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No. 1668 - 27 juni 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

Straatkaatsen Witmarsum groot succes

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
Onder ideale omstandigheden vond de afgelopen week het straatkaatsen plaats in
Witmarsum. De opzet was weer gelijk aan
voorgaande jaren waarbij straten/buurten
tegen elkaar spelen en op sterkte worden ingedeeld. Iedere inwoner kan dus meedoen.
In totaal telde de lijst 33 parturen, een mooi
aantal. Wedstrijdleider Herman Sprik had de
organisatie weer voortreffelijk voor elkaar.
Bijzonder was dat Jacobus Jorna 25 jaar
lang scheidsrechter is geweest tijdens het
straatkaatsen en daarvoor - terecht - even in
het zonnetje werd gezet. Vrijdagavond 21.30
uur viel de laatste slag.
De uitslagen.
Heren A (3 parturen): 1. Joey Leeuwen, Michel Nesse en Steven Nesse.
Heren B (4 parturen): 1. Max Alen, Mark Hofstra en Mark Burger; 2. Jaring Dooper, Frans
Dooper en Harm Jilderda.
Heren C (7 parturen): 1. Sieberen Huisman,
Otte Adema en Peter Huisman; 2. Michael
van Coevorden, Nick van Dorsselaer en
Mike van Dorsselaer; 3. Reinold Ypma, Tjerk
Postma en Harmen Westra.
Heren D (7 parturen): 1. Jan Piersma, Rients
Piersma en Marco Menage; 2. Johan Ypeij,
Bauke Dam en Jaap de Vries; 3. Johan van
IJs, Thomas Sprik en Egbert Jan Goslinga.
Dames A (4 parturen): 1. Gerda van Popta,
Anneke Smid en Wietska Bebelaer; 2. Joukje Haitsma, Sieuwke Gietema en Esther Hof-

stra.
Dames B (4 parturen): 1. Emmy Dijkstra,
Sanne El van der Vlugt en Elisa de Vries; 2.
Aukje Heslinga, Froukje Heslinga en Megan
Baarda.
Dames C (4 parturen): 1. Annie Ykema, Feikje Kuiper en Maryan van der Molen; 2. Griet
Sieswerda, Esther Hoekstra en Yvonne Terpstra.

MAKKUM

Kerkstraat 2b
Vraagprijs
€ 179.500,- 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

Familieberichten

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112,
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

OVERLIJDEN

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
www.begrafenisverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844
Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis
en wonen met zorg.
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
T. 0515 – 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE
Van Aylvaweg 29
8748 CC Witmarsum
T. 0517 – 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

Enige en algemene kennisgeving
Na een periode van afnemende
gezondheid is toch nog onverwacht
overleden onze lieve mem, beppe
en overbeppe

Piety Bootsma - van der Veer
* Koudum

† Bolsward

8 november 1930

10 juni 2018

Sinds 15 februari 1988 weduwe
van Fimme Bootsma
Tiny en Hessel

Gerben en Janke
Sebastian
Fimme en Monique
Martijn & Annyk
Max

Jan en Sannie

Anouk en Jeffrey
Erwin

Theo en Willy
Geheel in overeenstemming met
haar wens hebben wij in besloten
kring mem naar haar laatste rustplaats gebracht.
Correspondentieadres:
Tiny Hilverda - Bootsma
Kleine Dijlakker 7, 8701 HV Bolsward

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

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

Kerkdiensten
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

1 juli 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
Afscheid kindernevendienst /
welkom jeugdkerk / koffie drinken
8 juli 9.30uur Van Doniakerk
Ds. F. Wesseling-Schilstra De Tike
Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 1 juli 9.30 uur Voorganger:
Dhr. P.C. Hopman m. m. v. De Koperblazers
Zondag 8 juli 9.30 uur Voorganger:
Dhr. G. Wijngaarden Organist:
Dhr. J. Adema m.m.v. Mevr. Ruardi solo zang.

Agenda
Kunstroute Durf? in Witmarsum
30 juni/1 juli 7/8 juli en 14/15 juli
elke dag van 13.30 tot 17 uur.
Zaterdag 30 juni - Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
Zaterdag 7 juli - Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
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Schoolkaatsen & Kleine Welpen Partij bij KV Makkum

Twee keer werd er op de woensdagmiddag
gekaatst in Makkum. Op 6 juni werden de
voorrondes gehouden voor het Schoolkaatskampioenschap van de provincie Fryslan,
de Koornstra Netten Federatiepartij, waarbij
de kransen werden aangeboden door Ziezo
Mode. Het meisjespartuur van de Ark, bestaande uit Lenthe Groen, Nienke Tjeerdema
en Femke Dijkstra behaalde een mooie 2e
prijs. Hiermee kwalificeerden zij zich voor de
finaleronde op woensdag 20 juni te Franeker.

Een hele knappe 3e prijs werd hierbij in de
wacht gesleept. Gefeliciteerd Dames!
Woensdag 13 juni jl. kwamen onze aankomende talenten in actie. Onder prachtige weersomstandigheden werd de Kleine Welpenpartij
verkaatst. Er was een poule van 4 partuur. De
1ste prijs voor Niek van der Eems & Jetske Elgersma. De 2de prijs voor Mirte Oostenveld &
Doutsen Genee. De 3de prijs voor Ilse Amels
& Jorrit de Haan. De 4de prijs voor Marlous
Koops & Marrit de Witte.

Oud-hoofdklassekaatser Chris Wassenaar scheidsrechter bij finalepartijen

25 Jaar KV Trije yn Ien: Jubileum
Merkepartij voor leden en oud-leden
Dit jaar bestaat kaatsvereniging Trije Yn Ien
Gaast-Ferwoude 25 jaar! De vereniging wil dit
vieren door een reünie te organiseren voor leden en oud leden op vrijdag 13 juli 2018. De
jaarlijkse Frans Twijnstra Merke partij wordt
omgedoopt tot jubileumpartij; extra bijzonder
omdat dit een partij voor zowel leden als oud
leden wordt. Een en ander wordt georgani-

seerd in samenwerking met de tentcommissie
van Dorpsfeest Gaast. Het is de bedoeling in
verschillende klassen te gaan kaatsen, met de
gewone kaatsbal (dus geen zachte bal). De
vereniging roept de senior-leden en oud-leden
zich op te geven voor deze unieke partij, elkaar
te ontmoeten en herinneringen op te halen.
De inschrijving is inmiddels geopend en sluit
op vrijdag 29 juni 20.00u. Opgeven kan via
het speciaal voor deze reünie opengestelde
e-mail adres tryeynien25@gmail.com. De vereniging kan desgewenst voor een kaatswant
zorgen; dit kan via het genoemde e-mail adres
worden doorgegeven. Voor de niet-kaatsers is
ook een programma samengesteld.
De hele dag staat in het teken van dit jubileum. In de feesttent zal het nodige te zien zijn
over 25 jaar kaatsen in Gaast. Daarnaast zullen twee grote bekenden uit de kaatssport
hun opwachting maken: Geert van Tuinen zal
de finale partijen live van commentaar voorzien en hij zal ook de prijsuitreiking verzorgen.
En oud-hoofdklassekaatser Chris Wassenaar
is bereid gevonden om de finale partijen in
goede banen te leiden als scheidsrechter. Na
afloop zullen de Makkumer Bluesbrothers optreden in de tent en zal de reünie overgaan in
het Gaaster dorpsfeest.

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 € 42,50
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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Meisjes kaatsvereniging Makkum winnen de Bond Koninklijke Marine oefent
in Kornwerderzand

Het Meisjesafdelingspartuur van de KV Makkum heeft zaterdag 16 juni jl. de 1e prijs behaald
op het NK te Bolsward. Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Chantal de Witte zorgden voor deze
schitterende overwinning. Na in de 1e omloop de gevreesde tegenstander Easterein te hebben
verslagen, volgde een redelijk makkelijke omloop tegen Bolsward. De 3e omloop tegen Sexbierum-Pietersbierum was heel spannend en Makkum knokte tot het eind. De verdiende finale werd
met 5/2 – 6/6 gewonnen van Winsum. Koetsier Gerlanda v. Dijk van Manege Boeyenkamp reed
de meisjes ’s avonds in een koets door Makkum.

Winnaars Heren 30+ d.e.l. en Heren 50+ d.e.l.

De Koninklijke Marine oefent dinsdag 26,
woensdag 27, en vrijdag 28 juni bij het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Er worden oefeningen verricht voor de opvang en het
screenen van vluchtelingen.
Adelborsten in opleiding tot officier bij de Koninklijke Marine zitten in de laatste fase van
hun opleiding alvorens ze operationeel worden
ingezet. In deze fase oefenen ze het opvangen
en screenen van vluchtelingen alsmede het
verkennen en controleren van de omgeving.
Voor het scenario zal Kornwerderzand zich in
Italië bevinden. Verder zal de oefening zich afspelen in Den Helder en vanaf het opleidingsschip MOV Van Kinsbergen.
Omdat het op Kornwerderzand te ondiep is zal
de Van Kinsbergen daar niet aanleggen. Het
schip gaat in de buurt voor anker en zal elke
dag tussen 15.00 uur en 15.30 uur personeel
pendelen tussen kazemat VI en het schip met
een snelle RIB boot.
Het gaat om een oefening van het Koninklijk
Instituut van de Marine (KIM) als onderdeel
van de Nederlandse Defensie Academie. Bij
de oefening zijn 89 man betrokken. 59 Adelborsten en 30 man ondersteunend personeel
(vaste staf, acteurs en logistiek personeel).
Bron: Bolswarder Courant

Kantoorboekhandel T. Coufreur

Na één jaar te hebben drooggestaan, kon de
KV Makkum deze Off. K.N.K.B. Partij weer organiseren en wel op zondag 17 juni jl. In Makkum kaatsten zowel de 30+ als de 50+ samen
op dezelfde dag en werd er bij de Heren 50+
in één categorie gekaatst. De partijen stonden
onder leiding van scheidsrechters Jenco Sieperda, Jan Ruurd Amels en Gerard v. Malsen.
Hieronder de prijswinnaars:
Heren 30+ winnaarsronde: 1e prijs: Jan Jelle Jongsma (Damwald) & Jan Fokke Mulder
(Dronryp); 2e prijs: Leo Nauta (Makkum) & Sytse Hibma (Schettens); 3e prijs: Yde Klaas Dijkstra ( Makkum) & Nanning Seepma (Harkema).
Heren 30+ verliezersronde: 1e Prijs: Tjipko
Vellinga (Franeker) & Michiel Scheepvaart

(Makkum); 2e Prijs: Eric Zittema (Berltsum) &
Wietse Punter (Grou). Heren 50+ winnaarsronde: 1e prijs: Sikke Koster (Dokkum), Jochum
de Vries (Wiuwert) en Ibo Nicolay (Britsum); 2e
prijs: Anno Miedema (Stiens), Egbert Bootsma
(Itens) en Jarig Katsma (St. Jacobiparochie);
3e prijs: Johan v.d. Veen (Oentsjerk), Henk
Mulder (Dronryp) en Tjeerd Dijkstra (Easterein)
Heren 50+ verliezersronde: 1e Prijs: Bertus
Bootsma (Wommels), Bennie Hof (Franeker)
en Ludwig Seerden (Franeker); 2e Prijs: Jan
Sipma (Franeker), Bauke Posthuma (Folsgare) en Roel Sijbesma (Easterein). Met dank
aan onze sponsors: Klussenbedrijf U. Tuinier
& Buwalda, Las- en Constructie en kransensponsor: Amels Metsel- en Lijmwerken

Vele decennia is het pand Kerkstraat 17 een
winkelpand met een rijke historie aan diverse
vormen van detailhandel.
In het kort, vanaf 1820 tot heden, woning-winkel-drukkerij en boekhandel. Ook voor 1820
waren er diverse detailhandel activiteiten gevestigd in het pand.
Door maatschappelijke veranderingen (digitalisering etc.) is de winkelbehoefte ook veranderd. De vraag naar fysieke winkelbeleving is
hierdoor afgenomen.
1 september 2018 zullen wij na 17,5 jaar onze
activiteiten als Kantoorboekhandel beëindigen. Hierbij ons realiserend dat er wederom
een leegte ontstaat in een bruisende winkelstraat. Leeftijd speelt ook een grote rol in deze
besluitvorming.
Graag willen wij langs deze weg onze vele
trouwe klanten die ons als fysieke winkel konden waarderen voor Boeken, Tijdschriften,
Wenskaarten, Boekbestellingen, Kantoorartikelen en vele andere zaken bedanken voor
hun vertrouwen, klandizie en gezelligheid.
Tom en Trijnie Coufreur
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Update uitbreiding De Vries Scheepsbouw Makkum
De plannen voor de uitbreiding van De Vries
Scheepsbouw krijgen vaste vorm. Inmiddels
is er door de gemeenteraad van de gemeente
Súdwest-Fryslân planologische instemming
verleend voor de bouw van een tweede dokhal op Strânwei 6. Voor de gemeenteraad was
het bij de goedkeuring van de plannen een belangrijk punt dat de werf tegemoet is gekomen
aan de opmerkingen van de Makkummers die
noordelijk van de bestaande hal wonen.
Na de inloopbijeenkomst op 14 maart jl. werd
duidelijk dat deze groep vreesde voor hun uitzicht. In samenspraak met de gemeente is een
tweede optie onderzocht, waarbij de nieuwe
dokhal deels in de haven, aan de westkant
van de werf, wordt gebouwd. Dat geeft de
mogelijkheid om de tweede dokhal achter de
bestaande dokhal te plaatsen. De kantoren en
werkplaatsen komen tussen de beide hallen
in. Hiermee komt de werf tegemoet aan de
zorgen van de genoemde groep bewoners. Na
de aanpassing van de plannen heeft de werf
nogmaals een aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd voor zowel de bewoners van het
Achterdijkje als voor de ondernemers aan de
Strânwei. Ook Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging en Vereniging van Bedrijven zijn hierbij betrokken geweest. Diverse
onderwerpen passeerden de revue zoals de
verkeerssituatie, de lichtuitstraling, de aanstaande bouwactiviteiten en architectonische
aspecten. Zo is er voor gekozen om af te zien
van een standaard beplating in één kleur maar

de hal uit te voeren in diverse grijsschakeringen, zodat de hal als het ware opgaat in de
omgeving. Daarnaast worden de lichtstraten
in de nieuwe hal aan één kant geplaatst, nl.
aan de binnenkant van het eigen terrein, zodat er geen licht uitstraalt richting de Strânwei. De bestaande hal wordt deels gerestyled
zodat deze straks één geheel vormt met de
nieuwbouw. Inmiddels zijn de stukken voor de
bouwaanvraag ingediend bij de gemeente en
is de aanvraag gepubliceerd. De aanvang van
de bouw staat gepland vanaf augustus. De
voorbereidende werkzaamheden, zoals sa-

Onderhoud openbare ruimten
De schelpenpaden aan de oostkant van de wijk de Melkvaart worden binnen 2 tot 4 weken
door de gemeente hersteld. Na diverse klachten door de bewoners uit de wijk ‘Melkvaart’,
heeft Plaatselijk Belang Makkum contact opgenomen met de gemeente en dit probleem
nogmaals aangekaart. De overige schelpenpaden in en om Makkum worden ook aangepakt
in de nabije toekomst, alleen is daar nog geen planning van bekend gemaakt.
Nogmaals hierbij een oproep om de nog aanwezige overige of niet verholpen problemen/
klachten m.b.t. openbare ruimten zoals; straatmeubilair/wegen/trottoir/fiets- wandelpaden/
defecte straatverlichting etc. etc. aan ons door te geven, liefst met een foto en een duidelijke
omschrijving, de locatie en het huisnummer. Ons emailadres is: info@pbmakkum.nl onderwerp: Openbare ruimten.
Dorpsvisie 2018-2030
Op 28 juni a.s. gaan er maar liefst 9 vrijwilligers een start maken om de nieuwe Dorpsvisie
2018-2030 te ontwikkelen. Onderwerpen en thema’s die voor alle inwoners van Makkum
belangrijk zijn voor nu en in de toekomst zullen hierin worden opgenomen. Denkt u dan aan
bijvoorbeeld thema’s zoals; natuur, landschap, landbouw, woon- en leefmilieu, veiligheid,
waterbeheer, riolering, verenigingen, sport en ontspanning, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen en diensten, openbaar vervoer, pinautomaat, werkgelegenheid, bedrijvigheid, zorg
en welzijn, onderwijs, woningbouw, recreatie en toerisme, cultuur (historie), jeugd, ouderen,
vrijwilligerswerk.

nering van de grond aan de westkant van de
werf, starten echter al eerder. De uitbreiding
met een tweede dokhal betekent goed nieuws
voor de werkgelegenheid, het personeelsbestand zal groeien met zo’n 60 - 75 vaklieden.
Het biedt de bedrijfsschool ook de mogelijkheden om uit te breiden en mensen op te leiden voor een vak in de scheepsbouw. Zakelijk
gezien kan de werf nieuwe markten aanboren
omdat in het nieuwe droogdok jachten tot 140
meter lengte gebouwd kunnen worden. De
werf is onlosmakelijk verbonden met het dorp
Makkum. De enthousiaste verhalen van de bezoekers tijdens de inloopbijeenkomst bevestigden dit maar weer eens. Zodra de bouwactiviteiten starten zal De Vries Scheepsbouw
alle belangstellenden via digitale nieuwsbrieven op de hoogte houden. Ook wordt er een
speciale website geopend. Daarover volgt later meer informatie.
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Muziekvereniging Hallelujah in
actie voor nieuwe uniformen
Door Judith van Lavieren

Vanaf heden hebben we een

NIEUWE MENUKAART!
NIEUWSGIERIG?
Reserveer dan snel op 0515-231153
Elke dag dat we open zijn hebben we
borreluur van 15:30 - 17:00 uur.
Vele drankjes voor halve prijs!

Ruim twintig jaar zijn ze meegegaan: de uniformen van Hallelujah die destijds gesponsord
werden door Gros. “Wanneer je de drumband
in zijn geheel globaal bekijkt lijken de uniformen
er nog best goed uit te zien, maar wie beter
kijkt ziet de slijtage. Voor bepaalde leden geldt
dat als ze iets laten vallen ze niet meer kunnen
bukken want dat overleeft hun pantalon niet”,
stelt Agnes Wielstra van de drumband. Samen
met 7 andere leden van Hallelujah heeft ze zitting genomen in de uniformcommissie van de
vereniging. De opdracht voor de commissie
was om te onderzoeken wat de wensen, mogelijkheden en bijbehorende prijskaartjes waren voor nieuwe uniformen. De conclusie was
dat de drumband een geheel nieuw uniform
nodig heeft. De jeugd van de Notenkrakers
krijgt polo’s met lange mouw en de drumband
krijgt polo’s met korte mouw. Ook moeten er
nieuwe overhemden voor de heren van het
harmonieorkest aangeschaft worden. Toen
vastgesteld was wat er nodig was kon er meteen een nieuwe conclusie getrokken worden:
er is een behoorlijk bedrag nodig om deze
wensen te realiseren want uniformen zijn duur.
“De gebroeders De Boer sponsorden spontaan, prachtig maar er is nog veel meer nodig.
Vandaar dat we een plan van aanpak hebben
gemaakt om onze wensen omtrent nieuwe
kleding te realiseren”, vertelt Agnes Wielstra.
Wilt u ook een steentje bijdragen om Hallelujah
in het nieuw te steken? Dat kan op verschillende manieren: 1. Gebruik de statiegeld-doneerknop van de flessenautomaat van de Jumbo; 2. Bewaar uw lege statiegeldflessen (het
maakt niet uit uit wat voor winkel ze afkomstig
zijn) en geef ze mee aan de leden van Hallelujah die op 30 juni vanaf 9.30 uur tijdens een
grote legeflessenactie bij u langskomen om ze

op te halen. Lege flessen mogen ook aan de
deur gehangen worden. Er zullen tevens twee
dames van de drumband op het parkeerterrein
van de Jumbo staan om lege flessen in ontvangst te nemen; 3. Kom op donderdag 12 juli
tussen 12.00 en 19.00 uur naar de stand van
Hallelujah op de Merkemarkt. In de stand is
van alles te bekijken en een muziekvereniging
waardig zullen er ook nootjes worden gekraakt
door de Notenkrakers. Er is lotenverkoop,een
raadspel en natuurlijk de gelegenheid voor
spontane giften.
“We hopen dat de Makkumers ons steunen en
ons willen helpen om onze muziekvereniging
weer goed gekleed ‘troch de buorren”te laten
gaan”, aldus Agnes Wielstra namens de uniformcommissie.

Kaatsvereniging Meiinoar Ien
organiseert jubileumwedstrijd
Op 7 juli 2018 zal er een Jubileumkaatswedstrijd worden gehouden ter gelegenheid van
het 60 jarig bestaan van de kaatsvereniging
Meiinoar Ien te Cornwerd.
Deelname is mogelijk voor leden, oud-leden
en ook niet leden kunnen meedoen. Er wordt
gemengd gekaatst in een A en B klasse voor
Heren en Dames met Verliezersronde. Iedereen vanaf 13 jaar mag meedoen. Aanvang is
om 10.00 uur met koffie en gebak. Inleg is €
7,50 per persoon. Opgave is mogelijk tot en
met donderdag 5 juli ’s avonds 20.00 uur via
het mailadres: kvmeiinoarien@hotmail.com of
telefonisch op nr 06-18319753.
Na afloop van de kaatswedstrijd wordt er een
BBQ gehouden waar iedereen van harte welkom is, ook zij die niet mee hebben gekaatst.
Tevens zijn er op die dag weer Jubileumboe-

ken te koop van het boek “Fan de Grutte toer
en de Lytse bal” uitgegeven bij het vijftigjarig
bestaan van de kaatsvereniging. Er is namelijk
een tweede druk gemaakt van dit boek, vanwege de grote vraag was het boek tien jaar
geleden na twee maanden al uitverkocht. In de
Kerk is op de Jubileumdag een grote fototentoonstelling te bewonderen over kaatsers en
Cornwerders van vroeger en nu. Behalve op
7 juli is deze fototentoonstelling ook daarna
nog elke zondagmiddag van 8 juli tot en met 2
september van twee tot vijf uur geopend. Ook
dan zijn de boeken te koop. Prijs is € 20,- We
hopen dat het een prachtige dag zal worden.
Kaatsverenging "Meiinoar Ien " te Cornwerd
Swaen Brink-van Dijk, voorzitter
Nienke Leijenaar, secretaris
Roel Krijnen, penningmeester
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Clubkampioenschappen
Tennisvereniging Makkum
De clubkampioenschappen van TV Makkum in
de week van 3 t/m 9 juni zijn een groot succes
geworden. Vijfenveertig deelnemers speelden
in tien poules in het dubbel- en gemengd dubbelspel en in het herenenkel. Er waren zelfs
acht enthousiaste dames die in hun eerste
tennisjaar de onderlinge uitdaging aangingen.
Na de laatste partijen op zaterdag 9 juni kon
de balans worden opgemaakt van een zeer
geslaagd kampioenschap. De weersomstandigheden waren de hele week perfect en het
terras zat iedere keer vol met toeschouwers.
Vlak voor de huldigingen speelden twee Friese topspelers (onze trainer Jacco tegen een
andere trainer Wilco) een fantastische demonstratiepartij voor een vol terras. De ballenjongens Siem, Thijs, Luuk, Jurre en Johan
stonden paraat om de spelers van ballen te
voorzien.
Terwijl alle deelnemers schoon en fris zaten
na te genieten van een mooi kampioenschap
werden de winnaars van de regionale voorjaarscompetitie gehuldigd. Dinsdagavond Damesdubbel 17+, 3e klasse: Sylvia Kuperus,
Brenda Koornstra, Grietje Steigenga, Amy van
Palmhoven, Tinet Tichelaar, Jelda Terpstra en
Sandra de Zee. Donderdagavond Herendubbel 50+, 4e klasse: Eelke de Vries, Arie de
Zee, Doekele Spijksma, Evert Bruinsma, Jan
Oldenhof en Jaap Hogendoorn
Vervolgens werden de clubkampioenen gehuldigd: Gemengd dubbel A: Pieter Portma
en Sylvia Kuperus; Gemengd dubbel B: Johan Stallmann en Botsje Hellinga; Gemengd
dubbel C: Oepke-Jan en Geertina Bijlsma;
Damesdubbel A: Hermien de Witte en Claudia
Slootweg; Damesdubbel B: Carien Treub en
Annette Meina; Damesdubbel C: Simone van
Dijk en Marlisa Groen; Herendubbel A: Jan
Koornstra en Oane; Herendubbel B: Richard
Dol en Paul Kromhout; Heren enkel A: Pieter
Portma; Heren enkel B: Menno de Vries

Duurzame energie maar geen zonnepanelen
Bent u toe aan duurzame energie maar wilt u
geen zonnepanelen op uw dak? De Volksmolen in Kornwerderzand biedt uitkomst!
Heeft u wel eens de opties bekeken om zonnepanelen te installeren op uw dak? Niet alle
daken zijn geschikt voor zonnepanelen en
sommige mensen willen ook liever geen zonnepanelen op hun dak vanwege verschillende
redenen. Toch willen veel mensen graag wel
duurzame energie opwekken en gebruiken.
Het is immers goed voor het milieu en het kan
je ook nog eens een mooie besparing opleveren op de jaarlijkse energienota.
Voor inwoners van Makkum en omstreken die
geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen
is er nu een mooie uitkomst: de Volksmolen.
Wat is de Volksmolen?
De Volksmolen is een project op basis van
de postcoderoosregeling waarbij de oude
bestaande windmolen op Kornwerderzand
vervangen wordt door een nieuwe molen van
dezelfde formaat, maar wel één met een hogere opbrengst. Deze windmolen staat al sinds
1990 op Kornwerderzand en is nodig toe aan
vervanging. De inwoners van Makkum, Kornwerderzand en omliggende dorpen kunnen
een windkavel kopen in deze nieuwe molen.
Welke voordelen heeft de aankoop van een
windkavel voor u?
• U wordt vrijgesteld van de energiebelasting
over uw verbruik wat u een besparing oplevert van ruim 60% op de elektriciteitsnota.
• Een gemiddeld huishouden dat ongeveer
2.500 kWh elektriciteit verbruikt op jaarbasis
ontvangt met deelname een netto voordeel
van ongeveer € 125,-.
• U hoeft zich geen zorgen te maken of uw
eigen dak geschikt is voor zonnepanelen.
• Op uw investering behaalt u een jaarlijks
rendement van ruim 9%.
• U neemt deel aan een kleinschalig en lokaal
project samen met medebewoners uit de
buurt.

• U wordt lid van een energiecooperatie die
eigenaar is van de windmolen. U bent dus
tevens mede-eigenaar van de windmolen.
• U neemt duurzame energie af en helpt zo
mee aan een duurzamer Súdwest-Fryslân.
Wie kunnen er meedoen aan de Volksmolen in
Kornwerderzand?
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.
Heeft u interesse in deelname of wilt u meer
informatie over deelname? Neem eens een
kijkje op https://volksmolen.nl/projecten/
volksmolen-kornwerderzand/ of volg de facebook-pagina van de Volksmolen.

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
Te koop: 6 zakken kolen (cokes) t.e.a.b,
Tel: 0517-531253
Te koop: Een zeer weinig gebruikte
Sony a330 spiegelreflex camera € 125,00
inclusief 2 accu’s, oplader, tas,
geheugenkaart, kantelbaar scherm.
Tel: 06-81881450

Zomeruitvoering gymnastievereniging DES

In het slotwoord werden Sporthuis A.P. van
der Feer uit Bolsward, BlomYnien uit Makkum,
Bas Zijp groenten en ArtoGraph uit Exmorra
bedankt voor hun bijdrage aan dit fantastische
toernooi. De week werd afgesloten met een
warme en koude hap en een gezellige nazit.

Zaterdag 3 juni vond de uitvoering van de
gymnastievereniging DES plaats. Voor de
gymnasten is dit het moment om aan ouders,
familieleden, vrienden en bekenden te laten
zien wat ze in de afgelopen periode hebben
geleerd. De uitvoering stond in het teken van
een “Wereldreis”.
In een kleurrijk decor met nationale vlaggen
van diverse landen werd het publiek geamuseerd met een flitsende show. Alles werd uit
de kast getrokken. Acrobatische kunsten wer-

den op verschillende toestellen getoond, afgewisseld met dans en muziek.
De keurgroep toonde een fraai staaltje teamwerk op de pegasus. Het publiek genoot van
de spectaculaire salto’s en sprongen.
De mafioso, piraten, China, Ibiza en Ninja’s
passeeren de revue. En er werd een bezoekje
gebracht aan sprookjesland met een prinsesje op een echte koets. Hylke de Jong gaf een
demonstratie aan de rekstok en toonde aan
waarom hij 2e was geworden bij de Nederlandse kampioenschappen.
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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

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

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

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.

