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Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Deelnemer NVM Open Huis 
zaterdag 26 maart a.s. 11.00-15.00 uur

Vrijstaand, ruim, verbouwd, diepe tuin ZO, 345 m² grond. 
Inzetprijs € 130.000,- k.k. 

Gaast, Buren 21

Succes Hallelujah Makkum op concours Leek

Het harmonieorkest “Hallelujah” in Leek.
foto Sjoerd Gielstrafoto Sjoerd Gielstra

Leek - Zaterdag 19 maart heeft het muziekkorps 
Hallelujah Makkum o.l.v. Nynke Jaarsma deel-
genomen aan een concours in Leek. Het concours 
werd uitgeschreven door de Christelijke Bond van 
Muziekverenigingen in de provincies Groningen 
en Drenthe. Het evenement, wat nog wel een 
paar extra deelnemers had kunnen gebruiken, is 
een jaarlijks terugkerend muziekfestijn. Hallelujah 
heeft hier twee en een halve maand met bloed, 
zweet en tranen voor geoefend. Op het programma 
stonden een drietal werken. Hallelujah opende 
met het inspeelwerk gezang 425. Daarna het 
verplichte werk “Legend of a mountain” (Jacob 
de Haan) en vervolgens het keuzewerk “Call of 
the Clans” (Kevin Houben). 

Het harmonieorkest dat uit 45 leden bestaat was 
er klaar voor. Zoals één van de leden vooraf aan 
het concert zei: “No sille wy it hjir noch ien kear 
hearre litte hoe as it moat!” De jury was onder de 
indruk van het muzikale samenspel van het 
orkest wat uiteindelijk in een waardering uit-
mondde van een eerste prijs met een punten-
totaal van 82.83. Het inspeelwerk werd gewaar-
deerd met 50,17 punten. Een hele prestatie waar 
Hallelujah Makkum trots op mag zijn. Het eind-
oordeel van de jury: een sfeervol en verdiens-
telijk optreden met een fraaie harmonieklank. 
Een uitstekend orkest met een duidelijke doel: 
Muziek maken!

Sybren Mollinga vindt eerste kievitsei vogelwacht Makkum
Makkum - Afgelopen vrijdagochtend 18 maart 
om 8.30 uur is het eerste kievitsei gevonden van 
vogelwacht Makkum. De woensdag ervoor werd 
het eerste van de provincie gevonden nabij 
Burgwerd. Net als bij het eerste ei van Fryslân 
was er discussie over de regeltjes. Sybren Mollinga 
was de fortuinlijke vinder en heeft het ei regle-
mentair gevonden en aangemeld bij vogelwacht 
Makkum. De vindplaats was een weiland nabij 
Hichtum. Dit is niet nabij Makkum en hierdoor 
werd door de wacht gesuggereerd dat het niet 
geldig was. Tijdens de jaarvergadering is echter 
besloten door stemming dat het zoekgebied van 
wacht Makkum de oude gemeentegrens van 
Wûnseradiel betrof. Het ei is net aan binnen deze 
grens gevonden en dus was Sybren vrijdagavond 

toch nog een gelukkig man. Als betrokken aaisiker/
nazorger kan Mollinga niet ieder jaar zoeken in 
verband met zijn werk. Dit eerste ei is daarom 
een extra bekroning op zijn voorjaar! 

Oane Oostenveld uit Makkum vond zondag-
middag het eerste ei van de oudste klasse in de 
Jonkers onder Makkum. Het eerste ei voor de 
jeugd is nog niet gevonden (maandag 21 maart). 
De geluiden in de weilanden en de beleving van 
de natuur die weer ontwaakt uit de winter is voor 
veel aaisikers de aanleiding erop uit te gaan. 
Later meer over het eerste ei en de uitreiking van 
de bekers aan de vinders van alle categorieën. 
Dit vindt plaats op de nazorgvergadering van de 
wacht op 1 april in de Prins te Makkum. 
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Kerkdiensten   
zondag 27 maart
k.c. “Het Anker”  9.30 uur ds. J. vanOffen

k.c. “Het Anker” 
19.00 uur Plusdienst voorbereid door Zanggroep “Forte”

Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum
10.00 uur zr.P.B. Bergsma-Overdiep

R.K. kerk dienst te Workum 9.30 uur pastor G.Kamsma 
  

                                 

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                                            
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda

Wist u dat...

Wij zijn super trots en blij
Met nog zo’n mooi meisje erbij!

Dewi
Sanne

Anne, Suzan en Joyce
Poelstra – Vriend

Lammert Scheltesstraat 37
8749 GT Pingjum

21 maart is de dag
met een grote lach 

want dit is onze pake en beppe 
hun 25 jarige huwelijksdag 

dikke tút Fedde en Jorrit

Mem en beppe, nog steeds 
vitaal en jong van geest
viert vandaag al weer 

haar 75ste verjaardagsfeest!
 

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Anneke & Anne 

Geertje 
Daniel 

Hielke & Lisette
Leon, Rick

Ruurd & Elly
Ronny & Mathilde, Kim 
Harm Jan & Monique 

Melvin, Romy
Christine & Jacob

Melissa, Celine

donderdag 24 maart
Makkum – k.c. “Het Anker” 20.00 uur 
Ledenvergadering Begrafenisver. Makkkum e.o.

vrijdag 25 maart
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur 
Klaverjassen

zaterdag 26 maart
Makkum  - Kasteeltje (Doopsgezinde kerk)
19.00 uur ‘Grote Marije Bingo’ 

Cornwerd – Friese Molenaarsdag 
van 10.00-16.00 uur, iedereen is welkom!

* ‘De grote Marije bingo’ zaterdag 26 maart om 
 19.00 uur in het kasteeltje te Makkum plaats-
 vindt? 

* De bouwers (doopsgezinde zondagschool) het 
 ontzettend druk hebben, met de voorbereidingen 
 van de bingo……

* Wanneer u niet van bingo houdt , maar wel ons 
 project wilt steunen, u van 18.30-19.00 uur 
 lootjes kunt kopen bij de voordeur van het 
 kasteeltje……

* De uitslag van de lootjes in de Belboei komt te 
 staan.

* Het 2e open Makkumer Darttoernooi gehouden 
 wordt op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) 
 in de SES feesttent. Voor meer info en opgave 
 zie op www.ses-makkum.nl

Landelijke 
Open Monumentendag 
Makkum - De jaarlijkse Open Monumentendag 
wordt dit jaar gehouden op 10 september. Ook 
de gemeente Súdwest Fryslân doet mee om hier-
mee inwoners en toeristen in de gelegenheid te 
stellen eens een kijkje te nemen in één van de 
vele monumentale gebouwen die de gemeente telt.

Met 585 rijksmonumenten is de gemeente Súd-
west Fryslân één van de grootste monumenten-
gemeenten van ons land. Daarnaast telt de 
gemeente maar liefst zes beschermde stadsge-
zichten en tien beschermde dorpsgezichten. 
Hiermee is de gemeente koploper in Nederland. 

De Open Monumentendag wordt al 25 jaar lang 
georganiseerd. Op deze dag worden er in het 
hele land een aantal belangrijke monumenten 
(kerken, molens, stadshuizen, waaggebouwen 
etc.) gratis opengesteld voor het publiek. Alle 
voormalige gemeenten van de gemeente Súdwest 
Fryslân hebben al één of meerdere keren deelge-
nomen aan de landelijke Open Monumentendag. 
Dit jaar is het thema Nieuw gebruik – Oud gebouw. 
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Het voordeel bij u aan de deur
Everyday Huismerk:

Koffie Roodmerk Snelfiltermaling, 500 gram....................2.99
Halfvolle Koffiemelk, pakje 500 gram...............................0.75
Filterzakjes NO.4, pak à 100 stuks.....................................0.69
Rijstwafels, pak à 10 stuks.................................................0.39
Jam diverse smaken, pot 450 gram....................................1.29
Chocopasta, pot 400 gram..................................................0.95
Macaroni, pak 500 gram.....................................................0.59
Pastasaus, pot 500 gram......................................................0.89
Keukenrollen, pak à 4 stuks.................................................1.49
Sinaasappelsap, pak 1 liter..................................................0.89

Duurzaam winkelen kan bij ons. Kost u geen brandstof!

Aanbiedingen geldig van do. 24/3 t.e.m. wo. 31/3

Profiteer van 24 t/m 26 maart
van dit smakelijke voordeel

Rondje Europa
Diverse soorten vleeswaar uit heel Europa

Diverse ovenschalen uit binnen- en buitenland

Koopt u één van deze producten dan krijgt u van ons 
een stempel op de speciale stempelkaart. 

Bij 6 stempels ontvangt u een bistroworstje + mesje. 
Tevens maakt u kans op een weekendje Brussel!

Op bestelling maken wij tevens 
dagverse pizza's vanaf  3.75 per stuk.

Ook smulsloffen hebben wij nu voor u in het assortiment.
Even in de oven en klaar is Albert of Harry of ......

Niet vergeten 
‘de Grote Marije Bingo’
Makkum - Wat is het hartverwarmend! Dat er 
zoveel mensen hun medewerking verlenen aan 
‘De Grote Marije Bingo’. Dat er zoveel prijzen 
aangeboden zijn, door de ondernemers van 
Makkum en door particulieren van Makkum, 
voor de bingo, de verloting en de andere raad-
spellen. Dat er zoveel mensen zijn die er voor 
willen zorgen dat Marije dit voorjaar per rolstoel-
fiets door Makkum e.o. rijdt.

Niet vergeten om naar de bingo te komen, want 
er zijn heel veel prachtig mooie prijzen!  Te veel 
om op te noemen……maar zeer zeker de moeite 
waard!! De bouwers openen, voor alle bingofans 
en de fans van Marije uit Makkum en verre om-
streken, de kasteeldeuren op zaterdag 26 maart 
om 18.30 uur. ‘De Grote Marije Bingo’ 19.00 uur 
Kasteeltje Makkum (hoek Bleekstraat/Tuinstraat).

Zangavond 
Makkum - Zondagavond 27 maart a.s. is er weer 
onze zangavond in de Baptistenkerk C.Lenige-
straat 10. Deze avond  begint  om  19.30 uur en 
er wordt voor ons gezongen door het Dameskoor 
van Exmorra, ook hopen wij  zelf te zingen 
onder leiding van br. A.Couperus. Als spreker is 
uitgenodigd Ds. E van Duyl uit Leeuwarden, het 
thema voor deze avond is naar aanleiding van 
Matthéüs 6: 25-34. “Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan 
zullen al die andere dingen je er bij gegeven 
worden.”  Want wij maken ons vaak zorgen over 
wat trekken wij vandaag aan en wat  gaan wij 
eten. Het is belangrijker om eerst God te zoeken. 

U, bent hartelijk uitgenodigd voor deze avond, 
namens de Zangcommissie van de Bapt.
Gemeente Workum/Makkum.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Bij ‘Hosanna’ sta je nooit buiten spel

Wons - De christelijke muziekvereniging ‘Hosanna’ 
uit Wons is voornemens vanaf mei de algemene 
muzikale basisvorming, toegespitst op koperblaas-
muziek, voor de schoolkinderen in het dorp ter 
hand te nemen. 

Doel van dit project is tweeledig:
1e. Jongeren actief mee laten doen aan het muzi-
kale verenigingsleven in Wons; kinderen zo jong 
mogelijk de liefde voor koperblaasmuziek mee-
geven en hen zo de mogelijkheid te bieden zich 
muzikaal te ontwikkelen binnen het korps.

2e. ‘Hosanna’ wil de betrokkenheid tussen school, 
dorp en muziekvereniging stimuleren en ver-
stevigen door de betreffende jeugd met muziek 
in aanraking te laten komen.

Het korps wil hen niet alleen meegeven hoe 
belangrijk muziek is, maar vooral ook hoe 
belangrijk een muziekvereniging in een dorp is.  

Eén van de karakteristieke elementen uit de 
Friese plattelandscultuur is immers een dorps-
fanfare. Door kinderen hierin mee te laten doen 
maken zij deel uit, en ervaren zij zodoende het 
belang, van deze kenmerkende drager van de 
dorpscultuur in de provincie Fryslân. Door actie-
ve deelname zorgen ze er tevens voor dat deze 
belangrijke culturele factor standhoudt in de 
toekomst.

Nynke Jaarsma, muziekdocente van ‘Ritmyk, 
Sintrum foar Keunst yn Fryslân’, heeft de muzi-
kale leiding van dit muziekproject. In juli zal het 
schoolkinderenorkest laten horen wat ze in deze 
korte periode al geleerd hebben. ‘Hosanna’ heeft 
veel instrumenten nodig om alle leerlingen van 
instrumentarium te voorzien. Ook zijn veel 
instrumenten, waaronder de waldhoorns en de 
besbas, verouderd en nodig aan vervanging toe. 
Hiervoor heeft de muziekvereniging subsidie 
aangevraagd bij diverse fondsen.

eigen fotoeigen foto

Con Amore Musica zingt “Carnaval des Animaux”

Ald Faers Erf zoekt enthousiaste vrijwilligers

Witmarsum – Zondag 3 april is er een jubileum-
concert ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan 
van Con Amore Musica, in de Koepelkerk te 
Witmarsum, de aanvang is om 16.00 uur. Het 
Concert Kamerkoor “Con Amore Musica” staat 
o.l.v. Gerben v.d. Veen, m.m.v. Johan Bijhold, 
piano. Het koor heeft gekozen voor een concert 
waarin de dieren centraal staan. Het wereld-
beroemde werk Carnaval des Animaux van 
Camille Saint-Saëns vormt de hoofdmoot. Deze, 
oorspronkelijk voor orkest geschreven compositie, 
is door Gwyn Arch voor koor gearrangeerd en de 
teksten zijn van Jeremy Browne. Op geestige 
wijze worden de verschillende dieren ten gehore 
gebracht. Van de componist Paul Hindemith 
staan de hinde’ en de zwaan op het programma. 

De panter, de koe en het vuurvliegje komen uit 
Animal Crackers van Eric Whitacre. Het belooft 
een verrassend concert te worden, waarin een 
groot aantal dieren de revue passeert.

Door de jaren heen heeft Kamerkoor Con Amore 
Musica uit Bolsward zeer afwisselende pro-
gramma’s uitgevoerd, met zowel wereldlijke- als 
geestelijke muziek. Thema’s als Folklore met 
liederen uit de Balkan, The Pleasure of Poems 
over gedichten, Deh! bella e cara van Italiaanse 
componisten, maar ook Requiems waaronder een 
Frysk Rekwiem. In de dertig jaar dat het koor 
bestaat heeft het veel waardering ontvangen 
voor haar muzikale prestaties. 

Allingawier  - Ald Faers Erf  is een cultuur-
historische route in de dorpen Allingawier en 
Exmorra met nieuw in Allingawier de speel- 
kinderboerderij. Wilt u ons helpen met het ont-
vangen van de vele bezoekers die onze route 
jaarlijks bezoeken en hen een onvergetelijke dag 
bezorgen?  Je werkt samen met andere enthousiast 
(vrijwillige) medewerkers. In Allingawier vind 

je de boerderij, bakkerij, smederij, schilderwerk-
plaats, speel-kinderboerderij, het landgoed Allinga-
state en in Exmorra de grutterswinkel annex 
dorpsschool.  
Denkt u: “Dat is iets voor mij”, neem dan, liefst 
zo spoedig mogelijk contact op met mevrouw 
Boom van Stichting Aldfaers Erf 0515-231631 
of cb@aldfaerserf.nl 
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

“All over the World” vanuit de C.B.S. de “Paadwizer” 
te Parrega? Wat betekent dat?

Kinderen van c.b.s. ‘De Paadwizer’ samen dansen/ 
bewegen, zingen en plezier maken.

Parrega - Gedurende twee weken gonst het van 
de activiteiten in deze school. Alle groepen zijn 
bezig met het verkennen van landen en wereld-
delen als: Afrika/Amerika; Australië; China/Japan; 
Spanje, Griekenland. Werken aan zo’n thema be-
tekent voor de kinderen veel informatie verzamelen 
over dat land via kranten, internet, boeken en het 
vragen gaan stellen aan mensen die dat land heb-
ben bezocht.

Dit kon bijv. in groep 5-6. Van éen van de leer-
lingen was de beppe in China, Shanghai geweest 
en die werd uitgenodigd voor een gesprek. Aan 
de hand van veel foto’s werd er een mooi verhaal 
verteld over haar reis en kon ze ook de vele vragen 
de kinderen beantwoorden. Groep 1-2 hebben 
cocosnoten en mango’s geproefd, Afrikaanse 
hutten gebouwd, en Afrikaanse liedjes gezongen. 

Overal zag je totempalen en werd op sommige 
plaatsen een vredes-  pijp “gerookt”. Op de digi-
borden zag je prachtige  films over de natuur in 
die landen en een indrukwekkende film in gr. 3-4 
over de Eskimo’s. Door de hele school zag je 
grote collages over landen als China en Japan, en 
op een dag rook de hele school naar Chinees eten, 
want een mem van gr. 5-6 had voor alle kinderen 
Chinees eten klaargemaakt. Overal tafels met 
presentaties van de kinderen over “hun” landen 
en niet geheel zichtbaar, maar toch veel gedaan 
(en nog): … een uitvoerige e-mail correspondentie 
met een zekere Wabe Roskam –een oud Parre-
geaster– die in Australië woont en van alles en 
nog wat uitwisselt met de kinderen van groep 7-8. 
En dan nog:… een zang en dans programma op 
donderdag 17 maart, getiteld: “Muzikaal de wereld 
rond”, gegeven door de muziekjuf Louiza Saitova 
van het Kunstcentrum te Sneek, en dat was toch 
mooi! De hele dag is zij bezig geweest met het 
aanleren van liedjes en dansjes aan de kinderen 
uit alle groepen over: Spanje, Afrika, Griekenland. 
’s Morgens alles inoefenen en ’s middags de presen-
tatie aan de ouders! Het was een wervelende 
show van zang en dans, springen en vrolijk zijn. 
Want op een zeer aanstekelijke manier kreeg zij 
alle kinderen mee in haar beweging (en), waarbij 
tenslotte alle ouders meededen!

Je ziet dan hoe fijn het is voor de kinderen om te 
dansen/bewegen, samen te zingen en plezier te 
maken. Al met al wederom een geslaagd project 
voor ‘de Paadwizer’ Parrega.

eigen fotoeigen foto

Kleutersleidster juf Elly “Boartlik Begjin” ziet een reünie wel zitten

Makkum – Het was 11 maart j.l. 40 jaar geleden 
dat de toenmalige kleuterleidster “juf Elly” uit 
Makkum in de huwelijks boot stapte met Pim de 
Boer. Hoe zal het met al die ‘kleuters’ zijn, 
vraagt Elly zich af. Op de klasse foto zie ik dan 
al die vrolijke bekende gezichten, weer staan. 
Rechts juf Elly en links kwekeling Ineke de 
Boer. Allemaal waren jullie op onze receptie en 
kerkdienst veertig jaar geleden, het waren er 

toen ongeveer 120 kleuters. Wat denk ik met 
groot plezier terug aan die geweldige tijd als 
kleuterleidster op “Boartlik  Begijn” in Makkum.
Laat eens iets van je horen, misschien kunnen 
we wel een reünie gaan organiseren. Ik wacht in 
spanning af hoed jullie zullen reageren. 
Mijn adres is Elly de Boer-van der Weerd, 
Stoombootkade 23, 8701 KA Bolsward, mailen 
kan ook Elladeboer@gmail.com
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Tuin vogelvriendelijk inrichten
Makkum - Vogelwacht Makkum is druk met de 
voorbereiding voor het nieuwe broedseizoen 
gestart. Nestkasten worden schoongemaakt, in 
de Riige nabij de Waag is een mooi vlot geplaatst 
en 2 eendekorven naast het schoongemaakte 
eendenhok. In de weilanden rondom Makkum is 
gesnoeid om zo de openheid van het landschap 
te bewaren. De trekvogels komen in deze periode 
terug uit verre oorden. U kunt zorgen voor een 
gezelligheid in uw tuin. 

Voor de tuinvogels is het prettig als u brood-
kruimels blijft strooien, voldoende dichte stuiken 
heeft of dat u zorgt voor een bloeiende tuin. Dat 
doet u door voldoende bloemen en zo insecten te 
lokken wat weer als voedsel dient voor tuin-
vogels. U kunt ook kunstnesten of nestkasten 
ophangen. Wilt u zo’n kast of nest aanschaffen 
dan kunt u contact opnemen met de vogelwacht 
Makkum. Bij voldoende aanvraag (5 of meer) 
bestellen wij nestkasten. Dit kunnen wij tegen 
gereduceerd tarief dus wees er snel bij! 

Info via jetzegenee@hotmail.com. U kunt kiezen 
voor mezenkasten, zwaluwnesten en kasten voor 
de kleinere zangvogels. Meer info vindt u op 
www.bfvw.nl.  

1e kievitsei Vogelwacht 
Makkum luidt voorjaar in
Makkum - Voorjaar komt eraan en dat moet 
gevierd worden! Hogere temperaturen zorgen voor 
een goed humeur, zorgen voor vrolijke mensen en 
dat zorgt weer voor een impuls voor de midden-
stand in Makkum. Mensen willen weer buiten zijn. 
De tuin wordt opgeknapt, terrasjes worden weer 
bezet, nieuwe kleding en een vrolijke kamer-
inrichting en ga zo maar door. Dat allemaal van-
af het moment dat het eerste kievitsei gevonden 
wordt. Pas dan is het voor iedereen duidelijk dat 
de winter voorbij is en dat de mooie dagen er 
weer aankomen.

Als vogelwacht willen wij de middenstand uit-
dagen dit moment te vieren. De bakker verkoopt 
eieren van marsepein, de slager maakt lekkere 
voorjaarssalade, de boekhandel heeft een weide-
vogelspecial en de kledingzaken zorgen voor 
voorjaarsetalages. Zoals bij de eerste Hollandse 
nieuwe, de start van het mosselseizoen en de asper-
geoogst, telkens een moment in het seizoen waar-
bij stilgestaan wordt. In Fryslân is dat natuurlijk 
het eerste kievitsei! Een mooie markering voor het 
begin van een nieuw seizoen. Wij zijn benieuwd 
of de middenstand en de bewoners dit moment 
aangrijpen om het voorjaar te onthalen!

Friese Molenaarsdag
Cornwerd – Zaterdag 26 maart wordt de Frirese 
molenaarsdag georganiseerd. Elk jaar is dit weer 
een andere regio, dit jaar zijn het de molens in 
Achlum, Bolsward, Burgwerd, Cornwerd en 
Witmarsum. De molens zijn geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang 
is gratis.
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Kingma Houtimport Makkum

Makkum - Sinds januari vorig jaar is Kingma 
Houtimport (Hommerts) nu ook gevestigd aan de 
Kalkovens in Makkum. Kingma is gespecialiseerd 
in tuinproducten in de ruimste zin van het woord. 
Een scala van mogelijkheden wordt geboden om 
uw tuin op een bijzondere wijze aan te kleden. 
Wanneer het gaat om een incidentele of een totale 
oplossing voor uw tuin, bent u in Makkum verzekerd 
van een deskundig advies van vestigingsleider Luut 
Hoekstra. Hoekstra is inmiddels een jaar werkzaam 
in Makkum en heeft voorheen veel ervaring opge-
daan in de bouwwereld en wegenbouw. Met kennis 
van zaken wordt u door hem over de juiste keuze 
van materialen geïnformeerd. Kingma Houtimport 
heeft een diversiteit aan leveranciers onder zijn 
hoede om zijn klanten te kunnen voorzien van 
hoogwaardige kwaliteitproducten. Zo is hij o.a. 
dealer van Topwood, Tuindeco en Universo. 
Topwood hout wordt door specialisten zorgvuldig 
geselecteerd. Zowel het vuren- als grenenhout vol-
doet aan zeer hoge kwaliteitseisen. Ze staan dan 
ook voortdurend onder kwaliteitscontroles. Het 
hout is voorzien van het FCS keurmerk. Dit keur-
merk geeft aan dat het hout dat gebruikt wordt 
afkomstig is uit een bos dat beoordeeld is tot een 
goed beheerd bos. Hoewel hout de basis vormt van 
Kingma Houtimport kunt u er in Makkum ook 
terecht voor uw sierbestrating.

Op dit moment werkt de crisistijd niet in het voor-

deel. “Natuurlijk hoopt iedereen weer op betere 
tijden, zegt Hoekstra, maar nu het voorjaar weer 
aanbreekt wil iedereen toch ook heel graag de tuin 
weer op orde hebben. We staan voor goede kwali-
teit, hebben een uitstekende service en zijn 6 dagen 
per week geopend”. Over de contacten met de 
plaatselijke hoveniers is Hoekstra uitermate goed te 
spreken. Zo ook de goede samenwerking met de 
Makkumer Belboei die voor zijn bedrijfsvoering 
van groot belang is. Op dit moment is Hoekstra 
bezig met een website, puur voor informatie wat 
het bedrijf aan Makkum e.o. te bieden heeft.

Door de jaren heen heeft Kingma Houtimport een 
reputatie opgebouwd. BlokhuttenGoedkoop van 
Kingma zijn daarin sinds jaar en dag een begrip in 
Fryslân en daarbuiten geworden. Een aantal model-
len worden geshowd aan de Kalkovens. Hoekstra 
informeert u graag over de benodigde materialen, materialen, 
de levering, de juiste fundering etc. Dede levering, de juiste fundering etc. De blokhutten 
zijn ook gemakkelijk zelf te plaatsen aan de hand 
van bijgevoegde montage handleiding. Lukt dat 
niet dan staat een jong, dynamisch team voor u 
klaar om de klus te klaren. Thuis kunt u op uw 
gemak de website www.blokhuttengoedkoop.nl 
bekijken. Mocht u de modellen liever zelf gaan 
bekijken dan verwijst Hoekstra u graag naar 
Hommerts waar een compleet vernieuwde show-
tuin is ingericht met een uitgebreid assortiment 
blokhutten en aanverwante artikelen. 

Kornwerderzand - In de aanloop naar het nieuwe 
museumseizoen, maakt het Kazemattenmuseum 
een periode van grote drukte door. Op woensdag 23 
maart a.s. wordt het ingrijpend verbouwde bezoekers-
centrum geopend door de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu, de heer Joop Atsma. Dit 
betreft een uitbreiding met een filmzaal van ca. 70 
m2, terwijl ook het restaurantgedeelte meer ruimte 
en faciliteiten heeft gekregen.

Op 2 en 3 april is het 30ste Nationaal Museum-
weekend, waarin ook weer allerlei bijzondere 
attracties zijn te zien en te beleven. Zo is er weer de 
rondvaartboot van de Koninklijke Marine, “De 
Nieuwe Diep”, waarmee de bezoekers een tochtje 
van een half uur op het IJsselmeer kunnen maken, 
de mijnenvegen “Hr.Ms. Sittard” van de Harlingse 
Zeekadetten ligt ter bezichtiging in de kolk voor het 

museum afgemeerd en is er een aantal authentieke 
militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog 
aanwezig, waarmee de jeugd een tripje kan maken. 
Als klap op de vuurpijl is er een verkennings-
voeruig van het type “Vennik” van de Koninklijk 
Landmacht aanwezig, dat dienst heeft gedaan in 
Afghanistan. Dit voertuig werd gebruikt door de 
44e Gemechaniseerde Brigade, Regiment  Johan 
Willem Friso uit Havelte. Dit onderdeel zal tijdens 
de komende missie wederom dienst doen in 
Afghanistan. Enkele militairen van deze brigade 
zijn aanwezig om uitleg en demonstraties te geven.
Tenslotte : ook de palingroker uit Parrega ontbreekt  
deze keer niet. Het motto van dit Nationaal 
Museumweekend is: “Laat je trakteren door een 
museum!”.
Op 2 en 3 april is het Kazemattenmuseum geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Drukke tijden voor Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met 
onze acquisiteur 
06-53542243
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VV Makkum
zaterdag 26 maart

14:30 Delfstrahuizen 1 - Makkum 1
14:30 DWP 2 - Makkum 2
13:35 Makkum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 7a  

15:00 Makkum A1 - SneekWit-Zwart A2  
12:45 Makkum B1 - OudegaHJSC B1  
11:15 Oosterlittens C1 - Makkum C1  
10:30 Makkum C2 - VWC C2  
  9:00 JV Bolsward D1 - Makkum D1  
  9:00 Makkum D2 - Oeverzwaluwen D2  
10:00 Makkum E1 - RES E1  
  9:00 Makkum E2 - Heerenveen E7  
10:00 IJVC E4 - Makkum E4  
  9:00 CVVO F1 - Makkum F1  
  9:00 Makkum F2 - Joure SC F4  
10:00 Makkum F3 - IJVC F3  
12:45 Arum DA1 - Makkum DA1  
11:00 Makkum MC1 - DWP MC1

dinsdag 15 maart - beker
Makkum 3 * - Suameer 2 2 - 2
* door na strafschoppen    

zaterdag 19 maart
Makkum 1 - Balk 1 2 - 3
Makkum 2 - ONS Sneek 3 1 - 1
Blauw Wit ‘34 5 - Makkum 3 0 - 3
Joure SC 6 - Makkum 4 afg.

Franeker SC A2 - Makkum A1 1 - 4
IJVC B1 - Makkum B1 4 - 2
Makkum C1 - Frisia C3 4 - 1
Makkum C2 - Franeker SC C4 3 - 0
Makkum D1 - Wolvega FC D1 2 - 4
Makkum D2 - Franeker SC D5 3 - 1
Nieuweschoot E1 - Makkum E1 3 - 5
OudegaHJSC E2 - Makkum E2 2 - 2
Makkum E3 - SneekWit-Zwart E6 3 - 5
Makkum E4 - SneekWit-Zwart E7 3 - 3
Makkum F1 - Scharnegoutum’70 F1 3 - 5
Heerenveense Boys F4 - Makkum F2 8 - 0
JV Bolsward F7 - Makkum F3 6 - 0
Makkum DA1 - Oudega DA1 afg.
SVM MC1 - Makkum MC1 5 - 1

Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met 
onze acquisiteur 
06-53542243
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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

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Uw buurtagent Jeroen van de Wouw op twitter
Twitter is de snelst groeiende sociale netwerk-
internetsite van dit moment. Nu heeft uw buurt-
agent Jeroen van de Wouw ook een eigen twitter-
account. Op Twitter neem ik uw mee in het dagelijks 
werk en roepen wij uw hulp in bij zaken die in 
de wijk of dorp spelen. 

Wat kunt u van mij verwachten?
Mijn berichten bestaan onder andere uit getuigen-
oproepen, informatie over inbraken en vernielingen 
in uw buurt. Ook houd ik u op de hoogte van 
(gezamenlijke) resultaten. U kunt altijd direct 
reageren met tips, voorstellen of een vraag. Zo 
werken we samen aan een buurt waar het prettig 
wonen is.

Wat is Twitter?
Twitter is een eenvoudige en snelle manier om 
met elkaar in contact te komen. Via Twitter vertel 
ik regelmatig waar ik mee bezig ben en waarbij ik 
uw hulp kan gebruiken. Het versturen van tweets 
kan via de computer of de mobiele telefoon en 
bevat maximaal 140 tekens. 

Twitter bij politie Fryslân 
De politie Fryslân maakt net als vele andere 
politiekorpsen in Nederland gebruik van nieuwe 
media. Sinds 25 maart 2009 heeft de Friese 
opsporingssite Dader Gezocht een eigen twitter-
profiel, en twittert ze actief opsporingsbericht-
geving. Aan de site is ook een youtube-kanaal 
gekoppeld. De persvoorlichters van de Friese 

politie twitteren sinds 16 februari 2010 en de 
centralisten van de meldkamer politie Fryslân 
twitteren sinds 8 juni 2010. 

Hoe kunt u mij volgen?
Hieronder ziet u het adres van mijn twitteraccount:
-------Jeroen_vdwouw------- Buurtagent in de 
voormalige gemeente Wunseradiel.
www.twitter.com/Jeroen_vdwouw
U maakt een account aan op www.twitter.com. 
Het account bevat een gebruikersnaam, wachtwoord 
en eventueel een profielfoto. Ga daarna naar de 
keuze ‘Find people’. Typ (twitteraccountnaam) 
in het zoekveld en klik vervolgens op ‘Search’. 
Klik daarna op de toets ‘Follow’. Nu kunt u 
berichten sturen naar en ontvangen van mij. Tot 
ziens op Twitter, Uw buurtagent Jeroen van de 
Wouw.

Niet vergeten... Twitter is openbaar
Twitter is laagdrempelig. Met een tweet kunt u heel 
snel en simpel iets aan de politie melden. Ver-
stuurt u een tweet aan de politie of replied u een 
politie-tweet, bedenkt u dan goed dat u daarmee 
uw vertrouwelijke informatie wel wereldkundig 
maakt. Immers, tweets zijn openbaar en iedereen 
(met of zonder twitter-account) kan lezen welke 
informatie u aan de politie verstrekt. De politie 
vraagt u om uw vertrouwelijke informatie niet via 
twitter te verzenden. Er zijn diverse manieren om 
informatie met de politie te delen. Meer informa-
tie hierover vindt u op www.politie.nl/friesland

Nederlandse Doet dagen ook Makkum bij MFC actief

Makkum - Op 18 en 19 maart waren de 
Nederlandse Doet dagen weer, de dagen dat heel 
veel Makkummers hun handen uit de mouwen 
steken om vrijwilligerswerk te doen. Ook het 
bestuur van stichting Nieuw Maggenheim deed 
mee. Het dak van MFC Maggenheim is weer 
bladervrij en het terras multifunctioneel centrum 

en de buitenspeelplaatsen van de kinderopvang 
zijn weer onkruid vrij. Het was een geslaagde 
dag! Volgend jaar DOET MFC Maggenheim 
zeker weer mee! Dan wil MFC Maggenheim 
ook een beroep doen bij de verenigingen, vrij-
willigers in Makkum om mee te helpen met deze 
klussen. 
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Spelhervattingen nekken Makkum tegen Balk

Zaalkaatsen KV Makkum met 15 partuur

Makkum - In een aantrekkelijke wedstrijd heeft 
Makkum afgelopen zaterdag nipt verloren van 
koploper Balk. Na een 0-2 achterstand bij rust 
knokte de ploeg van trainer Hylke Schrale zich 
na rust nog wel terug tot 2-2 maar uiteindelijk 
was het Balk dat aan het langste eind trok: 2-3. 
Gedurende 90 minuten bleken beide ploegen aan 
elkaar gewaagd. Verrassend genoeg liet Balk 
Makkum, net als Mulier dat een week eerder 
deed, veelal het spel maken en trachtte het in de 
omschakeling toe te slaan. Hoewel het met deze 
speelwijze geregeld dreigend was had de aan-
staand kampioen de overwinning uiteindelijk 
niet te danken aan goed uitgevoerde counters. 
Het waren 3 dode spelmomenten die Makkum 
uiteindelijk de das omdeden. Voor rust scoorde 
Balk tweemaal. Eerst was het na een kwartier 
spelen een indraaiende vrije trap waarbij de ver-
dediging van Makkum, net als een week eerder 
tegen Mulier, niet adequaat reageerde waarna 
Beerend Altena van dichtbij de openingstreffer 
voor zijn rekening nam. Na een halfuur spelen 
verdubbelde Balk de score. Ditmaal was het een 
hoekschop die niet goed werd verwerkt en door 
de jarige Durk Bosman hard werd binnenge-
schoten. 

Binnen 6 minuten na rust stond Makkum op 
gelijke hoogte. Eerst was het Daniël Kleiterp die 
na goed doorzetten van Bouke de Vries de 
Balkster goalie omspeelde en de 1-2 aantekende. 
3 minuten later was het alweer gelijk. De verre 
ingooi was van Feike Melchers, het doorkoppen 
van Kleiterp en de afronding van dichtbij door 
Jesse Adema. Waar sprake was en bleef van een 
gelijkopgaande strijd was het de koploper die 
uiteindelijk de gelukkigste bleek toen stopper 
Johan Boonstra de bal uit een corner van 
Johannes Altena op ongelukkige wijze in eigen 
goal kopte. Makkum ging na de nieuwe achter-
stand op zoek naar de gelijkmaker waardoor 
Balk wat meer ruimte kreeg en daardoor ook in 
de tweede helft regelmatig gevaarlijk door 
kwam. Bijna kwam Makkum is de slotfase nog 
op gelijke hoogte. Eerst was het Kleiterp die zijn 
inzet zag geblokt door een van de Balkster ver-
dedigers. In de slotminuut van de wedstrijd was 
het Jan Hiemstra die de gelijkmaker op zijn 
schoen had maar de scherp aangesneden vrije 
trap van Lennart Adema net niet tot doelpunt 
wist te verlengen. 

Waar Makkum op basis van het spelbeeld een 
puntje had verdiend ging Balk er met de volle 
buit vandoor waardoor de ploeg van Klaas de 
Jong weer een stapje dichterbij het kampioen-
schap is gekomen. Door de nederlaag is Makkum 
op de ranglijst gekelderd van plaats 5 naar 9 met 
3 zware wedstrijden voor de boeg. De eerste 
daarvan is aanstaande zaterdag in en tegen 
Delfstrahuizen. De runner up won zaterdag met 
liefst 1-6 van Bolswardia en zal er op gebrand 
zijn de 2-1 nederlaag die het voor de winterstop 
tegen Makkum leed recht te zetten.

Makkum - Bij de welpen stonden 4 partuur op 
de lijst dus poulekaatsen. Danny en Robin hadden 
er zin in maar het liep niet echt, zij verloren al hun 
partijen. Anouk en Ingmar wonnen van Danny cs 
maar verloren nipt van Xander en Jildert. Van 
Lobke en Cornelis verloren zij ook. Xander en 
Jildert verloren alleen van Lobke cs. Na afloop 
wilde Jildert niet geloven dat hij een prijs had. 
Cornelis en Lobke wonnen al hun partijen en 
gingen dus met de krans naar huis. Scheidsrechter 
was Emiel Wijma

Bij de pupillen 6 partuur op de lijst. Zij kaatsten 
in 2 poules. In Poule A verloren Ype en Jelien 
beide partijen. Alwin en Lars verloren met 5-4 
van Niels en Boukje. Deze laatstsen wonnen 
beide partijen dus op naar de finale. In Poule B 
verloren Abe en Jesse hun beide partijen. Anna 
–Jantsje en Rik werden na een spannende partij 
verslagen door Lars en Amber. Laatstgenoemden 
namen het op in de finale tegen Niels s. In het 
begin ging de finale gelijk op maar Lars en Amber 
waren het die met de krans naar huis fietsten. 
Scheidsrechter hier was Tjitte Folkertsma.

Bij de schooljeugd 5 partuur op de lijst. De bedoe-
ling was om te gaan poulekaatsen maar dit kwam 
niet uit door vele lange spannende partijen. 
Allen kaatsten 3 maal. Jouke en Evelien verloren 

al hun partijen. Klaas Pier en Lisanne wonnen 1 
partij. Klaas B, Eelke en Loes wonnen 2 partijen. 
Hun partij tegen Simen en Milan was een echte 
thriller. Bij de stand 5-5 6/6 keerde Simen de bal 
voor de kaats maar deed dit helaas met zijn knie. 
Bauke-Jan en Jurre kaatsten als enigen 4 keer. 
Maar wat zij vooraf niet wisten was dat de laatste 
partij niet meetelde. Al werd deze wel gewonnen 
van Klaas B cs. Na enig telwerk bleken Jurre cs en 
Klaas B cs evenveel eersten voor als tegen te hebben 
dus teleden de tegenpunten. Hierbij was het voor-
deel voor Jurre cs. Scheidsrechter was Leo Nauta. 

Tijdens de partijen kregen allen patat en drinken dit 
viel wel in de smaak. Het is zeker voor herhaling 
vatbaar om het zaalkaatsen op de zaterdagavond 
te houden.

Uitslagen Welpen
1e Lobke Vlasbloem en Cornelis Tijmstra 
2e Xander Nauta en Jildert Rinia

Pupillen
1e Lars Onrust en Amber Nauta 
2e Niels Miedema en Boukje Bosma

Schooljeugd
1e Simen Bootsma en Milan v.d Velde  
2e Jurre Rinia en Bauke-Jan Feenstra
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: belboei@makkum.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail: belboei@makkum.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Colofon

VMBO’ers enthousiast 
over workshops bij 
Thuiszorg Slippens 
In het kader van de Vmbo-carroussel ontving Thuis-
zorg Slippens de afgelopen maanden tientallen 
vmbo’ers uit de regio Sneek. Leerlingen kregen de 
kans te ervaren hoe het eraan toegaat in de thuis-
zorg door het volgen van een aantal praktische 
workshops. Thuiszorg Slippens ziet haar deelname 
aan de Vmbo-Carroussel als een mooie gelegenheid 
om een bijdrage te leveren aan instroom van vmbo-
leerlingen in de zorg en ze enthousiast te maken 
voor het vak van verpleegkundige of verzorgende. 

Enthousiasme
In samenwerking met Calibris, kenniscentrum voor 
leren in de praktijk in onder andere de zorg, was 
Thuiszorg Slippens tijdelijk gastvrouw voor toe-
komstige verpleegkundigen en verzorgenden in de 
dop. Tijdens de workshops ging het er vooral prak-
tisch aan toe. Leerlingen mochten op een oefenpop 
oefenen met injecteren, katheteriseren en wassen. 
Nadat de eerste schroom overwonnen was, ging 
iedereen enthousiast aan de slag. De eindconclusie 
van de deelnemers was dan ook unaniem: leuk!

Beroepsoriëntatie 
De Vmbo-Carrousel is een nieuwe vorm van 
beroepsoriëntatie, echter niet te verwarren met een 
stage. Leerlingen die meedoen aan de Vmbo-
Carrousel maken een ronde langs verschillende 
leerbedrijven uit allerlei branches en sectoren. 
Verspreid over het schooljaar kunnen ze kennis-
maken met verschillende sectoren van de arbeids-
markt. Op die manier oriënteren ze zich alvast op 
allerlei mogelijke beroepen en opleidingen.  
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Stalen bureau/grijs, 4 laden + archieflade 150x 
75x75 cm € 25,- Friese staartklok met maan-
stand € 75,- Tel. 0515-231618 / 06-5595 2508

wegens verhuizing naar “Avondrust” Spiegel  
120x90 cm, € 65,- Hangklok € 95,- de heer 
Boorsma, Kerkeburen 66 Makkum

Prachtige antieke dekenkist met plat deksel € 175,- 
Computertafel € 10,- TV-tafel met 2 glazen platen 
€ 25,- Droogkap + Fuin, Kapperwagentje met 
inhoud o.a. rollers, wikkels € 50,- Tel. 0515 -575756

zeer nette eikenhouten salontafel € 10,- tel. 0515-
231053

prima werkende Zanussie Auqa Cycle 1400 toeren 
wasmachine € 65,-tel. 0515-232392

TV-meubel grijs, afm. hxbxd 80x70x45 cm € 15,- 
kleine kleuren TV 35 cm, € 15,- tel. 0515-232725

Wasdroger i.g.st. droogt prima € 45,- tel. 0515-
231618 / 06-5595 2508 

Handige klusser om charterschip Josina Elisabeth 
te Makkum weer klaar te maken voor het seizoen. 
Ontroesten en schilderen etc. info. tel. 06-53558936 
of aan boord J/E steiger Makkum.

Flexibele & huishoudelijk hulp, 1 dagdeel per 
week in Pingjum, vooe nadere info. 06-4268 8527

Gebruikte blokhut 2.50x3.00 m, tel. 0515-231053

Gouden schakelarmband tussen Kerkstraat en 
Klipperstraat in Makkum, Heeft emotionele 
waarde, tel. 0515- 231809 of 06-4876 8370.

* Zoekertje dat na vrijdag j.l. 12.00 uur is binnen 
gekomen, uitgezonderd verloren of gevonden, 
leest u deze week niet in de Belboei. Dit komt er 
volgende week dan bij!

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

tel. 0515-231687 / email: belboei@makkum.nl

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

Zoekertje
Gezien in Makkum

Eén van de diverse bouwactiviteiten

PC/LR “De Waardruiters” Cornwerd

PSV de Halsbânruters Pingjum

12/13 maart Leusden:
Vorig weekend trokken Marjan Bouma en Joyce 
Algra met hun tinker Leo naar Leusden voor een 
heus Tinkerweekend, op zaterdag  startte Marjan 
en Leo in de klasse L1 2 proeven, de eerste proef 
182 punten en de tweede proef 186 punten. Joyce 
startte met Leo in de klasse B dressuur, een mooie 
proef, maar liefst 193 punten en een 1e prijs.

Op zondag startte Marjan en Leo weer, eerste 
proef 180 punten en de tweede proef maar liefst 
200 punten en een 1e prijs. Joyce startte weer in 
de B-klasse, 180 punten. Een heel goed en pun-
tenrijk weekend voor beide combinaties.
 
Zaterdag 12 maart Hippolystushoef:
Hier kwamen Marieke Lombaard en Uniek aan 
de start in de klasse L2, de eerste proef 184 en 
een 2e prijs en de tweede proef 190 punten en 
een 1e prijs.
 
Zaterdag 19 maart Franeker:
Hier werd een dressuurwedstrijd voor pony’s 
gehouden, in de klasse B-dressuur kwam Gerbrich 
Bosma met Sky Dancer aan de start, een hele nette 
proef, goed voor 198 punten (2 winstpunten) en 
een 1e prijs!
 
Zaterdag 19 maart Cornwerd:
Op de thuisbasis van de Waardruiters werd een 
dressuurwedstrijd georganiseerd, wegens zeer veel 

aanmeldingen werd er zaterdagavond al gestart. 
In de klasse B-dressuur startte Iris v/d Kamp met 
Why Not 182 punten en Nadia den Hollander en 
Pieta Menage streden om de 1e plaats met 
gelijke score van maar liefst 196 punten, na de 
ex aequo-regeling bleek als eerste geeindigd 
Nadia den Hollander met Mara en de 2e prijs 
ging naar Pieta Menage met Candro Royal.

In de klasse L2-dresuur was er zo’n zelfde strijd 
tussen Marieke Lombaard en Pauline Wielsma, 
hierbij werd Marieke Lombaard met Uniek 1e 
met 183 punten en de 2e prijs ging naar Pauline 
Wielsma met Hiskelien van Blessum II, ook 183 
punten.Pauline Wielsma had ook nog een troef 
in de klasse M1-dressuur, een 3e prijs met een 
aantal van 184 punten. In de klasse Z1 startte 
Lotte Nefkens met Jara-Ytske F, 205 punten.
 
Zondag 20 maart Cornwerd:
Om half negen was de eerste combinatie al weer 
aan de start, in de klasse B-dressuur startte Klaas 
Gorter met Max, 188 punten en een 5e prijs. 
Ook in deze klasse startte Pauline Wielsma met 
haar nieuwste aanwinst, Ytzen P. 184 punten en 
Nico Galema kwam met Morwen aan de start, 
182 punten.
In de klasse L1 startte, na een rustperiode, Wietske 
Visser met haar Ulesta, 183 punten en een 5e 
prijs en de 1e prijs ging naar Jacob v/d Heide 
met Zeus, 187 punten.

Witmarsum 20 maart
Vandaag werd er voor alle leden van de Halsbân-
ruters een onderlingewedstrijd georganiseerd in 
de manege van Juliën Beersma in Witmarsum. 
Er werd gereden in de klasse B/L. De prijzen 
werden als volgt verdeeld: In de klasse B ging de 
1e prijs naar Susanne Huurman met haar nieuwe 
topper Cadanz met 196 punten. De 2e prijs ging 
naar Renie Zijlstra met Lucky Bor met 189 pun-
ten. In de klasse:1/L2/ ging de 1e prijs naar Irene 
Zijlstra met Vegas met 189 punten en de 2e prijs 
ging naar Martina Bos met Xenia met 188 punten. 
Het werd een gezellige middag en iedereen 

keerde tevreden huiswaarts.

Franeker 19 maart
Emmy Kroeger kwam hier uit in de klasse L1 
cat.D met Michael en won hier de 2e prijs met 
183 punten goed voor 1 winstpunt.

Cornwerd 19 maart
Cees van Baden reed hier een nette proef met 
Nuzelma met 194 punten goed voor 1 winstpunt 
en de 4e prijs. Sanna v/d Heide kwam met Teade 
van Tritsum aan de start in de klasse L1 en reed 
een winstpunt met 180 punten.

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

0515 - 23 16 87
belboei@makkum.nl
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