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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

Dodenherdenking Makkum 2018

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

Door Judith van Lavieren
De dodenherdenking in Makkum begon
met het formeren van de stoet bij de Sint
Martinusschool. Na de kranslegging bij het
monument op de Buren vervolgde de stoet
zijn weg naar de begraafplaats. Hier werd
dit jaar naast de Nederlandse, Engels en
Canadese vlag ook de Poolse vlag halfstok
gehesen. Ter ere van Franciszek Kubica, een
RAF-luitenant van Poolse afkomst.
Het landelijk comité 4 en 5 mei had 2018
het thema Jaar van verzet meegegeven. In
Makkum was de visconservenfabriek en palingrokerij van de gebroeders Aart en Tijmen
van den Berg de centrale plek voor de verzetsactiviteiten. Twee dochters van Tijmen
van den Berg, Corrie Elgersma- van den
Berg en Jenny Vonk- van den Berg hielden
na de twee minuten stilte een indrukwekkende toespraak.
“Een eervolle, maar voor ons moeilijke opgave”, aldus Corrie.”Pas vele jaren na de
oorlog hebben wij gehoord en gelezen wat
er in de oorlogsjaren allemaal gebeurd is in
Makkum. Thuis werd nooit over de oorlog
gesproken, daarop rustte een taboe.”
“Het bedrijf van mijn vader werd in de oorlog een broeinest van verzet, het personeel
bestond uit onderduikers en leden van het
verzet, die door papa Tijmen werden voorzien van een Ausweiss. Papa Tijmen kon de
Duitsers in hun eigen taal te woord staan en
voorzag ze rijkelijk van gerookte paling en
sterke drank. Hierdoor stemde hij ze gunstig

en kwam hij achter informatie waardoor hij
vele verzetstrijders heeft kunnen waarschuwen. Het Friese verzet was bekend met de
activiteiten en de bedoelingen van Tijmen.
Hij werd door hen herhaaldelijk ingezet om
verzetsmensen die gevangen zaten in Leeuwarden vrij te praten of te kopen. Op 7 april
1945 kwam er door het verraad van Brouwer
een einde aan de verzetsactiviteiten. Aan het
eind van de dag werden zes jonge mannen
na zware mishandelingen doodgeschoten,
Jan Emmens werd later door de Duitsers op
de vlucht meegenomen en vermoord.”
Enkele jaren na de oorlog kregen de gebroeders van den Berg torenhoge belastingaanslagen. Het heeft hun bedrijf ten gronde gericht. Dit was de dank voor het belangrijke
verzetswerk. Aart en Tijmen van den Berg
zijn deze tegenslag nooit meer te boven gekomen.
Vervolg op pagina 3

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
IDSEGAHUIZUM

Dorpsweg 19
Vraagprijs
€ 148.500,- 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
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)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45
Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht.
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
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, Sjoukje Steinhovden
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

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

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

Zoekertjes
Gezocht: Garagebox die ik kan huren in
Makkum. Tel. 06-15133664 liefst bellen
na 18.00 uur of sms.
Niet al het speelgoed verkocht op de kinderrommelmarkt? Wij van de speelgoedactie van
de voedselbank willen het graag hebben voor
de decemberactie. Tel. Harmke 06-47157579,
Marijke 06-51055085
Wie wil er wegens verhuizing voor een klein
prijsje 25 euro een koelvriescombinatie
van mij overnemen merk Bosch.
Tel 0515-543539.
Wil jij een zakcentje bijverdienen?
Wij zoeken iemand die in de zomer,
gemiddeld één keer per week,
ons gras komt maaien.
Tel: 06-15064763

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

Agenda
Zondag 20 mei: Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.
Zaterdag 26 mei: Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.
Iedere zaterdag gezellige familie bingo
op Recreatiepark De Holle Poarte in
de Piramide begintijd 20.00 uur.
Avond4daagse 2018 van 28 t/m 31 mei
(5 of 10 kilometer)
Informatie: www.avond4daagse-makkum.nl
of 0515-232145.

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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Dodenherdenking Makkum 2018
Vervolg van voorpagina
“Onze vader raakte geestelijk zo zwaar overspannen dat hij ter verpleging opgenomen
werd in Zuidlaren. Toen hij na de behandeling
weer thuis kon wonen en werken werd er nooit
meer over gesproken, dat kon gewoon niet.
Soms kreeg mijn vader een woede-uitbarsting, wij verbleven dan in angstige spanning
hoe dit zou aflopen.”
Dochter Jenny Vonk las een gedicht voor dat
ze voor haar vader geschreven had. Het ver-

woordde hoe de dochters pas later begrepen
en op waarde konden schatten hoe groot de
betekenis van hun vader tijdens de oorlog
voor het verzet in Makkum was.
Het verhaal van de dochters over de invloed
van de oorlog op het leven van hun vader en
hun oom en op hun eigen leven dwong respect af.
Sanne Feenstra had dit jaar de eer om het
gedicht “Dichter bij mei” voor te lezen en dat
deed ze prachtig.

NOSTALGIA

Zoekt een accordeonist(e)
Wij zijn een gezelligheidskoor en zingen
liedjes uit de jaren 60/70.
Wij komen 1 x per 2 weken in het MFC in
Makkum op dinsdagavond bij elkaar.
Nadere inlichtingen:
Corrie Koornstra, tel. 0515 231778
corriekoornstra@telfort.nl

Verslag Oeds van Dijk Ledenpartij

Bij de jeugd werd er in drie categorieën gekaatst. In iedere categorie kaatsten drie parturen in één poule. In iedere poule was één
prijs te verdienen. Vanwege het slechte weer
werd besloten om maar twee partijen te kaatsen. (Bij mooi weer zouden alle parturen elkaar
twee keer treffen en dus vier partijen kaatsen).

Het partuur van Indy Tuinier, Loes Attema en
Christina v.d. Weerdt. Tenslotte het partuur
van Boukje Bosma, Geertina Nota en Rixt v.d.
Bles.
Aan het einde van een lange Dames-kaatsdag
ging het wat minder bij Amber, Mirte en Evelien, zij pakten in hun laatste partij maar 1 punt
en vielen met een puntentotaal van 19 helaas
buiten de prijzen. Indy, Loes en Christina hadden in de eerste partij met 5/3 – 6/4 gewonnen van Boukje, Geertina en Rixt en dat bleek
doorslaggevend voor de einduitslag. Indy c.s.
werden 1e en Boukje c.s. werden 2e.
Indy Tuinier werd tot koningin van deze partij
uitgeroepen.

Bij de Welpen waren Rick v.d. Weerdt en Klaas
Dijkstra vandaag zeer sterk, zij wonnen beide
partijen en met 14 punten was de 1e prijs voor
hen.

1e prijs: Indy Tuinier (Koningin), Loes Attema
en Christina v.d. Weerdt (28 pnt.)
2e prijs: Boukje Bosma, Geertina Nota en Rixt
v.d. Bles (24 pnt.)

Bij de Pupillen waren Luuk Zwaagstra en Dominique Huisman de grote winnaars. Met twee
gewonnen partijen wonnen zij de kransen.

De prijzen bestonden vandaag uit eretekens
en waardebonnen aangeboden door de sponsor Familie Oeds v. Dijk. De kransen werden
aangeboden door Bosma Hoveniersbedrijf.
Beide sponsors hartelijk bedankt !

Zondag 29 april jl. vond de eerste ledenpartij
van dit kaatsseizoen plaats. Er stonden vandaag kleine en grote helden op het veld van
Keatslân De Seize. Waarom helden? Nu, de
weersvoorspellingen waren niet om over naar
huis te schrijven, maar toch waren er kaatsers
die de kou en de regen hebben doorstaan.

Bij de Schooljeugd gingen Lieke v. Loon en Alberdine Groen er met de kransen vandoor, na
twee winstpartijen.
Bij de Heren konden vier parturen worden gevormd en werd er in een poule gekaatst.
Bijna alle partijen eindigden in 5/5. De punten
lagen dus heel dicht bij elkaar.
Het partuur van Aise Gielstra en Klaas Bosma
(geen 3e maat) en het partuur van Tjitte Folkertsma, Xander Nauta en Jacob Bosma hadden beide hun eerste twee partijen gewonnen.
In de laatste partij kaatsen ze tegen elkaar.
Ook hier werd het 5/5. Het laatste eerst werd
gewonnen door Aise en Klaas met 6/0 en
daarmee pakten ze ook de kransen.
Aise Gielstra werd tot koning van deze partij
uitgeroepen.
1e prijs: Aise Gielstra (Koning) en Klaas Bosma ( 21 ptn.)
2e prijs: Tjitte Folkertsma, Xander Nauta en
Jacob Bosma (19 ptn.)
Bij de dames waren er 5 parturen. De Damescommissie had besloten dat er in één poule
gekaatst ging worden. Er waren drie parturen
die veel punten pakten. Het partuur van Amber Nauta, Mirte Jansen en Evelien Schakel.

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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KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT OUDER/KIND PARTIJ!
Vrijdag 25 mei a.s. organiseert
de KV Makkum de

“MAKELAARDIJ KINGMA EN WALINGA PARTIJ”
Het is een Ouder kind kaatspartij
met een luchtbal!
Voor de Beginners, de Tussengroep,
de Welpen en de Pupillen.
De prijzen eretekens en waardebonnen
worden aangeboden door
Mak. Kingma en Walinga.
Het begint om 18.00 uur.
Opgeven voor deze partij kan tot 23 mei!
In de kantine of via jeugd@kv-makkum.nl

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

• PINAUTOMAAT  
De plaatsing van de pinautomaat heeft vertraging in de procedure opgelopen. Hierdoor
zal de plaatsing van de pinautomaat later in het seizoen worden i.p.v. de eerder genoemde
datum in mei.
• DODENHERDENKING 2018
Kranslegging door het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum

Cultureel Podium Makkum presenteert als
seizoensafsluiter: Cultureel festival: Yn ‘e Golle
Het wordt zomer, de meeste boeren hebben
de eerste snee gras al van het land gehaald.
Waar in vroeger tijden dan de “ûngetiid”, de
hooitijd aan brak, met als afsluiting het hooimaal (heamiel), is de realiteit nu anders. Tegenwoordig hebben boerderijen vaak een andere
bestemming gekregen. De voervoorziening
wordt vooral gezocht in droog bijvoer, naast
het ingekuilde gras. Vers gras wordt wanneer
nodig van het land gehaald en direct gebruikt.
De oude boerderij kent een hooischuur, de
golle. Die golle, voorheen een belangrijk en
nuttig deel van de boerderij, heeft niet meer de
functie van weleer. Het Cultureel Podium Makkum wil die golle een nieuwe functie geven.
Een verbindende functie tussen de mensen uit
het dorp en de boerderij, die voor veel dorpsgenoten alleen maar het gebouw is, waar ze
voorbij fietsen of lopen.
Op zondag 10 juni 2018 treden in 6 boerderijen in en rondom het dorp artiesten op “Yn
‘e Golle”. Bezoekers kunnen 3 boerderijen/
optredens uitkiezen. Gedurende de middag
trekken de deelnemende dorpsgenoten in en
rond het dorp op de fiets van golle tot golle om
te genieten van muziek, cabaret en verhalen
op unieke locaties. Er vindt een gezamenlijke
afsluiting plaats op het plein, waar de sfeer

verhoogd wordt door een afsluitend muzikaal
optreden van de Flamingo’s. Met fraai zomers
weer wordt dit een middag om niet snel te vergeten! Voor meer informatie, zie ook de flyer in
deze Belboei.
Opgave via het formulier op de website van
Cultureel Podium Makkum tot uiterlijk 5 juni
a.s. Kijk op www.cultureelpodiummakkum.nl
voor meer informatie.

Kerkdiensten
20 mei 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, Pinksteren
27 mei 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. T. Hibma, Kimswerd, Koffie drinken
Kerkdiensten zomer seizoen
Holle Poarte 2018
Campingdienst zondag 20 mei voorganger:
Dhr. C. van Rijn Zangdienst
Org. Dhr. J. Adema
Campingdienst zondag 27 mei voorganger:
Dhr. D. Tamminga m.m.v. mevr. A. v/d Meer
Kamstra solozang Org. Dhr. J. Adema
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Jubileumfeest Rinia Fietsen en Hoeksema Kapper
Door Judith van Lavieren
Al tijden zijn ze bezig met de voorbereidingen.
“Er zijn wel honderd mensen ‘yn ’t spier’ om
van ons jubileum een prachtig feest te maken,
dat is toch geweldig!”, vertelt Durkje Hoeksema. Dat feest, waarop iedereen met een
snor, baard, haar of een fiets welkom is, geven Hoeksema Kapper en Rinia Fietsen in de
notaristuin in de Kerkstraat van Makkum. Dit
alles ter gelegenheid van het feit dat de beide familiebedrijven in mei 125 jaar bestaan.
En de boodschap aan Makkum is: “ Jim binne
útnoege!”
De vierde generatie, respectievelijk Durkje
Hoeksema en Timen Rinia, blikt in de ‘skearwinkel’ vooruit.
Het feest start om half twee in de Kerkstraat
bij Rinia Fietsen met het Officieuze Wereldkampioenschap Langzaam Fietsen. Langs de
zogenaamde ‘Friesche 11 meter’ moeten de
deelnemers zo langzaam mogelijk fietsen. Ze
mogen niet stilstaan of de grond aanraken. De
fietsen staan klaar bij Rinia, men kan zich ter
plekke aanmelden.
Om half 3 gaat het er bij de naaldhakkenrace
juist om om de snelste te zijn. Er staan naaldhakken klaar in de maten 36 tot en met 45.
Daarna zou iedereen even van de gelegenheid
gebruik moeten maken om de notaristuin te
bekijken. Daar bruist het van de activiteiten.
Op het podium zullen De Wannabeers, de
Hangploech, Apollo bekend van de kaatsrevue en de deelnemers aan de snorrenwedstrijd te zien zijn. Er is ‘baarch oan it spit’ van
slagerij Bruinsma en trommelkoek van tante
Pietie. Jeroen Adema heeft er zijn expositie
‘hoed en haar’ en in een nostalgisch hoekje
met voorwerpen uit de levens van de jubilarissen kan men op de foto . Daarnaast zijn er
ouderwetse kinderspelen.
Ter gelegenheid van het jubileum wordt er
voor 1 dag een doorgang gemaakt van de notaristuin naar de tuin van het Kasteeltje. Hier
staan collectebussen voor de Stichting Haarwensen en Daniel den Hoed. De jubilarissen
willen namelijk geen cadeaus en bloemen voor
zichzelf, maar vragen hun gasten om een bijdrage voor deze stichtingen. Die zullen zich
ook presenteren in de tuin van het Kasteeltje.
Aart Cornelissen zal hier de winnaar van de
kleurplaatwedstrijd bekend maken.
Binnen in het Kasteeltje zijn er om 15.00 en
16.00 uur hoeden en mode-highlights: een
samenwerking van Van Nuyen en het Pareltje.
Er is een expositie over de families Hoeksema en Rinia en muziek van de Barnfinds,de
hangploech en pianospel. In de schuur van
Van der Weerd worden bewegende beelden
van beide jubilerende families vertoond en
op het Schoolplein presenteert de brandweer
(collega’s van Timen) zich en worden er fiskjes gebakken en zijn er voordrachten door It
Fiskhok. Mensen die nog ouderwetse vervoer-

middelen hebben worden van harte uitgenodigd die op deze middag op het Schoolplein te
parkeren. Bij de ingang van de notaristuin kan
men bovendien nog een kijkje nemen in een
nostalgisch ingerichte barbershop.
Men kan zowel bij Rinia als Hoeksema bekijken hoe hun bedrijf er tegenwoordig uitziet.
Rinia heeft een e-bike opstapdag. Bij Durkje

is het atelier en de winkel open. In de skearwinkel kan men kennismaken met haar nieuwe
productlijn.
Het feest dat door Tineke Attema geregisseerd, door Tjerk Bruinsma gepresenteerd en
door Joke Idsinga gestyled zal worden, wordt
om 17.00 uur in de notaristuin afgesloten door
de Commissaris van de Koning.
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Handelsonderneming
Van der Stelt is klaar
voor de toekomst
Door Judith van Lavieren
Handelsonderneming van der Stelt bestaat dit
jaar 35 jaar. De onderneming van Hans van
der Stelt is gespecialiseerd in vele soorten gereedschap en automaterialen en toebehoren.
“Na 35 jaar heb ik toch nog een nieuwe investering gedaan”, vertelt Van der Stelt. Er werd
een prachtige nieuwe Scania Truck P320 Euro
6 aangeschaft.
“Met mijn vorige vrachtwagen was het door
de gewijzigde milieunormen in de steden niet
meer mogelijk om bij bepaalde klanten te komen. Met deze nieuwe verkoopwagen kunnen
we iedereen weer bereiken en zijn we voorbereid op de toekomst”, aldus Van der Stelt.
De nieuwe Scania werd op woensdag 20 september 2017 aangeschaft. De levertijd was
met het ombouwen van het winkelgedeelte
rond de 7 maanden. Op 21 april jongstleden
werd de nieuwe bedrijfswagen persoonlijk
door de directeur en verkoper van Rinsma
Scania in Berlikum thuis afgeleverd. De heren hadden een lekkere doos gebak met een
mooie foto van de vrachtauto er op bij zich als
presentje.
Sinds 23 april is de Scania op de wegen te
bewonderen.

Zuidwaard Watersport bestaat tien jaar
Door Judith van Lavieren
Op 30 april 2008 startte Kenny Roedema met Zuidwaard Watersport aan de
Munniksplaat 17. “Ik heb een passie voor
de watersport, ik ben er mee opgegroeid”,
vertelt Kenny. “Tien jaar geleden begon ik
in deze loods met het verkopen van kleine boten en sloepen, dat was toen echt
een nieuw segment. In de loop van de tijd
kwam er steeds meer vraag naar huurboten.” Vandaag de dag vormt de verhuur
een belangrijk deel van de werkzaamheden. Kenny heeft inmiddels een vaste klantenkring opgebouwd die hij een zeer uitgebreid pakket aan mogelijkheden te bieden
heeft. “Ik kan daarbij altijd rekenen op de
steun van mijn ouders.” Het ligt in de bedoeling het bedrijf in de toekomst samen
met zijn vriendin Yvonne voort te zetten.
De loods herbergt een shop met een ruime keus in kleine boten, maar ook accessoires en buitenboordmotoren. Er is een
werkplaats waar voor het onderhoud aan
buitenboordmotoren een speciale testbak
met water voorzien van afzuiginstallatie
ontwikkeld is. En in de winter is de loods
een winterstalling met een verdieping. Om
de boten boven op het bordes te zetten is
onlangs een heftruck aangeschaft.
Het is een zonnige dag vlak voor een vrij
weekend waarop de reserveringen binnenstromen. Ondertussen stap ik met Kenny en zijn vriendin Yvonne in hun nieuwe
aanwinst: een rood busje waarmee ze
hun klanten naar de verhuurlocaties vervoeren.”Het ziet er leuk en herkenbaar uit

Uitbreiding gezocht
voor ons team:
KEUKENHULP / AFWASHULP
en
MEDEWERKER
HUISHOUDELIJKE DIENST
Ook ouderen wordt gevraagd
te solliciteren!
Informatie:
0515-231447
Joke Moerke-Maandag
of
info@hoteldewaagmakkum.nl

en zo weggebracht worden brengt bij alle
klanten een lach op het gezicht”, aldus
Yvonne.
We rijden eerst naar de bootjes die achter
het Beach Resort liggen. In het kantoortje
krijgen de huurders een kaart mee en tips
hoe ze hun dagje uit in kunnen vullen. Een
dagje Aldfaers Erf, een tochtje naar Bolsward waar men vlak bij het terras aan kan
leggen of een tripje naar de Nynke Pleats
bijvoorbeeld. Uiteraard krijgen de huurders
ook een goede uitleg over de boot. Voor
de boten die hier liggen heb je geen vaarbewijs nodig.
Onze tocht wordt vervolgd naar de onlangs geopende tweede verhuurlocatie van
Zuidwaard Watersport. Achter boerderij It
Gruthof liggen midden in de weilanden drie
Whaly’s aan een steiger. “Een nostalgische
uitstraling maar van alle moderne gemakken voorzien. Geen wachttijden voor bruggen, samen met de passagiers even naar
beneden duiken en je kan onder alle bruggen door,”aldus Kenny en Yvonne.
“Het is zo leuk als mensen enthousiast
terug komen van hun vaartochtje” zegt
Yvonne. “Daar wordt je zelf ook helemaal
blij van.”
“Mensen uit Makkum die nieuwsgierig zijn
naar ons bedrijf zijn van harte welkom.
Ook voor Makkumers is het heerlijk ontspannen op het water rond Makkum”, besluit Kenny. Voor meer informatie over het
bedrijf van deze enthousiaste jonge ondernemers: www.zuidwaard.nl
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Multifunctioneel sportterrein in Makkum?
door Sjoukje Steinhovden
Makkumers aller sporten verenigt u! Enige tijd
geleden ontsproot aan het brein van enkele sportieve Makkumers een idee dat ook de
rest van Makkum (weer) sportiever zou kunnen maken. Vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen, onder de paraplu
van Sportdorp Makkum, vonden elkaar in hun
streven om kinderen, maar ook ouderen, meer
fysiek actief te laten worden.
Het oorspronkelijke idee kwam bij de voetbalvereniging Makkum vandaan (in de persoon
van jeugdvoorzitter Ruben van der Velde), die
een voetbalkooi wilde realiseren. Dit bleek
echter financieel moeilijk uitvoerbaar. Bovendien zou zo’n kooi niet openbaar toegankelijk
zijn en men bedacht dat men liever iets gemeenschappelijks en centraals wilde aanbieden. Dit idee groeide uit tot een droom over
een zogenaamde multicourt, oftewel een multifunctioneel sportterrein in Makkum, dat toegankelijk is voor iedereen en ook iets te bieden
heeft aan iedereen. Laagdrempelig en divers
zijn kernwoorden. Geïnspireerd door het voorbeeld van Workum, waar “De nije iisbaan” al
een heel eind op weg is om multifunctioneel te
worden, is men ervan overtuigd dat dit ook in
Makkum te realiseren zou moeten zijn.
Een locatie voor zo’n sportterrein voor iedereen hebben de enthousiastelingen ook al op
het oog: de ijsbaan en het trapveldje naast
het kaatsveld lijken uitermate geschikt. Natuurlijk blíjft de ijsbaan bestaan als ijsbaan,
maar eromheen zou een baan gemaakt kunnen worden voor bv. hardlopen en skeeleren.
Maar ook andere activiteiten wil men faciliteren, zoals fitness, basketbal, skateboarden,
fietscross, volleybal en tafeltennis. Behalve
de ijsbaan wordt ook het braakliggend terrein
tussen de dorpskern en het strand (de oude

Vrijdag 25 mei 2018

OPENING
WATERSPORTSEIZOEN!
Cocktails | fingerfood | captains diner |
terras | vanaf 16:00 uur
1 cocktail + hapjes + diner € 15,00 p.p.
Opgeven uiterlijk 18 mei 2018
Vol = vol en gaat alleen door
bij voldoende aanmeldingen!

vuilstort) gezien als een perfecte locatie voor
het beoefenen van sport en spel.
Er is al contact met andere organisaties en instellingen, zoals de Gemeente, Plaatselijk Belang Makkum en Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD). Maar om de ideeën te kunnen
realiseren is natuurlijk ook draagvlak nodig
van de beoogde gebruikers; de bewoners van
Makkum. Of eigenlijk méér dan draagvlak: er is
behoefte aan vrijwilligers. Het plan van de verenigingen is een werkgroep op te zetten met
vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen en ze doen via de Makkumer
Belboei een oproep aan mensen die wellicht
ervaring hebben met het verwezenlijken van
dergelijke ideeën en die denken een bijdrage
te kunnen leveren. Wie denkt iets bij te kun-

nen dragen, hetzij in de vorm van meedenken,
hetzij in meer praktische vorm, wordt verzocht
een berichtje te sturen naar info@pbmakkum.
nl met als onderwerp “Outdoor”.
Iedereen weet dat sporten en bewegen goed
voor je is, maar niet iedereen heeft de tijd of de
middelen om het ook daadwerkelijk te doen.
Wanneer er echter op verschillende plekken in
de omgeving de mogelijkheid is om op jóuw
tijd en zo lang jíj wilt de sport te beoefenen
die jíj leuk vindt is er toch echter geen excuus
meer om het niet te doen...
De Gemeente heeft al aangegeven het idee
een warm hart toe te dragen, dus Makkumers:
reageer massaal, kom met voorstellen en
draag uw/jouw steentje bij, zodat het niet bij
een idee blijft!

Junior/senior-partij Kaatsvereniging
Exmorra groot succes
En wat een prachtig kaatsfestijn was het vandaag. Met 26 partuur en prachtige weer startte om 14.00 de junior/senior partij. Een partij
waar ouders met kinderen kaatsen, maar ook
kinderen met adoptie broers, zussen en andere ouders. Het maakte ook niet uit, als je maar
mee kan doen!
Na de eerste omloop ontstond er een A- en
B-klasse. De finale in de B-klasse ging tussen
Aise Salverda en Dooitze de Boer tegen Hilde Koopmans en Redmer Abma en werd een
makkelijke prooi voor Aise en Dooitze op 5-2
6-4.
In de A-klasse g ging de finale tussen Willem
Jelle Feenstra en Willem Jan Postma tegen
Roan van Swinden Koopmans en Pieter Jan

Leijenaar. Willem Jelle was onvermoeibaar,
maar Willem Jan kreeg last van conditionele
klachten. Roan en Pieter Jan maakten hier genadeloos gebruik van en pakten de kransen
op 5-2 6-2.
Grote dank aan onze sponsoren Inpackt-Innovative packaging BV en Hema-Etos!!
Uitslag A-klasse: 1. Roan van Swinden Koopmans en Pieter Jan Leijenaar. 2. Willem Jelle
Feenstra en Willem Jan Postma. 3. Marit en
Jetse Steigenga. 3. Niels en Jesse Steigenga
Uitslag B-klasse: 1. Aise Salverda en Dooitze
de Boer. 2. Redmer Abma en Hilde Koopmans.
3. Kjelt en Jelle Elgersma. 3. Doutsen Feenstra
en Douwina Zuidema.
Iedereen van harte gefeliciteerd!
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Eerste aanmeldingen voor het Volksmolen-project stromen binnen
Na een succesvolle informatie-avond op 25
april 2018 zijn de eerste aanmeldingen voor
deelname aan het duurzame Volksmolenproject in Kornwerderzand een feit! Diverse
mensen hebben aangegeven een windkavel
te willen afnemen en zo een bijdrage te willen
leveren aan een duurzamere toekomst voor
Suwest Fryslan. Voor de mensen die deze
avond hebben gemist en graag een keer een
voor-lichtingsavond willen bijwonen wordt een
nieuwe informatie-avond georganiseerd. Op
donderdag 31 mei zal er wederom een informatie-avond plaats vinden in Hotel It Ankerplak in Makkum. Aanvang 19:30
Wat houdt het Volksmolen-project in?
Het Volksmolen-project gaat de kleine oude
windmolen op Kornwerderzand vervangen
door een nieuwe molen van hetzelfde formaat
met een hogere opbrengst aan energie. Dus
geen windpark! Lokale inwoners van de regio

Makkum en Kornwerderzand e.o. kunnen mede-eigenaar worden door een windkavel in te
kopen. Samen, lokaal je eigen duurzame energie opwekken tegen een mooi rendement van
9%. Het kan met de Volksmolen!
Wat is het voordeel voor de deelnemers?
Deelnemers aan het Volksmolen-project in
Kornwerderzand betalen geen energiebelasting over de duurzaam opgewekte energie.
Op deze manier besparen zij ruim 60% per
kWh verbruikte stroom. Stel: een huishouden
verbruikt ongeveer 3.000 kWh per jaar aan
stroom. Door deelname aan de Volksmolen
bespaart dit huishouden ongeveer € 376,- per
jaar op de energienota.
Hoe kunt u deelnemen?
Huishoudens, bedrijven en verenigingen van
de postcodes 8746, 8747, 8752, 8753, 8754,
8755, 8756, 8757, 8758, 8759 kunnen een

windkavel afnemen van de nieuwe windmolen van Kornwerderzand. Met de aankoop van
een windkavel bent u 15 jaar lang mede-eigenaar van de nieuwe windmolen en neemt u
rechtstreeks de lokaal en duurzaam opgewekte stroom af tegen een gunstig tarief!
Meer informatie?
Kom naar onze informatie-avond op donderdag 31 mei in Hotel It Ankerplak in Makkum.
Tijdens deze avond, aanvang 19:30, leggen
wij uit wat de deelnamemogelijkheden zijn
voor u als lokale inwoner en wat de aankoop
van een windkavel u oplevert.
Bekijk ook onze website: https://volksmolen.
nl/projecten/volksmolen-kornwerderzand/ of
volg ons op facebook voor het laatste nieuws!
De Volksmolen is een initiatief van Wind
Energy Solutions en Greenchoice!

pag. 9 - MAKKUMER BELBOEI - 16 mei 2018

Vrijheidsmaaltijd Makkum 2018
Door Judith van Lavieren
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil in het kader van 75 jaar Bevrijding van Nederland en
toenmalig Nederlands Oost- Indië in de periode van september 2019, 5 mei 2020 en 15
augustus 2020 in elke gemeente van Nederland een Vrijheidsmaaltijd gaan organiseren:
een bijeenkomst aan een lange tafel met een
eenvoudige maaltijd waaraan mensen aanschuiven om elkaar te ontmoeten.
Dit jaar vond daarvoor een proef, een zogenaamde pilot, plaats. Op vijf plaatsen in Nederland, te weten Leeuwarden, Heerenveen,
Eindhoven, Middelburg en Makkum werd alvast een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd. De
Werkgroep Vrijheidsmaaltijd Makkum bestond
uit Hendrik van der Gaast, Corrie Koornstra,
Jan Volbeda en Klaas Groeneveld. Zij hebben
alle Makkum vertegenwoordigende verenigingen, vrijwilligers, scholen, kerken, bewoners
van Avondrust en relaties met de Tweede Wereldoorlog op een rij gezet en daaruit een zestigtal mensen uitgenodigd als representanten
van Makkum.
Op 5 mei mochten de genodigden aanschuiven aan een lange tafel. Deze stond opgesteld
op Natuurboerderij Het Kolkje van Douwe en
Iris Buwalda. Om vijf uur startte de maaltijd
met koffie en gebak. Gedurende de maaltijd
wisselden de gasten enkele keren van plaats
waardoor men verschillende gesprekspartners trof. Over het algemeen was het vinden
van gespreksstof geen probleem. In Makkum
kent men elkaar haast altijd wel ergens van.
En anders waren er nog gesprekskaartjes met

onderwerpen voor een gesprek. Ook de gelukskoekjes brachten verrassende gesprekjes
op gang met vragen als: wat zou je graag willen weten, maar durf je eigenlijk niet te vragen.
Het ging dus niet in alle gesprekken over de
oorlog, maar dat was ook geen must. Het
ging om de ontmoeting en uiteraard werd het
dorpsleven en verenigingsleven in Makkum
uitgebreid besproken.
Tot besluit werd de genodigden gevraagd een

evaluatieformulier in te vullen. De ervaringen
uit Makkum worden meegenomen in de voorbereidingen voor het grote landelijke initiatief.
De aanwezigen beoordeelden de Vrijheidsmaaltijd over het algemeen positief. Nog iets
meer wisselen van gesprekspartner en het
uitnodigen van jeugd en kinderen/ meer verscheidenheid in de leeftijd van de genodigden
werden vaak als suggestie aan het Landelijk
Comité ingevuld.

Aan de inwoners van Makkum (VERVOLG nr. 2)
Zoals wij u in de eerdere informatie over de uitbreiding van ‘Scheepswerf De Vries Makkum’
hebben meegedeeld is er door omwonenden
een bezwaarschrift ingediend tegen deze uitbreiding. De Commissie Bezwaarschriften
van de gemeente Súdwest-Frylân heeft op 26
maart jl. besloten ons bezwaarschrift definitief
niet ontvankelijk te verklaren omdat wij niet
hebben kunnen aantonen dat het niet mogelijk
was om binnen de wettelijke termijn een bezwaarschrift in te dienen. Zelfs het feit dat de
werf heeft verzuimd de omwonenden vooraf
te informeren heeft de gemeente niet gebruikt
om ons bezwaar in te willigen.
Op 18 april jl. hebben wij als vertegenwoordigers van omwonenden, het Plaatselijk Belang, de Vereniging van Bedrijven en de Ondernemers Vereniging Makkum overleg gehad
met de directie en werknemers van ‘De Vries
Scheepsbouw Makkum BV.
Naar aanleiding van onze bezwaren, met ondersteuning van Plaatselijk Belang, Vereniging
van Bedrijven en de Ondernemers Vereniging
Makkum, alsmede suggesties van de gemeente, heeft de werf moeite gedaan om tegemoet
te komen aan de kritiek. Tegelijkertijd heeft de
werf voor zichzelf een realistischer plan weten
te ontwikkelen.

HET NIEUWE PLAN
Er komt een nieuw, 2e dok aan de westzijde
van dit perceel, dit zal gedeeltelijk gebouwd
worden in het hier gelegen vaarwater. Het 2e
dok wordt niet hoger dan het bestaande dok
en in lengte iets korter. De noordzijde, de ingang van de schepen, zal in één lijn liggen met
de voorzijde van het bestaande dok. Tussen
het bestaande en het 2e dok zullen de nieuwe
kantoren en werkplaatsen worden gesitueerd,
maximaal 11 meter hoog en de noordzijde zal
maximaal 20 meter voor de beide dokken uitsteken. Het oppervlak wordt wel groter dan
in het 1e voorstel omdat men in minder lagen
gaat bouwen.
Met dit plan lijken veel bezwaren van de omwonenden te worden weggenomen. Maar niet
alle en zeker niet voor iedereen.
De directie heeft toegezegd de hoogste kwaliteit in architectuur en materiaalkeuze te zullen
nastreven. De directie wil dat deze vergroting
van de werf een zeer positieve uitstraling voor
Makkum gaat betekenen. Verkeersdruk en
beschikbaarheid van voldoende woonruimte
voor permanente en tijdelijk werknemers zijn
nog punten van onderzoek. Bij uitvoering zal

het dok prioriteit krijgen waarna de kantoren
en werkplaatsen zullen volgen. Afgesproken is
dat de werf de inwoners van Makkum hierover
nader zal informeren.
Ook is er afgesproken dat bij overlast als geluid, vervuiling of anderszins dit kan worden
gemeld via mailadres: meldpunt@devriesmakkum.nl of per telefoon: 0515-445700 afd. Facilitaire Zaken
Op 24 april jl. hebben wij gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om in te spreken bij de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten. De commissie was blij met de aanpassing van het plan
en tevreden over de vergroting van de werkgelegenheid. Aspecten als geluid, milieu en
verkeer zullen in de goedkeuringsprocedure
worden getoetst. Wij waren wel teleurgesteld
en zeer verbaasd dat de commissie weinig tot
geen aandacht schonk aan de planologische
inpassing, zoals de grootte en de impact van
een loods met een dergelijke omvang op het
dorp en de wijde omgeving. De commissie zal
positief adviseren aan de Raad.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Mocht u willen reageren dan kan dit via mv. S.
Bouma: bouma-s@ziggo.nl
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Makkum Art: voor elk wat wils
Door Judith van Lavieren

Makkum Art wordt aanstaande vrijdag geopend door de heer Tichelaar. De deelnemende
kunstenaars, vrijwilligers, locatiehouders, ondernemers en een aantal genodigden komen
in de voormalige fabriek van Tichelaar bij elkaar om gezamenlijk van start te gaan. In het
weekend zal ieder dan op zijn eigen locatie
een bijdrage leveren aan alweer het tweede
Makkum Art Weekend. Voor de heer Tichelaar
is het een extra feestelijk weekend: hij viert tijdens Makkum Art zijn negentigste verjaardag.
“Op zaterdag, zondag en maandag is er van
11.00 tot 17.00 uur een programma voor
jong en oud. Laagdrempelig, maar met grote
kunst”, stelt Thilda Adema. Mede dankzij de
inzet van vele enthousiaste vrijwilligers en ondernemers is het weer gelukt.
Aanraders in het programma? Dat zijn er veel,
maar Loekie Keur en Thilda Adema willen
vooral de voorstellingen van pianiste Kanako
op 19 mei om 17.00 uur in Tichelaar en ‘De
faam de baas’ op 20 mei in de Prins nog even
onder de aandacht brengen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Coufreur. Kanako is
net terug uit Japan waar ze een concert gegeven heeft en de Fries/ Nederlandse voorstelling ‘De faam de baas’ kreeg onlangs in de LC
vijf sterren.
Bezoekers kunnen op diverse plaatsen in het
centrum een kunstroutekaartje ophalen, onder
andere in de Waag, de kerken, de bibliotheek
en Tichelaar. Van te voren oriënteren kan ook,
met het programma dat in de Makkumer Belboei te vinden is en op de site www.makkumart.nl.
Kinderen hoeven niet thuis te blijven. Op vrijdag wordt er een workshop voor ze georganiseerd in de bibliotheek. Op zaterdagmiddag
kunnen ze aan de slag bij Speelsgoed en op
maandag zijn er de robotjes van ‘Make It’ op
de Markt.
Volwassenen kunnen zelf aan de slag om sieraden te maken of inspiratie opdoen bij Doet
Boersma, die haar nieuwe schildertechniek zal
demonstreren.
De poster van Makkum Art trok dit jaar veel
aandacht. Er is een kunstwerk van Thirza

Schaap op afgebeeld. Thirza Schaap wil met
haar project Plastic Ocean mensen bewust
maken van het enorme probleem van de plastic soep in de oceanen. In eerste instantie zie
je een mooi kunstwerk, maar Schaap wil ook
een emotie en een reactie oproepen. Al dat
moois is gemaakt van plastic dat ze van de

stranden opraapt.
Naast Schaap zullen er nog veel kunstenaars
bij de expositie van hun eigen werk aanwezig
zijn. Naast genieten van kunst dus volop kans
op interessante ontmoetingen en inspirerende
gesprekken.

van het schoolplein is onderdeel van ‘Witmarsum in beweging met beweegplekken’.

ren van € 0,50 tot maximaal € 3,00. Elk (s)teun
boekje met 25 teuntjes levert de school maar
liefst € 50,- op! In ruil voor de bijdrage ontvangt men een vel met acht waardecoupons
met aantrekkelijke kortingen op pretparken,
hotels, winkels, films, foto afdrukken en nog
veel meer. Er is voor iedereen wel wat bij. Zo
geven de scholen iets aan de gevers terug als
dank voor de donatie. En de kinderen zelf krijgen een mooie speelplaats en speelplezier in
de buitenlucht.
Samen zullen wij dat varkentje wel even wassen!

Basisscholen Witmarsum vragen (S)teun
De basisscholen in Witmarsum CBS De Bonkelder en OBS De Utskoat gaan de komende
weken gezamenlijk van start met de actie (S)
teun!
De scholen hebben geld nodig om het schoolplein opnieuw in te richten. Dat is hard nodig,
ook omdat vanaf volgend schooljaar er een
nieuw rooster komt en de kinderen van beide
scholen vanaf twee uur in de middag vrij zijn.
Een fijne speelplaats geeft de jeugd van Witmarsum, tijdens en na schooltijd, extra bewegingsruimte in de buitenlucht. De herinrichting

De komende weken gaan de leerlingen daarom in Witmarsum op stap en vragen om
steun met de actie (S)teun voor het nieuwe
schoolplein. (S)teun is een nieuwe manier van
fondsenwerving met opbrengst voor de scholen. De dorpsbewoners, familie, vrienden en
bekenden wordt gevraagd een ‘varkentje te
wassen’ (lees: krassen). Het bedrag dat men
tevoorschijn tovert is de bijdrage. De bedragen onder de varkentjes (de “teuntjes”) varië-
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Programma V.V. Makkum

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)

Zaterdag 19 mei
14:30 Makkum 1-Franeker SC 1
12:30 Makkum 2-S.C. Stiens 2
14:30 Makkum 3-Woudsend 2
14:30 VVI 3-Makkum 4
09:45 Makkum JO19-1-Frisia JO19-2
13:45 Zeerobben JO17-2-Makkum JO17-1
12:30 Leovardia JO15-2-Makkum JO15-1
08:45 SJO Bergum JO13-1-Makkum JO13-1
11:00 SWZ Sneek JO13-4-Makkum JO13-2
10:00 Tzum JO11-1-Makkum JO11-1
08:45 Zeerobben JO11-3-Makkum JO11-2
08:45 LSC 1890 JO11-7-Makkum JO11-3
10:00 Makkum JO9-1-SWZ Sneek JO9-1
10:00 AVV JO9-1G-Makkum JO9-2
10:15 Makkum JO9-3-Nijland JO9-2
Dinsdag 22 mei
19:00 Leovardia JO11-2-Makkum JO11-1
Woensdag 23 mei
19:00 Makkum VR1-SC Berlikum VR2
Donderdag 24 mei
19:30 ONS Sneek 3-Makkum 3
18:30 Zeerobben JO11-4-Makkum JO11-1
19.00 Makkumjo9-1-Zeerobbenjo9-1
Kantinediensten
08.15-12.00 Yme de Jong
		
Sjoerd Gielstra
12.00-15.00 Auke de Jong
		
Piebe Adema
		
Elma Groen
15.00-19.00 Broer sj de Boer
		
Petca Tassebajof
		
Wiebren vd Weerd
Zaterdag 26 mei
14:30 Scharnegoutum’70 1-Makkum 1
14:45 Workum 2-Makkum 2
14:30 Oeverzwaluwen 4-Makkum 4
14:00 Geel Wit JO19-1-Makkum JO19-1
13:15 Makkum JO17-1-Walde De JO17-1
08:35 Makkum JO15-1-L’warder Zw. JO15-2
11:30 Makkum JO13-1-Olde Veste JO13-2
09:00 Makkum JO13-2-SJO HJSC JO13-2
09:00 Makkum JO11-1-SDS JO11-1
10:30 Makkum JO11-2-SC Bolsward JO11-4
10:00 Makkum JO11-3-Blauw Wit ‘34 JO11-5
10:00 Makkum JO9-2-Scharneg.’70 JO9-3
14:30 Makkum VR1-SC Berlikum VR2
09.00 Makkumjo7-1-Oeverzwaluwenjo7-2
08.45 Workumjo7-2-Makkumjo7-2
Donderdag 31 mei
19:00 Oosterlittens JO17-1-Makkum JO17-1
Kantinediensten
08.15-12.00 MIrjam hoekstra
		
Corrie vd Veer
12.00-15.00 Monique nauta
		
Djoke Altena
15.00-19.00 Gerlof Smit
		
Jesse Adema
		
Jouke abe Tilstra

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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Onderhoudsbedrijf

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

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

Zaterdag 26 mei van 9.30 tot 16.00 uur
in K.C. ‘Het Anker’ Buren 17 te Makkum

