong. De motorclub zorgde voor
assistentie in de kantinedienst in de voetbalkantine van de VV Makkum én voor de routeaanduiding in de loopwedstrijd. Als koploper
naast een motor lopen, dat lijkt sterk op de
Marathon van Rotterdam! De jeugd en later
ook de senioren kregen een korte hagelbui te
verduren en de wandelaars allicht meerdere.
Dat kon de wil niet breken gezien de gezonde
rode hoofden die kort na 16.00 uur de voetbalkantine binnen kwamen na de lange (25 km)
wandelafstand.
De uitslagen en de foto’s vindt u op de website van Loopgroep Makkum: www.loopgroepmakkum.nl

K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude organiseert “Koningsdagpartij”
Afgelopen woensdag 27 april 2016 was het
koningsdag. Deze dag stond bij K.V. Trije yn
Ien in het teken van de Koningsdagpartij.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen
bleef het de gehele dag droog, maar het was
vrij koud. In totaal stonden er zes partuur op
de lijst en er werd in poultjes gekaatst.

eigen foto
De 1e prijs winnaars v.l.n.r. Abe Ringnalda,
Gerben de Boer en Jeltje de Boer

De partij werd gesponsord door de Rabobank
en na afloop was de uitslag als volgt:
1e Prijs
2e Prijs
Gerben de Boer
Auke Geert Ybema
Abe Ringnalda
Dooitze de Boer
Jeltje de Boer
Joukje Hoekstra

14:30
12:00
12:30
10:15
9:00
11:30
10:00

Kantinedienst:
Johan Boonstra/Corrie vd Veer
Aagje Stellingwerf/Anja de Vries
Sarah Speerstra/Corine Veltman/
Angelique Harteveld

14:30
14:30
12:30
13:30
10:00
9:00
12.00
10:30
10:15
8:45
10:30
13:00

8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Donderdag 19 mei
Balk D2 - Makkum D1

19.00

KV. Makkum organiseert
de Oeds van Dijk partij
Zondag 8 mei a.s. zal deze eerste ledenpartij
van het seizoen plaatsvinden. De partij is voor
Heren, Dames, Schooljeugd, Pupillen en
Welpen. De prijzen bestaan uit eretekens en
waardebonnen en de kransen worden aangeboden door: Bosma Hoveniersbedrijf. Voor
alle categorieën begint het om 11.00 uur.
Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag
19.00 uur in de kantine, via 06 51 071 052 of
secretariaat@kv-makkum.nl
Kantinedienst 8 mei:
Annet Meina – Gerda Bleeker
Greetje Twijnstra – Stien Bosch

10.30-15.00
v.a. 15.00

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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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.

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

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
2-wielig aanhangwagentje met deksel en verlichting z.g.a.n. Tel: 06-15020753

nicomorien@makkum.nl 0515-232323
W kunnen iedere dag (bijna) alle maten en merken banden leveren, dit geldt
Wij
natuurlijk ook voor winterbanden. Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

Donkerbruine leren fauteuil. Tel: 06-15020753

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTERBANDEN IS DE OPSLAG GRATIS

GEVRAAGD
Pick-up touw van stro- en kuil balen
Tel: 0515-574836
Voor de natuurspeelplaats in wording: een oud
bootje om in te spelen (mag lek zijn) en polstokken. MADuurzaam@makkum.nl
of 06-53980019
Wie heeft een goed werkende fiets-hometrainer te leen/te koop. 06-53980019
ACTIE KERKENWERK
Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan
een tel. naar Ria de Haan 0517-532420 . Ook
kunt u 18 en 19 mei rechtstreeks spullen brengen naar kc. het Anker.

Zaterdag 7 mei
ophaaldag oud papier
Op zaterdag 7 mei aanstaande haalt muziekvereniging Hallelujah het oud papier op. Voor
het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart
komen de leden van de muziekvereniging
vanaf 9 uur langs om de dozen langs de weg
op te halen. We vragen dan wel om het papier
op zaterdagmorgen op tijd neer te zetten en
goed te verpakken: in een stevige doos of
pakket en zonder plastic(zak), hout of ander
afval.
Voor de straten ten Noorden van de 2e melkvaart (dus vanaf it String, de Jister en de Kamp/
Gearen) gaan we er vanuit dat iedereen de
mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in
de container te brengen of de buren kan vragen
om het oud papier mee te nemen. Om het
gemakkelijker te maken staat er één container
in de Botterstraat ter hoogte van it Hof.

Er zijn al wat opgaves binnen voor
Leugenbollepop, maar nog niet genoeg om
er een daverend feest van te maken. Dus
geef je nu op viaarie@leugenbollepop.nl
zodat wij er een spectaculaire avond van
kunnen maken.

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

