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Eerste editie
Makkum Art
groot succes
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Plan duurzame
energie voor
nieuwe pompen
Afsluitdijk

Opening Kunstweekend Makkum
Art in het pand van Tichelaar

5

No. 1642 - 14 juni 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Door Judith van Lavieren
“Na maanden van voorbereiding is het dan
zover, in het begin hadden we niet gedacht
dat ons kunstweekend tot dit formaat zou
groeien.” Met deze woorden verwelkomde
Loekie Keur de genodigden op de officiële
opening van Makkum Art in het pand van
Tichelaar aan de Turfmarkt. Een speciaal
woord van welkom was er voor gedeputeerde Sietske Poepjes, pianiste Kanako Inoue
en alle kunstenaars. Een bijzonder gezelschap, in leeftijd variërend van de dertienjarige Thomas tot de negentigjarige bakker
Zondervan. “Ik heb geen lange toespraak
voorbereid, ik zeg gewoon: Ik hou van jullie
en geef nu het woord aan Sietske Poepjes”,
besloot Loekie Keur.
Sietske Poepjes hoefde niet lang na te denken over de uitnodiging om het kunstweekend te openen. “Het gong op syn Makkums.
Loekie freeche het via ús mem.” “Een mooi
project waar door de mensen uit je eigen
dorp aan gewerkt is, dat is toch prachtig
om te komen vieren. Het zet Makkum, maar
ook de Holle Poarte op een geweldige manier op de kaart. Makkum Art met zijn vele
verschillende kunstenaars en soorten kunst
past bij Friesland: we hebben hier alles. Het
past ook bij de Culturele Hoofdstad van volgend jaar: kunst en projecten die vanuit de

gemeenschap komen. Dus zowel als Makkumer maar ook als gedeputeerde vind ik het
prachtig”, aldus Sietske Poepjes.
Sietske Poepjes gaf de vijf dames van de organisatie, Loekie Keur, Maaike Poog, Thilda
Adema, Annette Berends en Wietske Sietzema een cadeautje als blijk van waardering
voor hun grote inzet.
Met het openen van de pianoklep was de officiële opening een feit. Kanako Inoue zette
de opening muzikale luister bij met een kort
pianoconcert.
Tot slot nam Thilda Adema het woord.
“Graag wil ik ook nog alle kunstenaars naar
voren roepen. Zonder hen was er geen
kunstweekend geweest. En jullie staan toch
al, dus graag een staande ovatie!”

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

Pruikmakershoek 26
Vraagprijs
€ 135.000,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten

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)

OVERLIJDEN

Holle Poarte Zondag 18 juni Voorganger: Dhr.
H. Fransen m. m. v. Koper blazers.
Holle Poarte Zondag 25 juni Voorganger: Dhr.
P. Speelman m.m.v. Koor Greidelûd organist:
Dhr. Fl. Hingst.

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:
16, 17 en 18 juni:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
23, 24 en 25 juni:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, oma,
beppe, oerbeppe en oer oer beppe

Anna Braaksma
* Sloten, 8 maart 1929
† Makkum, 30 mei 2017
Kinderen
Kleinkinderen
en (achter-) achterkleinkinderen
De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
It Hof 24, 8754 KD Makkum

“Er is niets dat voorgoed verdwijnt
als men de herinnering bewaart”

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

Op 30 mei is overleden onze bewoonster
app. 201

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

Wij wensen de familie veel sterkte met
dit verlies.

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

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 vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Mevr. A. Braaksma

Makkum, mei 2017

“In Gods liefde geborgen”
Op 7 juni is overleden onze bewoonster
app. 222

Mevr. E. Tack-Wijma
Wij wensen de familie veel sterkte met
dit verlies.
Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
Makkum, juni 2017

18 juni 9.30 uur Van Doniakerk Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, Heilg Avonmaal viering
25 juni 9.30 uur K.C. Het Anker Dhr. C. van
Rijn Sneek
25 juni 16.00 uur K.C. Het Anker Jelmer Voet,
Kinderdienst

Agenda
Zaterdag 17 juni: Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.
Autocrossclub Makkum organiseert in samenwerking met alle basisscholen van Makkum,
voor groep 6,7 en 8 een fietscross op het race
circuit ‘het Nauw” te Makkum op vrijdag 23
juni aanstaande.
Zaterdag 24 juni: Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter
25 juni van 10.00 tot 16.00 uur. Voltige wedstrijd, gratis toegang. Hippisch Centrum
Boeyenkamp.

Zoekertjes
Te koop: Veel Technisch Lego
plus bouwplaten € 60,Nieuwe spijkerbroeken W34/L34 € 10,- p/stuk
Tel. 06-14974599
Te koop mini elektrisch oventje NIEUW, merk
Bestron nieuwprijs € 50,- nu voor € 27,-.
Makkum, tel. 0515 231495,
email MollyHBA@hetnet.nl.
GEZOCHT! Heeft u het Engelstalige boek
Feng shui for your Home, door Sarah Shurety,
gekocht, bij de kerkrommelmarkt van 20 mei.
Wilt u mij dan aub bellen!
Tel 0515-233075.
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Eerste editie Makkum Art groot succes
door Jetze Genee
Vanaf vrijdag middag was het open huis voor
de kunstliefhebbers in Makkum. Op maar liefst
23 locaties konden de deelnemers aan de kunstroute door het dorp en op de Hoalle Poarte,
diverse kunstvormen bezichtigen. Gerenommeerde namen, veel lokaal talent en verrassende locaties in tuinen, woningen, en openbare
gebouwen zorgde voor een verrassend effect
voor de bezoekers. De organisatie, ‘Fiif húsfrouwtsjes die dit toch mar moai klear makke
ha’ aldus een van de exposanten, kijkt vol trots
terug op een superweekend. Weer, bezoekers
en de reacties van exposanten, bezoekers en
inwoners overtrof de verwachting vooraf. Een
jaar geleden kreeg het idee van een kunstroute voor en door de lokale kunstliefhebbers in
Makkum meer vorm. Met ondersteuning uit
het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân, de
inzet van veel vrijwilligers en het netwerk van
de amateurkunstenaars uit Makkum kon dit
weekend het resultaat geoogst worden.
Organisatie
De Pr-machine van Makkum Art heeft niet stilgezeten in voorbereiding op het Pinksterweekend. Zo waren de dames al te horen op de
Omrop Fryslân Op en út en in Musyk in bedriuw. Daarnaast kon iedere bezoeker een mooi
programma met plattegrond krijgen. Deze
waren op diverse locaties verkrijgbaar. Voor
Makkumers een duidelijk verhaal, voor gasten
vaak nog een ontdek je plekje door de vele locaties in Makkum en op het strand. Misschien
wel juist door de vele expositie-locaties was
het nooit lang zoeken. De opzet van het kunstweekend is najaar 2016 gepresenteerd op de
pitch avond voor het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Het idee werd daar ook beloond
met een bijdrage uit dit fonds. Bijzonder om
dat ruim een half jaar later het eindresultaat te
zien. Een prima eerste editie waarbij in alle niveaus kunstuitingen konden worden bekeken.
Het programma
Wie goed het programma via de website of
via het programmaboekje doornam kon naast
beeldhouwwerk en schilderkunst ook bijzondere kunstuitingen vinden in Fiber-Art (wanddoeken), foto’s, glaskunst, keramiek, sieraden,
bloemsierkunst, objecten en muziek en zang

vinden. Voor een niet kunstliefhebber is de
scheidslijn tussen object en kunst soms ‘fiber-dun’ en valt de realistische schilderkunst
meer in de smaak. Voor de liefhebbers van
abstractere kunst viel juist het aanbod beeldhouwwerk, schilderwerk en ook Fiber-Art in de
smaak. In grote lijnen overheerste de schilderkunst en beeldhouwwerk, maar was het aanbod muziek en beleving van de locaties waar
de exposities bijzonder groot. Het oude centrum en ook het strand leent zich prima voor
deze opzet. De openingsceremonie op vrijdag
en later ook op zaterdagavond werden omlijst
door pianomuziek door Kanako Inoue, een
Japans – Nederlandse pianiste die met aanstekelijk enthousiasme klassiek werk speelde.
Frjemd Folk, folkmuziek in het Anker en Samoosara, Klezmermuziek met Fryske teksten
in de Van Doniakerk konden ook op veel bezoekers rekenen.
Lokaal talent
Van Jan Werkhoven, oud-fotograaf van de
Makkumer Belboei, waren foto’s te zien in de
Bibliotheek. Daarnaast werd de fotograaf, uiteraard met fototoestel zelf ook gespot in Makkum. De lokale inbreng was groot en ook van
een hoog niveau. Zonder namen te noemen
kunnen veel exposanten trots zijn op hun eigen
werk. Sommigen konden zelfs al werk verkopen. Dat kon niet met alle kunst, maar diverse
werken zijn dit weekend van de hand gedaan.
‘Voor een eventueel vervolg is het goed om te
focussen op een bepaalde stroming kunst wat
ook haar eigen publiek aantrekt’, was een tip
van een ervaren exposant, die de organisatie
alvast meekreeg. Of dat noodzakelijk is weet
ik niet. Juist de mix van een gebakken visje
door de theatrale en muzikale heren van het
Vishok tot een beeldentuin bezoek aan de Turfmarkt maakt het weekend bijzonder divers. Is
ook een kracht. Over het hele weekend kwam
veel publiek op de kunstroute af. Het overtrof
zaterdag al alle verwachting en toen moest de
zomerse zondag nog komen. Veel bekenden
en familie die afkwamen op de kunst van de
lokale exposanten. Daarnaast ook kenners die
speciaal de kunstroute opzochten. Ondanks
de concurrentie van veel andere activiteiten,
Elfstedenweekend Bolsward bijvoorbeeld,
wisten velen Makkum te vinden. Voor de organisatie in ieder geval voldoende motivatie om

met trots terug te kijken op het weekend en
wie weet alvast te dromen van een vervolg in
het culturele jaar 2018!

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT
OUDER / KIND PARTIJ
Vrijdag 16 juni a.s. organiseert
de KV Makkum de
“Makelaardij Kingma en Walinga partij”.
Het is een Ouder kind kaatspartij
met een luchtbal!
De prijzen eretekens en waardebonnen
worden aangeboden door
Makelaardij Kingma en Walinga.
Het begint om 18.00 uur.
Opgeven voor deze partij kan in de
kantine of via jeugd@kv-makkum.nl
Kantinedienst v.a. 17.30 uur:
Jeanette Bonthuis – Stien Bosch

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig,
stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraaktaal, sociaal) verloopt langzamer of
anders dan gewenst
• De schoolresultaten (leren lezen,
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig
oefenen
• Er is een diagnose vastgesteld, maar
hoe daar mee om te gaan op school?
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beelddenker, ADHD, PDD-NOS, etc.)
• Er komt niet uit, wat er wél in zit!
De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in
het begeleiden en coachen van kinderen
bij wie leren niet vanzelf gaat.

Niet denken in problemen en belemmeringen, maar kijken en werken vanaf de
basis naar persoonlijke groei, mogelijkheden en zelfvertrouwen!
Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl
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Gezond & Vitaal

Uitnodiging voor jaarlijks concert Avondrust

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
Tel. 0515-231551 - 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

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Vanaf heden hebben
we weer een
nieuwe menukaart
en zijn we weer
meerdere dagen
per week geopend!
Kijk op onze website voor
meer informatie.

Jaarlijks op het eind van het schoolseizoen organiseert ‘De KoffieBar’ (de avondvrijwilligers
van Avondrust) een concert in het restaurant
van het zorgcentrum. En als of het een traditie
lijkt te worden, dit jaar komt voor de 13e keer
het voltallige orkest van Muziekvereniging
Hallelujah spelen. Ons doel is altijd om er een
gezellige avond van te maken, vol van muziek,
gezelligheid en ontmoetingen.
Familie, kennissen, vrienden, oude buren, oud
collega’s van de bewoners, het korps en andere belangstellenden uit Makkum of omge-

ving zijn van harte welkom om deze gezellige
avond mee te vieren en om na het concert wat
bij te praten, onder genot van een hapje en
een drankje. Bezoekers betalen een kleine bijdrage van € 2,50 p.p. als tegemoetkoming in
de kosten.
Het concert wordt gegeven op maandag 26
juni a.s. om 19.30 uur in het restaurant van
zorgcentrum Avondrust. We hopen u te mogen verwelkomen, met vriendelijke groet,
Marcel Knijff, namens de vrijwilligers
van de ‘KoffieBar’ van Avondrust.

Meisjesbond in Makkum op ‘Keatslân De Seize’
Zaterdag 10 juni jl. werd het N.K. voor Meisjesafdelingsparturen gehouden in Makkum. Deze
Off. K.N.K.B. wedstrijd werd mede gesponsord door Slagerij Attema en De Greiden Adm.
& Advies (beide uit Makkum). Er stonden 21
parturen op de lijst. In de 1e omloop maakten
Sexbierum-Pietersbierum en Easterein er een
hele spannende partij van. Het werd 5/5 – 6/4
voor Sexbierum-Pietersbierum en daarmee
kwamen zij in de 2e omloop terecht. Het partuur uit eigen dorp, Makkum, kwam de eerste
twee omlopen door. St. Annaparochie gaf wel
goed tegengas in de 2e omloop. Het werd 5/4
-6/6 voor Makkum. Hun volgende partij op de
derde list ontaarde in een ware thriller. Tegenstander Minnertsga nam al gauw een voorsprong en Makkum liet de partij bijna door de
vingers glippen vanwege de spanning. Deze
finale waardige partij werd uiteindelijk in het
voordeel van Makkum beslist met 5/5 – 6/2.
Een staand nummer bracht hen naar de finale.
In de halve finale stonden het sterk kaatsende
partuur van Winsum en het partuur van Sexbierum-Pietersbierum tegenover elkaar. Het
werd een gelijk opgaande strijd. Was het voor
Sexbierum-Pietersbierum in de 1e omloop
zwaar, zo was het ook in deze halve finale tot
het einde toe spannend. Winsum kaatste zeer
beheerst en geconcentreerd, maar met een
laatste boppeslach bereikte Sexbierum-Pietersbierum de finale: 5/5 – 6/4. Na het fries
volkslied begon de finale tussen Makkum
en Sexbierum-Pietersbierum. Makkum ging

voortvarend van start en kwam met een spul
voor. Bijna op slofjes kaatste men door naar
een stand van 4/1. De dappere dames van
Sexbierum-Pietersbierum hadden deze dag al
zoveel moeten geven, dat de fut er een beetje uit was en de Makkumer dames maakten
geen foutjes meer. Zo werd het 5/2 en met alle
Makkumers om het veld kon er op een stand
van 5/2 – 6/0 een mooi feest worden gevierd
met de Makkumer kaatsdames. De Meisjesbond ging naar Boukje, Lobke en Kim (van de
jubilerende 125-jarige KV Makkum).
Uitslagen: 1e Prijs: KV Makkum: Boukje Bosma, Lobke Vlasbloem, Kim Dijkstra met coach
Minne Zwaagstra. 2e Prijs: Sexbierum-Pietersbierum: Ilse Marije Hartman, Anna Ennema
en Fiera de Vries en 3e Prijs: Winsum: Marlies
Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma.
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Plan duurzame energie voor
nieuwe pompen Afsluitdijk

De Afsluitdijk is 85 jaar oud. Rijkswaterstaat
gaat de Afsluitdijk de komende jaren versterken, zodat we ook in de toekomst beschermd
zijn tegen de kracht van het water. Ook worden grote pompen ingebouwd bij Den Oever,
die zorgen dat meer en in alle omstandigheden water kan worden afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee.
Zonne-energie
De pompen vragen veel energie, vergelijkbaar
met het elektriciteitsverbruik van ruim 7.000
huishoudens. Rijkswaterstaat wil de energie
die de pompen verbruiken zelf duurzaam opwekken op en rond de Afsluitdijk. Het meest
kansrijk voor het duurzaam opwekken van
deze energie is zonne-energie. Met de windparken Wieringermeer, Fryslân en Nij Hiddum
Houw wordt in de regio al veel energie gewonnen met wind. Voor zonne-energie is (maximaal) 29 hectare ruimte nodig op de Afsluitdijk zelf en op de koppen. Bijvoorbeeld bij de
verkeersknopen van de A7 bij Den Oever en
Zurich en op de dijk bij Breezanddijk.
Ruimtelijk plan
Het huidige ruimtelijke plan voor de Afsluitdijk houdt geen rekening met (zonne-)energie.

Daarom stelt Rijkswaterstaat een aanvullend
plan op. De aanvulling gaat over de nieuwe
functie duurzame energie en de uitbreiding
van het plangebied. Er is veel aandacht voor
een inpassing en vormgeving die passen bij
het karakter en de historie van de Afsluitdijk.
Bewoners, bedrijven, overheden en andere
belanghebbenden worden nauw bij de plannen betrokken. Op 2 mei is hierover een eerste
bijeenkomst geweest met omwonenden en
andere belanghebbenden, op 8 juni is er een
vervolgbijeenkomst georganiseerd.
U kunt de ontwikkelingen rond duurzame
energie-opgave van Rijkswaterstaat volgen op
www.deafsluitdijk.nl.

Wist u dat…
er aanstaande zaterdag tussen 14.00 en
15.00 uur een helikopter vliegt met diverse
Makkumers boven ons dorp. Dit wordt georganiseerd door AD AUTOBEDRIJF NICO
MORIEN. Er zijn zo’n 12 personen geselecteerd door ons te liken op facebook let dus
op: U ZIET ZE VLIEGEN.

Volle zaal bij jaarlijkse Makkumer Pubkwis
De jaarlijkse Makkumer Pubkwis is
weer achter de rug. Gezelligheid, plezier en hilariteit voerden de boventoon
op woensdagavond 17 mei in de Prins.
De organiserende instanties, CultuurPodium Makkum en Makkum Heren
Sociëteit, hadden dit jaar de vragen
zelf bedacht. En de deelnemers kregen weer pittige vragen voor de kiezen
over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals sport, aardrijkschunde,
muziek, films, etc. Na 8 rondes en uiteraard de populaire Makkumer ronde
kwamen de volgende winnaars uit de
bus. Piet Bosma, Otto Gielstra, Johan
van Dijk, Pim Bergsma en Ad de Vries.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Mercedes E270 CDi

Fiat Punto 1.3 JTD

(bj 2004)
Sedan
groenmetallic
Airco
cruisecontr.
Lm velgen
trekhaak
198dkm

(bj 2011)
Roodmetallic
airco
Cpv
afst. bediening
El.ramen,
trekhaak
156dkm

e 5.995,-

HUISMAN DAK & ZINKWERKEN
LEDENPARTIJ

e 4.995,-

Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!

De KV Makkum organiseert
op zondag 25 juni as.
een Ledenpartij met verliezersronde
voor Heren, Dames, Schooljeugd,
Pupillen en Welpen.
Aanvang alle categorieën: 11.00 uur
Prijzen: Eretekens en waardebonnen,
aangeboden door:
Huisman Dak & Zinkwerken.
Opgave via jeugd@kv-makkum.nl
secretariaat@kv-makkum.nl
of in de kantine.
Kantinedienst:
10.30 uur
Durkje v.d. Gaast en Greetje Twijnstra
15.00 uur
Gonda Bootsma, Margriet v.d. Weerdt en
Marianne Tjeerdema

Werken aan iets nieuws?
CeTeau Internationaal is nieuw in Makkum en zoekt personeel

• Operators
• Techneuten in metaal en machinebouw
• Engineers met internationale focus
Meer weten?
Vraag Tijl Pieter de Zwart
zwart@ceteau.com | Tel. 06-20763478

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

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
Bedrijven van Makkum staan op
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CeTeau, een nieuw bedrijf in Makkum
door Jetze Genee
Loonbedrijf G.C.van der Meer was jaren een
begrip in Makkum. Het werd opgericht in 1929.
Toen in 2000 het bedrijf uit haar jas groeide
werd het bedrijf, in overleg met de toenmalige directie Jan en Catherinus en de gemeente, verplaatst van de Brouwersteeg naar it
Gruthof 6. Het bedrijf had op dat moment 22
man in vaste dienst. In 2007 is medefirmant
Jan gestopt en ging Catherinus alleen verder.
Toen na een actieve periode een collega loonwerker belangstelling toonde op alle activa en
een groot deel van het personeel, maakte Catherinus de keuze om hier op in te gaan. Mede
omdat er geen opvolging zou komen. In 2013
heeft dit zijn beslag gekregen en sindsdien is
Catherinus nog actief in loon- en grondwerk
en het geven van advies voor particulieren en
bedrijven. Daarnaast beschikt het bedrijf nog
over een op- en overslag terrein. De gebou-

wen zijn inmiddels verkocht aan Tijl de Zwart
van CeTeau internationaal.
Nieuw bedrijf
U herkent het bedrijf mogelijk aan de hoge
masten die regelmatig van afstand op het terrein te zien zijn. Dat zijn de installatie machines die verticale drainage installeren. Verticale
drainage, daar draait het om bij CeTeau. Klinkt
ingewikkeld maar het is eigenlijk een ingenieus simpel product. Eigenaar Tijl de Zwart
verteld dat de techniek in Nederland is uitgevonden. Het is een manier om versnelt water
uit zachte klei of veenachtige grond te verwijderen. De verticale drainage gaat diep de bodem in op regelmatige afstand van ongeveer
een meter van elkaar. Het water uit de klei of
veen hoeft zodoende maar een korte weg af te
leggen naar de dichtstbijzijnde verticale drain
en wordt via de verticale drain naar boven afgevoerd. Door het aanbrengen van een over-

Bewoners Avondrust wandelen Avondvierdaagse

hoogte van grond op het gebied zal de grond
daardoor versnelt ‘zetten’ . Wanneer na een
aantal maanden de zetting bereikt is kan de
overhoogte worden afgegraven en kan verder
worden gegaan met bebouwen. De verticale
drainage blijft in de ondergrond achter.
Ondanks dat de techniek in Nederland is uitgevonden is CeTeau in Azië groot geworden
in de verticale drainage. Door grote infrastructuur projecten voor havens, vliegvelden en
wegen wordt jaarlijks meer dan 150 miljoen
meter verticale drainage geproduceerd en
geïnstalleerd, waarvan CeTeau een marktaandeel van ongeveer 75% heeft. Met fabrieken
in Thailand en Maleisië voor het maken van
verticale drainage en eigen installatie machines en personeel is CeTeau wel bekend in die
contreien.
Wat gebeurt er allemaal
op het terrein in Makkum?
Daarvoor krijg ik een uitgebreide uitleg en
rondleiding van de Zwart. In een van de bedrijfshallen lopen de rollen met verticale drainage materiaal van de lopende band. De rollen
worden gemaakt van bolletjes plastic en een
kunststoffilter. In drieploegendienst wordt hier
24 uur gewerkt om aan de vraag te kunnen
voldoen. Daarnaast worden installatie rigs
gemaakt en geassembleerd, die vervolgens
de hele wereld worden over gestuurd. Ook de
wereldwijde logistiek en technische support
voor de projecten wordt vanuit het kantoor
verzorgd. Op dit moment werken er in Makkum 15 mensen waarvan 4 Makkumers.
Wie is CeTeau?
Het bedrijf wordt geleid door de jonge ondernemer Tijl de Zwart (Sneek, 1975) die na een
studie bedrijfskunde en met een voorkeur voor
techniek al snel zocht naar een combinatie
van beiden. Naast de productie van drainage
materialen levert het bedrijf ook de machines
om de verticale drains te installeren.

Door Judith van Lavieren
Er wordt tegenwoordig elke week gewandeld
vanuit Avondrust. De afgelopen weken gebeurde dat op een heel bijzondere manier. Er
werd namelijk een speciale vierdaagse voor
bewoners van Avondrust georganiseerd: niet
vier avonden achter elkaar, maar elke week
een middag wandelen door Makkum. Het
initiatief voor de Avondrustvierdaagse kwam
van bewoner de heer Paauw. De heer Paauw,
Klaas Horjus, Tiny Koornstra, Evelien Barbiers,
Hillie Veenje en fysiotherapeut Annagreet van
‘t Hul staken de koppen bij elkaar om de vierdaagse te realiseren. Elisa de Vries nam in verband met ziekte later een aantal taken over.
Grietje de Haan zorgde dat er genoeg vrijwilli-

gers waren. Tiny Koornstra bedacht drie routes door Ald Makkum. Onderweg vertelde zij
allerlei wetenswaardigheden over onze flecke
aan de deelnemers. Die vonden het erg leuk
om op deze manier te wandelen. Op de laatste wandeldag, dinsdag 30 mei, was de route
verzorgd door Evelien Barbiers van Makkum
Aantrekkelijk Duurzaam. Deze wandeling ging
langs de tuinen van Makkum. Toen de groep
omstreeks kwart voor 5 weer richting Avondrust liep werden ze bij de Jumbo muzikaal
en feestelijk ingehaald door een speciale afvaardiging van de drumband van Hallelujah.
Voor de bushalte werd aangesloten achter de
drumband. Met de drumband voorop werd het
laatste stukje van de route naar Avondrust volbracht.

Vanaf 2004 actief in Azië met kantoren en fabrieken in Thailand en Maleisië kwam in 2015
de kans om de bedrijfspanden van Van der
Meer te kopen en daarmee de bedrijvigheid
vanuit Azië over te halen naar Makkum om
ook de Europese markt te kunnen bedienen.
De Zwart met vrouw en jonge zoon wonen nu
tevreden op het Gruthof in Makkum.
Groei in personeel
De Zwart wil de komende jaren de activiteiten
in Makkum verder uitbreiden om aan de wereldwijde vraag te blijven voldoen. Het bedrijf
zoekt daarvoor personeel, met name techneuten voor het buitenland. Daarnaast zijn ook
voor de productielijn extra mensen nodig.
Heeft u na het lezen van dit stuk interesse in
het bedrijf, een mogelijke baan of wilt u contact opnemen met een van huidige gebruikers
dan kunt u dat via: Tijl Pieter de Zwart: zwart@
ceteau.com / 06-20763478. Contact of een
vraag in grondwerk of agrarisch loonwerk?
Dat kan via Catherinus van der Meer: info@
vdmeermakkum.nl / 0515- 231460.
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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

