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No. 1660 - 7 maart 2018
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2018 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

M a k k u m e r B e l b o ei

Sneldienst Wagenborg Passagiersdiensten
gedoopt bij Gebroeders van Enkhuizen

Hulp nodig
met een logo en
Huisstijl?
of liever een
bedrijfsbrocHure
inclusief
fotografie?

kennis maken?
stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl
of bel: 06 2709 1499
middenstraat 14 | makkum

lieverdink-vormgeving.nl

Door Judith van Lavieren
Afgelopen vrijdag werd bij Gebroeders van
Enkhuizen de nieuwe Sneldienst van Wagenborg Passagiersdiensten gedoopt. De
gasten werden vanaf vier uur ontvangen op
de werf. In het paviljoen klonk een gezellig
muziekje en waren beelden van het passagiersschip in wording te zien. Om half vijf
heette Ronald van Enkhuizen iedereen welkom op de werf. “Vorig jaar hebben we ons
25 jarig jubileum gevierd en nu alweer een
mooi moment met het dopen van dit schip.
We zijn er erg trots op, er is de laatste weken
nog heel hard aan gewerkt. Het is de eerste
keer dat we een bedrijfsvaartuig hebben gemaakt. In december is het casco hier aangekomen en tweeënhalve maand later kunt
u het prachtige resultaat zien. Dank aan
het personeel en alle medewerkers die zich
enorm ingezet hebben. We wensen de bemanning en de passagiers van Wagenborg
Passagiersdiensten vele jaren met goede
resultaten.”
Hierna gaf Van Enkhuizen het woord aan
Ger van Langen, directeur van Wagenborg
Passagiersdiensten. De heer van Langen
vertelde dat Wagenborg al sinds 1905 de
veerdiensten tussen de vaste wal en de eilanden verzorgd. “Ameland kampt met een
verslechterende vaargeul, de dienstverlening werd daardoor ernstig bemoeilijkt. On-

derzoek wees uit dat de vertragingen onder
andere verminderd zouden kunnen worden
door het inzetten van een sneldienst. Het
resulteerde in een regionaal project van formaat met een bijdrage waar Makkum trots
op kan zijn. De afbouw van de sneldienst
werd gedaan door gebroeders van Enkhuizen in samenwerking met Timmerbedrijf van
Malsen. Eind deze maand is de sneldienst,
met 6 afvaarten per dag, een feit.”
Hierna nodigde de heer van Langen doopmoeder mevrouw ir. H.M. Leemhuis-Stout,
voormalig waarnemend commissaris van
de Koning in Fryslân uit om het nieuwe passagiersschip te dopen. Zij werd daarin bijgestaan door de heer drs. A.A.M. Brok, de
Vervolg op pagina 3

MAKKUM

Turfmarkt 35
Vraagprijs
€ 335.000,- 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

Zoekertje

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)

GEBOREN

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

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijken
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht
in de dienstdoende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- 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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
Secretaris Begrafenisvereniging is
Sj. Elgersma-Zondervan tel. 0515-231546.
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 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

Tankber en bliid binne wy mei de
berte fan ús famke en suske

Amarens
Berne op 20 febrewaris 2018
te Piaam
Sy weaget 5 ½ pûn

Zoekertjes

Sjoerd, José, Siebren en Marthe
Reitsma-Galema
Kooireed 4, 8756 JN Piaam

Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare
spullen voor de rommelmarkt, bel dan met
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag
van de maand bij u opgehaald.

OVERLIJDEN

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 21 februari is overleden onze
bewoner mevrouw

A. Politiek-Brunia
Wij wensen haar familie veel sterkte
met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State
Witmarsum, 22 februari 2018
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 2 maart is overleden onze bewoner
de heer

L. Hilarides
Wij wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State
Witmarsum, 2 maart 2018

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 rieten grote fietsmand voor
transportfiets, z.g.a.n. met voering van
binnen en plastic afdekhoes € 15,--.
email: MollyHBA@hetnet.nl
tel. 0515 231495.
Te koop: twee stapelbedden, grenen naturel
(inmiddels wat donkerder gekleurd) met
lattenbodem (Ikea, lijkt op “Mydal”).
Br. 88 cm, h. ca.144 cm, l. 206 cm.
Matrasmaat: 200x80 cm. 30 euro per stuk.
Mail of bel rkemme@chello.nl, 06 12640910
Gevraagd gratis dames en herenfietsen kinderfietsen en onderdelen van fietsen ook erg
welkom, tel. 06 15217770

Agenda
KBO-PCOB afd.Wunseradiel.
UITNODIGING Woensdag 14 maart 2018.
Voor het feestelijk einde van dit seizoen.
Het trio ‘TRIJEKAART’ verzorgd deze middag
met sketches en zang. De middag wordt
afgesloten met koffietafel,eigen bijdrage
15 euro pp. Plaats van samenkomst,
Hotel de Vigilante, aanvang 15.30 uur
Donderdag 15 maart
Jetske Bilker, Hein Jaap Hilarides en Baukje
Zijlstra in Bibliotheek Makkum
Aanvang 19.30 uur
leden € 2,50 niet leden € 3,50
Meer informatie op
www.bibliothekenmarenfean.nl
Graag aanmelden in de bibliotheek of
via de website.
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Sneldienst Wagenborg Passagiersdiensten
gedoopt bij Gebroeders van Enkhuizen
Vervolg van voorpagina
huidige commissaris. Onder het genot van
een glaasje champagne waren de aanwezigen getuige van het breken van de fles tegen
de romp. Van oudsher een gebruik om de zeegoden gunstig te stemmen. Het schip werd
“Fostaborg”gedoopt. Een naam die verwijst

naar Ameland, naar Fosta de godin van de
jacht en de vruchtbaarheid. Zij bracht voorspoed op Ameland , bracht alles wat de mensen nodig hadden om goed te leven.
Hierna keerden de genodigden terug naar het
warme paviljoen om onder het genot van een
hapje en een drankje nog even gezellig na te
praten.

Open dag woonzorgcentrum Avondrust Makkum
Altijd al eens achter de deuren van een woonzorgcentrum willen kijken?
Kom dan op zaterdag 17 maart a.s. naar de open dag van Woon- Zorgcentrum Avondrust te Makkum.
Wij openen onze deuren voor iedereen die meer wil weten over wonen, werken, zorg, stage of
vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum, ook zijn er rondleidingen.
U bent van harte welkom tussen 09.30 uur en 13.30 uur. Graag tot ziens op 17 maart!

Woon- Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 8754 EB Makkum

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
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

U kunt uw sieraden nog steeds laten repareren in Makkum!
Door Judith van Lavieren

Juwelier Gordon is sinds kort niet meer gevestigd op Plein 5. In samenwerking met Pleuny
Blanksma van De Eerlijkheid voert Gordon nog

wel reparaties uit. Uw kapotte gouden en zilveren sieraden en horloges kunt u ter reparatie
aanbieden in “De Eerlijkheid”. Het vervangen
van de batterij van een horloge kunt u ook
door Gordon laten verzorgen. Twee maal in de

week haalt Gordon de reparaties op.
In De Eerlijkheid staat ook een vitrinekast met
een bescheiden collectie “Jewelry by Gordon”. Deze sieraden zijn handgemaakt en stuk
voor stuk uniek.
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Heren laat je snor staan!

Clinic Wallball olv Tjisse Steenstra groot succes

Door Judith van Lavieren
Op zondag 27 mei vieren Rinia Fietsen en
Hoeksema Kapper feest. Beide ondernemers
bestaan 125 jaar en zijn erg benieuwd of het
door hen aangevraagde predicaat hofleverancier tijdens hun jubileum zal worden toegekend. Uiteraard vindt het feest plaats in de
Kerkstraat te Makkum waar beide ondernemers gevestigd zijn. In de notaristuin om precies te zijn.
U hoort de komende maanden nog wat er
allemaal op het programma staat. Eén ding
vergt echter nu al wat voorbereiding en medewerking van het mannelijke deel van de
Makkumer bevolking. Er wordt namelijk een
echte snorrenwedstrijd gehouden. Want de
Snor-Fiets vormt de (Fiets)-Band tussen een
kapperszaak en een fietsenwinkel. Door nu
ruchtbaarheid te geven aan de wedstrijd hebben alle mannen ruim de tijd om een mooie
snor te “kweken”.
Dus heren uit Makkum: laat je snor staan en
steel de show op 27 mei aanstaande!

Wij zoeken jou!
Keukenhulp
Ontbijtmedewerker
Versterking van onze
huishoudelijke dienst
Medewerker bediening
Werktijden in overleg,
ook parttime mogelijk!
Neem contact op voor een afspraak met:
Joke Moerke-Maandag

Hotel de Waag & Brasserie
De Eerste Rang

Zondag 25 maart jl. vond de primeur van het seizoen plaats. Circa 30 leden hadden zich aangemeld om deel te nemen aan de clinic wallball. Topspeler Wallball, maar ook hoofdklassekaatser
Tjisse Steenstra zorgde ervoor een leuke middag. Jeugd en senioren deden mee, alles spieren
werden gevoeld en het enthousiasme was groot. Na afloop kon de jeugd met Tjisse op de foto.
En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Ook voor iedereen die er niet bij was. Bedankt Tjisse,
het was echt de moeite waard !
Bestuur KV Exmorra

Steegjesfair een groot succes voor de
Nederlandse Vioolbouwschool
De Nederlandse Vioolbouwschool, die al
eerder op Omrop Fryslân aandacht heeft gekregen, is goed bezocht tijdens de Steegjesfair! Geschat wordt dat er tussen de 300 en
400 bezoekers waren.
Zij werden te woord gestaan door Rob, Pier,
Ulbe, Robin en Egbert, die vertelden over
hun ervaringen en de instrumenten die ze
zelf bouwen en repareren. Zij doen dit onder begeleiding van Dirk Jacob Hamoen,
de grondlegger van de vioolbouwschool, en
Rob Stemerding.
Op de vioolbouwschool worden cursussen
gegeven in het bouwen van allerlei strijkinstrumenten, zoals violen, celli, bassen gam-

ba’s en andere strijkinstrumenten.
De Steegjesfair was een mooie kans om
eens binnen te kijken bij deze bijzondere
school aan de Wijk- of Armhuissteeg in het
centrum van Makkum.
De school had ook een prijsvraag uitgeschreven; van 5 verschillende soorten hout
kon de soortnaam geraden worden. Het ging
om Kersen, Essen, Teak, Eiken en Beuken.
Van de vele deelnemers zijn er drie die alle
antwoorden goed hebben. Dit zijn Sietse de
Witte, Jacob Struiving en Paul van der Kooij
van 8 jaar oud! De prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen. Zij krijgen een
lekker suikerbrood dat ter beschikking is gesteld door de Makkumse Bakkerij Kluft.

Markt 13 8754 CM Makkum
telefoon 0515-231447

VW Jetta 1.6Tdi 77kW

VW Golf 1.6Tdi 77kW

Bj 2012
Highline
zilvermetallic
airco-ecc
cruisecontrole
LM velgen
trekhaak
136.000 km

Bj 2011
Highline
zwartmetallic
airco
cruisecontrole
5-drs
LM velgen
156.000 km

e 11.940,-

Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!

e 8.890,-
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Districs kampioenschappen judo voor
judoka’s in de klasse -12 en -18

Van de Judo Kings afdeling Witmarsum namen er vier judoka’s deel aan dit toernooi,
waar de beste judoka’s uit de drie Noordelijke
provincies aan deel nemen.
Olaf vd Heide (2009, - 24 kg) liet met aanvallend judo zien dat hij de beste in zijn klasse
was. Na vier winst partijen werd hij kampioen
van Noord Nederland.
Riemer Jelte Buwalda (2008, -30 kg) kwam na
netjes aanvallend judo als nummer twee zijn
poule uit. In het afval systeem wat volgde wist
hij op een nette manier zijn partijen te winnen
en zo de finale te bereiken. Helaas ging deze

finale, tegen een oudere judoka, verloren.
Riemer Jelte kreeg na netjes judo gedemonstreerd te hebben het zilver omgehangen.
Zus Amara Buwalda (2007, -40 kg) kwam netjes haar poule uit. In de kruisfinale die volgde
verloor ze helaas een partij waardoor ze mocht
strijden om brons. Deze partij wist Amara in
volle winst om te zetten wat haar een keurige
derde prijs opleverde.
Benyam Bössack (2009, -30 kg) liet aanvallen
judo zien maar kwam helaas de poule niet uit.
Voor de judoka’s vanuit afdeling Witmarsum
een goed resultaat.

Inloopbijeenkomst De Vries Scheepsbouw Makkum
De Vries Scheepsbouw Makkum organiseert
op woensdag 14 maart van 19.00 tot 20.30
uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden uit Makkum. Dit
zal plaatsvinden in de kantine van de werf op
Stranwei 6 te Makkum. De aanleiding voor de
inloopbijeenkomst zijn de uitbreidingsplannen
van de werf.
Op korte termijn wordt gestart met de bouw
van een nieuw bedrijfsgebouw aan de westzijde van het bestaande droogdok. Dit nieuwe

gebouw dient ter vervanging van de huidige
werkplaatsen en kantoorunits. De inloopbijeenkomst gaat niet over deze nieuwbouw,
maar over de vervolguitbreiding van het bedrijf. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt hetgeen kan worden bekeken tijdens
de bijeenkomst Er zijn medewerkers van de
werf aanwezig om de plannen toe te lichten en
vragen te beantwoorden.
Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te
melden voor de bijeenkomst maar kunnen gewoon binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur.

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

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
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Twee Makkumer finalisten bij Miss Teen Friesland

Door Judith van Lavieren
Aan de finale van de Miss Teen Friesland verkiezing zullen dit jaar twee Makkumer kandidates meedoen. Anna van der Geest en Rosalie Droog werden hier beide voor uitgekozen
op de onlangs in Drachten gehouden selectiedag. Het bekend maken van de uitslag was
superspannend. En het was “vet raar” om te
horen dat je naam genoemd wordt en je bij de
18 van de 70 meiden hoort die naar de finale
gaan.
Rosalie werd door Annick Gerritsma, de Makkumer deelneemster van vorig jaar, geïnspireerd om mee te doen. Spontaan gaf ze zich
op. “Mijn ouders dachten eerst dat ik een
grapje maakte, maar ze vonden het hartstikke
leuk”, vertelt Rosalie. Anna werd gescout op
Facebook. Via een privéberichtje kreeg ze het
verzoek om mee te doen. “Ik heb het met mijn

ouders overlegd. Het leek ons echt een leuke
ervaring, dus ik besloot om mee te doen”, aldus Anna.
De meiden zijn er druk mee. Elk weekend is
er een activiteit waar ze met de hele groep
finalisten aan mee doen. De ene keer is het
een bootcamp, de andere keer een catwalktraining. “ We hebben ook “cross the line” gedaan. Dat was heftig hoor en soms was je ook
verbaasd. Is dat andere meisje ook onzeker?
Het was al een leuke groep, maar toen nog
leuker”, concluderen Anna en Rosalie.
Iedereen is wel onzeker, vooral de bikinironde
en de vragenronde vinden veel meiden eng,
stellen Rosalie en Anna. Om het allemaal naast
school te doen is behoorlijk pittig. Rosalie is
15 jaar en zit op het Marne in Bolsward in 3
GT. Anna is 16 jaar en zit in het eerste jaar van
het MBO. Op het Friesland College in Heerenveen doet ze marketing en communicatie.

Ze genieten van alles wat ze meemaken. Hebben een appgroep waarin ze van alles overleggen.” A once in a lifetime experience “, vinden ze het. Morgen mogen ze naar Omrop
Fryslân . “Ook weer spannend, we moeten
de hele tijd lachen”, zegt Anna met een smile. Er komt nogal wat bij kijken, onder andere
de zoektocht naar een galajurk. En het lopen
en presenteren op hakken van 10 cm. “Ook je
gebruik van social media is belangrijk. Annick
won hier vorig jaar een prijs mee, ze had zo”n
leuke vlog. Ik vond het erg leuk om haar leven
op school te zien”, vertelt Rosalie.
Tickets kopen voor de finale van 18 maart
kan via Anna of Rosalie. Wilt u op ze stemmen SMS dan Poll Friesland gevolgd door
de naam van de kandidate naar 3010. (1,10
euro pers SMS) De Makkumer Belboei blijft de
belevenissen van de Makkumer meisjes op de
voet volgen. Succes dames!
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De Begrafenisvereniging
van Makkum e.o.
Nodigt haar leden uit voor de 114e
ledenvergadering die gehouden zal
worden op donderdag 22 maart 2018
om 20.00 uur in K.C. Het Anker te
Makkum.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige ledenvergadering(is ter vergadering aanwezig)
4. Financieel verslag (is ter vergadering
aanwezig)
5. Verslag kascontrole
6. Vaststellen contributie en ledenkorting
7. Mededelingen
8. Bestuursverkiezing: Aftredend
volgens schema T. Rienstra-Krist
(herkiesbaar) Tegenkandidaten
kunnen zich aanmelden tot aanvang
van de leden vergadering.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur

WIL JIJ WERKEN IN
EEN GEZELLIG TEAM?
Overdag of ’s middags met voldoende
vrije tijd om naar het strand te gaan?

BEDIENING

(vanaf 18 jaar, ervaring niet vereist)

SCHOONMAAK

(vanaf 16 jaar, ervaring niet vereist)

KEUKEN

(vanaf 18 jaar, enige ervaring gewenst)
Mail nu naar:
info@itposthus.nl

Witgoed

Verkoop en reparatie
van uw witgoed

Don de Jong
De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137
dondejong2@hotmail.com
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 10 maart
14:30 AVC 1-Makkum 1
12:30 SC Berlikum 2-Makkum 2
13:30 Joure SC 3-Makkum 3
11:00 Makkum JO19-1-Franeker SC JO19-2
13:15 Makkum JO17-1-Franeker SC JO17-3
09:00 Makkum JO15-1-SC Bolsward JO15-2
10:15 CVVO JO13-1-Makkum JO13-1
19.00 ST Blauwhuis JO13-2-Makkum JO13-2
09:00 Makkum JO11-1-SJO DFC JO11-1
10:30 Makkum JO11-2-Harlingen JO11-2G
09:15 Makkum JO11-3-Scharneg. JO11-4
09:00 SC Bolsward JO9-1-Makkum JO9-1
10:00 Makkum JO9-2-Oosterlittens JO9-2G
10:15 Walde De JO9-1G-Makkum JO9-3
10:15 MKV’29 VR2-Makkum VR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Annelies Bootsma
		
Marten Douna
12.00-15.00 Greetje Hiemstra
		
Richard Dol
15.00-19.00 Evelien Schakel
		
Caro Brouwer
		
Rene Reinsma
Zaterdag 17 maart
15:00 Makkum 1-SC Bolsward 1
12:30 Makkum 2-Minnertsga 2
14:30 Makkum 3-SC Bolsward 5
12:30 SDS JO19-1-Makkum JO19-1
11:30 Balk JO17-3-Makkum JO17-1
08:45 LSC 1890 JO15-2-Makkum JO15-1
10:45 Makkum JO13-1-Emmeloord SC JO131
09:00 Makkum JO13-2-CVVO JO13-4G
08:45 S.F. Deinum JO11-1-Makkum JO11-1
10:15 Hielpen JO11-2-Makkum JO11-2
09:00 SC Bolsward JO11-6-Makkum JO11-3
10:00 Makkum JO9-1-Zeerobben JO9-1
09:00 ONS Sneek JO9-3-Makkum JO9-2
10:15 Makkum JO9-3-IJVC JO9-4
11:20 Arum VR1-Makkum VR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Douwine Postma
		
Nelleke Oostenveld
12.00-15.00 Piebe Adema
		
Anneke Jansen
15.00-19.00 Geert Melchers
		
Warren vd Veen
		
Frank de Vries

Kerkdiensten
PKN Makkum
11 maart 9.30 Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo 4e 40-dgntijd
14 maart 19.30 Van Doniakerk
Ds. G. Oberink Urk Bidstond
18 maart 9.30 Van Doniakerk
Ds. S. de Jong Joure 5e 40-dgntijd
RK vieringen Makkum
Zondag 11-03 09.30 uur Doopsgezinde kerk,
Parochievoorganger. Zondag 18-03, uitgenodigd bij andere locaties.
Witmarsum
Zondag 11-03 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 18-03 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Maandag 19-03 10.30 uur, Aylvastate,
Pastoor A. Bultsma

Plaatselijk Belang Makkum
•

AED MAKKUM: De nieuwe locatie van de
AED (Automatische Externe Defibrillator)
is bekend, dit levensreddende apparaat
zal binnenkort in het portiek van de bibliotheek geplaatst worden.

•

Klachten: Wanneer u als inwoner(ster)
een klacht heeft over de inrichting/onderhoud en/of defecten aan materialen die in
de openbare ruimte van Makkum aanwezig zijn, dan kunt u daar eenvoudig op de
website van de gemeente een klachtenformulier voor invullen. U ontvangt direct
daarna een bevestiging van de gemeente.
www.gemeentesudwestfryslan.nl.

•

Jaarvergadering: De jaarvergadering is
op 22 maart a.s. 20.00 uur in het MFC gebouw aan de Klipperstraat 21A. Nieuwe
inwoners en bestaande inwoners, U bent
allen van harte welkom. Kom en laat hier
uw stem horen en denk mee over de toekomst van uw eigen woonplaats Makkum.
PBMakkum zoekt 2 nieuwe bestuursleden,

aanmeldingen graag via:
info@pbmakkum.
•

Doarpswurk organiseert samen met o.a.
de Friese Milieu Federatie de bijeenkomst
over: Omgevingswet en Friese praktijken. We gaan deze middag aan de hand
van bestaande casussen de mogelijkheden van de Omgevingswet verkennen.
We praten met de casushouders en deskundigen over de mogelijkheden die deze
aanstaande omgevingswet biedt, over democratische vernieuwing, over participatie
en initiatieven van onderop en over een
integrale aanpak. Ook het publiek wordt
uitgenodigd om hierover mee te praten,
kortom neem je ervaringen mee en lanceer
je ideeën over hoe wij als inwoners van
Fryslân straks onze leefomgeving gaan
vormgeven. Wanneer: donderdag 8 maart
2018 Tijd: 13.00-17.00 uur Waar: Leeuwarden. Meer informatie (en aanmelden) kun
je vinden op onze website.
www.doarpswurk.frl.

Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht
voor alle soorten drukwerk
Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,
noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service
staan bij ons hoog in het vaandel.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl
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Wintercompetitie Tennisvereniging Makkum
T.V. Makkum heeft zaterdag 17 februari haar
wintercompetitie 2018 afgesloten. Op drie
vrijdagavonden en op de slotdag hebben 24
weerbestendige tennisliefhebbers in wisselende samenstelling gestreden om het kampioenschap.
Iedere winterse avond werden er 3 partijen
van een uur gespeeld. De deelnemers werden steeds aan een andere partner gekoppeld
in dames/herendubbel en in gemengd dubbel. Na afloop van iedere partij werd weer de
warmte van de gezellige kantine opgezocht.
Na het spelen van de laatste wedstrijden op
zaterdagmiddag 17 februari is de competitie
afgesloten met de prijsuitreiking en heerlijke
snert van Pieter en Gelfke.
1e prijs heren
: Paul Geuvers

Cultureel Podium
Makkum presenteert
Workshop bonbons

Een workshop bonbons maken op 22 maart
Altijd al eens zelf heerlijke (Paas) bonbons willen maken? Dat kan nu op deze donderdagavond. We gaan verschillende soorten vulling
maken en de bonbons kunnen naar eigen inzicht versierd worden en in een zelfgemaakt
doosje mee naar huis genomen worden. Leuk
om cadeau te geven of zelf van te genieten!
Opgeven kan via www.cultureelpodiummakkum.nl. Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur. Locatie:
it Kolkje, Veldreed 2 Idsegahuizum (bereikbaar
via Papiermolenstreek te Makkum). Kosten:
Leden CPM €10,00 en voor niet-leden €12,50.

Wij zoeken een enthousiaste

verkoop medewerk(st)er
voor +/-25 uur per week,

Beetje kennis van de
Duitse taal is een pré.
Voor meer info kun je
mailen naar:
vispermaremakkum@gmail.com
of bellen 06-52456380

1e prijs dames : Sylvia Kuperus
NL Doet: Op zaterdag 10 maart wordt er in het
kader van NL Doet druk geklust om het tenniscomplex weer zomer klaar te maken.
Open dag: Op zaterdag 24 maart vanaf 13 uur
kan jong en oud kennismaken met tennis. Er
zijn demonstratiewedstrijden en activiteiten
voor jong en oud. Tennisrackets en ballen
liggen klaar. Wij zijn een laagdrempelige vereniging voor iedereen die spel en gezelligheid
belangrijk vind. Nieuwe leden krijgen 50% korting op het lidmaatschap over het eerste jaar.
Instuifdagen: Voor diegenen die niet op de
open dag kunnen komen is er vrijdagavond 30
maart en zaterdagmorgen 31 maart (vanaf 10
uur) de gelegenheid om vrijblijvend een balletje te slaan.
Tennisvereniging Makkum

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
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,25
1 kg hamlappen........................................ € 6,50
1 kg speklappen....................................... € 5,75
1 kg shoarmavlees................................... € 5,75
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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Raw Medicine, Moonshark en de Bombitas live in Witmarsum
De splinternieuwe docufilm “Buying The
Band” vertelt het verdrietige verhaal van Amsterdamse vastgoedondernemer Jan ’t Hoen,
die zich inkoopt als drummer en tevens bandleider wordt van The Wild Romance, lang geleden de begeleidingsband van wijlen Herman
Brood.
Met een slordige twee ton in zijn achterzak
stoft hij een handvol Romancers af om in de
kelder (studio) van zijn bedrijfspand te gaan
repeteren. De vonken spatten er vanaf en een
heuse Europese tour zit in de planning. Maar
er verschijnen scheuren in de hechte band en
de band valt uit elkaar. De treurnis is eindeloos, de docu is goud. Zeker de beste Nederlandse muziekdocu van dit moment.
Aan belangstelling heeft de docu op dit moment geen gebrek, eind februari was er zelfs
een item over in DWDD. Dirk Vermeij en later
ook bassist Rudy Englebert zitten in de band
en komen dus in de documentaire voorbij. Zij
stappen op en richten een paar jaar later hun
eigen band op: RAW MEDICINE.
Wil je de voormalige helden van The Wild Romance live zien spelen, kom dan op 17 maart
naar De Gekroonde Roskam in Wimarsum. De
deuren van de zaal gaan om 20.30 uur open.

In plaats van op hun lauweren te rusten, weten
de mannen van RAW MEDICINE intussen een

wege de hernieuwde samenwerking tussen de
drie muzikanten Dirk Vermeij, Rudy Englebert
en Arthur Bont. De bandleden van Raw Medicine zijn rockers van formaat. Zij speelden met
Vitesse, Herman Brood, Wild Romance, Paris
Dandies, Louisiana Radio en Mick Taylor. De
optredens van Raw Medicine volgden elkaar
in rap tempo op en de recensies liegen er tot
op de dag van vandaag niet om.

Dat geldt zeker voor de band MOONSHARK.
Stevige eighties rock met veel franje, waardoor elke cover als herboren van het podium
knalt. Moonshark blaast jouw favoriete muziek
nieuw leven in. Elk nummer brengt weer een
geweldige herinnering in de muziekhistorie terug. Wie de band live heeft gehoord, wil meer,
meer, meer… Fins up, here is Moonshark!
En dan uniek, deze rock avond speelt
Moonshark samen met de BOMBITA'S , het
achtergrondkoortje dat zijn naam kreeg van de
rocklegende Herman Brood (&Wild Romance).
Ook Gruppo Sportivo treedt veelvuldig op met
deze geweldige zangeressen.
stevig aantal bezoekers te trekken met een eigen repertoire en met hier en daar een knipoog
naar hun verleden. De band kwam halverwege
2017 flink in het nieuws op social media van-

Pak deze geweldige kans en beleef zelf de
spetterende Rock Show. Zaterdag 17 maart
vanaf 21.00 uur in de grote zaal van De Gekroonde Roskam te Witmarsum! Entree 10
euro.
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Whiskyproeverij It Posthûs wegens groot succes herhaald

Door Judith van Lavieren
Vorig jaar was het een zeer geslaagde avond
dus dit jaar werd wederom een whiskyproeverij georganiseerd in It Posthûs. Henk Bonthuis
organiseerde dit voor Alwin Kalt en Maartje
van der Velde. De proeverij werd verzorgd
door Wim de Ridder en zijn echtgenote, voor
de gelegenheid waren beide gekleed in een
Schotse rok.
Tijdens de proeverij werden 6 whisky’s geproefd: 5 Schotse en 1 Ierse. Elke whisky ging
vergezeld van een bijpassend hapje. Een van
die hapjes was tataki. Een hapje van rauwe
ossenham die even geschroeid en gemarineerd wordt. “De tataki viel zo in de smaak dat
hij op de kaart komt”, vertelt Alwin. Naast de
hapjes konden de proevers ook genieten van
steak en frites.
Het was de laatste keer dat Wim de Ridder de
masterclass in Makkum gaf. “Ontzettend jammer”, zeggen Alwin en Maartje. “Hij is zo enthousiast! . Zijn vrouw komt gezellig mee. En
of het door het whisky drinken komt weten we
niet maar de 78 jaren van Wim de Ridder zou
je hem in elk geval niet geven. Maar we willen
wel doorgaan met de whiskyproeverijen. We
gaan op zoek naar een waardige opvolger van
Wim.”
“We hebben nog maar 2 whiskylanden gehad”, stelt Maartje. “Er is heel veel verschil

tussen whisky’s uit verschillende landen. De
productie van whisky is aan allerlei regels gebonden, het is een echt ambacht. Japan is
een voorbeeld van een land dat nu sterk in opkomst is als whiskyproducent.”
Het overgrote deel van de proevers was man,
maar het aandeel van de dames is groeiende.
Vier dames mochten Alwin en Maartje begroeten. Er waren ook veel deelnemers van vorig

jaar teruggekeerd voor deze nieuwe editie.
Volgend jaar zal er vast weer een proeverij
komen. Eerst richt Alwin het vizier nu op zijn
lidmaatschap van Fryslân Culinair. “We zijn
nu officieel lid, een hele eer want je moet er
voor gevraagd worden”, zegt Alwin trots. “Het
is samen te vatten als een collegiaal overleg
tussen vakidioten. Ontzettend leuk om hier bij
te zijn en ervaringen te delen.”
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Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

