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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1431 - 29 februari 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Recreatie-appartement met schitterend vrij uitzicht 
over IJsselmeer, o.a. volledig gemeubileerd, 

4 persoons, lift, eigen parkeerplaats. 
Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Makkum, De Skilbank 15

VERKOCHT

Winnaars Boerenweken bij Uw slager Brattinga

Makkum - Afgelopen drie weken heeft u kunnen 
genieten van de Boerenweken. Tijdens deze drie 
weken kon u een tractor winnen. U hoefde niet 
te sparen of moeilijk te doen maar alleen uw 
naam en telefoonnummer achter te laten. 
Iedereen kon zo vaak meedoen als men zelf 
wilde. Uit de vele ingeleverde bonnen heeft de 
burgemeester van de Kerkstraat twee gelukkigen 
getrokken. De familie Rinia was een van de 
prijswinnaars. De tweede tractor is gewonnen 
door de familie Rinia.

Uw slager Brattinga heeft vaker actie's die weinig 
inspanning kosten maar toch leuke attenties 
opleveren voor de klant. Zo heeft uw slager 
Brattinga een eigen stempelkaart waar u allerlei 
lekkere producten kunt proberen. Bij iedere 5 
euro heeft u al een stempel en bij 6 stempels 
heeft u al iets lekkers, en dat helemaal gratis. 
Heeft u nog geen stempelkaart, vraagt u dan 
gerust even in de winkel aan de Kerkstraat. 
Hierbij feliciteren wij nogmaals de familie Rinia 
en familie Rinia.
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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      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende  
tandartsenpraktijk Meijering 
Praktijk 0514 – 522424 / Privé 0514 - 522412
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

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

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221. www.fysiotherapiemakkum.nl

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

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
Vrijdag 2 maart:
Dorpshuis De Treffer Skuzum
Klaverjassen aanvang: 20.00 uur
 
Zaterdag 3 maart:
Oud papier ophalen vanaf  9.00 uur 
door Halleluyah en Flevo Sanghers
 
Dinsdag 6 maart:
Avondrust.Klaverjassen, 14.00 uur
in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Vrijdag 2 maart:
Makkum – Doopsgezindekerk, 19.00 uur
Wereldgebedsdag Thema
Gerechtigheid voor Allen
 
Zondag 4 maart:
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Mw. Aardema
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. H Tieleman

* de opgave voor Leugenbollepop 2012 
 geopend is 

* deelname hieraan via www.leugenbollepop.nl 
 mogelijk is, iedere zanger of zangeres uit 
 Makkum uitgenodigd is voor deelname, 

* Leugenbollepop dit jaar op 31 augustus 2012 
 gehouden wordt.
 
* Sportver. Longerhouw Schettens mee doen 
 aan de jeugdsponsoractie van Poiesz
 
* het Reumafonds collectanten zoekt in Makkum, 
 Zurich en Cornwerd

* U zich hiervoor op kan geven bij Mevr. 
 T Appeldorn Lieuwkemastr. 19 te Makkum
 of telefonisch 0515-231822
 
* Halleluyah zaterdag 3 maart op het parkeer-
 terrein voor de Jumbo nog een Potgrondverkoop 
 houdt van 10.00 uur tot 14.00 uur 
 Komt Allen!!

Yn plak fan kaarten.

Oan in turbulent libben is in ein kommen.

Dochs noch hastich is ferstoarn, ús heit, pake 
en goede freon

Eerde Wiersma
* 1 desimber 1936  20 febrewaris 2012
   Penjum    Snits

Diane en Jeff Card
Baukje Wiersma
Herke en Sjoukje Wiersma
Erik-Mario en Celesta Wiersma
 
en pakesizzers

Minke Veenstra

It wie syn winsk om syn lichem ta beskikking 
te stellen fan de wittenskip.

Us tank giet út nei lieding en personiel fan 
“Slachtehiem” en ”Avondrust”, foar de goede, 
leafdefolle soarch en nei de minsken út syn 
omjowing die’t him in waarm hert tadroegen.

Skriuwadres: famylje Wiersma
 S. van Haringhouckstraat 30
 8701 DZ Boalsert

Langs deze weg wil ik ook namens mijn 
familie iedereen bedanken voor alle 
kaarten, bloemen, cadeaus, telefoontjes 
etc. die ik tijdens mijn ziek zijn heb 
ontvangen. Het was geweldig.
De laatste kuur heb ik vorige week 
gehad. Nu maar hopen op een spoedig 
herstel.

Groetjes, 
Hieke Adema – v Gosliga en familie

Zing Mee in Makkum
Zondag 4 maart is de 3é “Zing Mee-Avond” van dit 
jaar in Restaurant “Waardsicht” van Zorg-centrum 
Avondraust, er worden bekende Geestelijke liederen 
gezongen, o.a. uit de Joh. De Heer Bundel en 
opwekking. Orgelbegeleiding is van Dhr. A Couperus. 
De toegang is gratis en de aanvang is 19.30 uur. 
U bent van harte welkom!! Info: A Otter, 0515-
542126 of D Tamminga, 0515-231618

GEZOCHT: Sizwizen en 
spreuken over Makkum(ers)
Herinner jij je nog dat jouw pake of beppe van 
die mooie uitspraken had over Makkum of de 
Makkumers? Of weet u zelf een gevleugelde 
uitspraak die iets over Makkum of haar inwoners 
zegt? 

Zijn er mensen die een ‘mooie’ weten? 
Kom het ons vertellen in de bibliotheek of mail 
naar obmakkum@bswf.nl. De meest toepasselijke 
komt dan als wandtekst op een muur in de 
nieuwe bibliotheek.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Boordevol Fruityoghurt, 500 gram...........................1.39
Chorizo Worst.........per pakje 25 cent korting
Cup à Soup, pak à 3 stuks.....................................voor 89 cent
Fles Huiswijn, diverse soorten 0.75 cl....................slechts 3.09

Pickwick Thee Groen of Rooibos, pak à 20 zakjes
nu met pak Palli Theebiscuit gratis

Everyday Spaghettie, 500 gram + pot saus 500 gram.........1.54
Econom Zakdoekjes, pak à 18 pakjes............................nu 1.25

Aanbiedingen geldig van do. 1/3 t.e.m. wo. 7/3

Profiteer van 1 t/m 3 maart
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 
(meer dan 10 soorten!)

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd, 
500 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Donderdag t/m Zaterdag

Pampaschijven
100 gram

Bieflappen
500 gram

Chorizo
+
Gebraden
Runderrollade
samen 200 gram

2,50

2,75

2,50

2,75

1,40

6,99

3,99

It is safier !!
Belle Fleur Bloemsierkunst opent donderdag 1 
maart aanstaande om 9 uur haar deuren in Makkum. 
Naast, de sinds 2005 bestaande bloemenwinkel 
in Bolsward, start Belle Fleur haar 2de zaak in 
het pand van Van der Woude, die daar sedert 
lange tijd een bloemenzaak heeft gehad. De laatste 
weken is er hard gewerkt om de winkel opnieuw 
in te richten. Hoe wel het winkeloppervlak iets 
kleiner is dan in Bolsward, zal ook hier een mooi 
assortiment worden geboden in een knusse sfeer.

Het assortiment bestaat uit prachtige boeketten, 
losse snijbloemen, planten, potten, vazen, glaswerk, 
woonaccessoires, buitenplanten, kunstplanten en 
zijdebloemen. Belle Fleur houdt zich bezig met 
het verzorgen van bruids- en rouwwerk. Voor de 
bloemen en planten wordt er hoofdzakelijk inge-
kocht in Aalsmeer, voor de beste kwaliteit en de 
grote diversiteit. Voor bloempotten en vazen wordt 
gebruik gemaakt van diverse leveranciers in 
Nederland en België. Door het Fleurop lidmaat-
schap is het mogelijk door heel Nederland en 
daarbuiten bloemen en planten te laten bezorgen.

Belle Fleur is in 2005 gestart in Bolsward door 
de enthousiaste ondernemers Karin, Annie en 
Sjoerd Dijkstra. De beide zaken worden  gerund 
door vakkundige bloembindsters. Tot ziens. U bent 
van harte welkom. Het adres is Buren 1, 8754 
CX, Makkum. Telefoonnummer 0515 233773.

Oud papier
Makkum - Zaterdag 3 maart wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

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

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

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

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

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

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
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.

Tweede bijeenkomst Makkum, Poort van Fryslân Door Jetze Genee

Woensdag 8 februari jl., op de avond van de 11-ste-
dentocht persconferentie, organiseerden gemeente 
Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân de tweede 
werksessie in het kader van het Masterplan 
Makkum. Op de avond in Hotel de Prins in 
Makkum kwamen dit keer minder belangstellenden 
dan op de succesvolle eerste bijeenkomst. Dit was 
met name te wijten aan het winterweer en de peri-
kelen rondom het schaatsen. Terug naar het doel 
van de bijeenkomst: Provincie Fryslân wil door 
middel van het Friese Merenproject 30 procent 
banengroei zien en een vergroting van de uitgave 
van de toerist die Fryslân, en in dit geval Makkum, 
aandoet. Makkum is net als Stavoren en Workum 
binnen onze gemeente een toegangspoort om via 
het IJsselmeer de provincie Fryslân binnen te 
komen. Voor deze watersportkernen worden er 
momenteel Masterplannen opgesteld. Uit het 
Masterplan zal uiteindelijk moeten blijken wat er 
nodig is om Makkum aantrekkelijker te maken 
voor watersporter en toerist, waardoor bezoekers 
langer in Makkum willen verblijven en er uiteinde-
lijk meer geld zullen besteden. Belangrijke aan-
dachtspunt bij het bepalen van de benodigde uit te 
voeren projecten is de ruimtelijke kwaliteit. Volgens 
Pieternel Heeres van gemeente Súdwest Fryslân is 
er, ondanks dat de voorzieningen in Makkum, vol-
gens een analyse, helemaal niet zo slecht uit de bus 
kwamen, toch nog veel te winnen. Deze mening 
bleken ook de aanwezigen op de eerste werksessie 
te delen, gezien de forse inbreng aan ideeën. 

De prioritering, zoals woensdagavond door 
gemeente, provincie en ingenieursbureau Arcadis 
werd voorgesteld, ziet er als volgt uit:  de aanpak 
van de binnenhaven en het centrum, het opwaarde-
ren van het strandgebied en de boulevard, het opti-
maliseren van verbindingen in en rondom Makkum 
(o.a. route dorp en strand, Suderseewei), imagover-
betering; hoe zetten we Makkum op de kaart? En 
als laatste het realiseren c.q. verbeteren van wan-
del- en vaarroutes. Bij de prioritering is gekeken 
naar de haalbaarheid en de relatie tot het doel: het 

bevorderen van het (watersport)toerisme en het 
verhogen van de bestedingen aan de wal.

Concreet worden een aantal ideeën nader uitge-
werkt tot tastbare en te begroten projecten, die voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad en Provinciale 
Staten voorgesteld worden. Vier projecten komen 
hier waarschijnlijk voor in aanmerking: de herin-
richting van de Markt en het Plein in het centrum. 
Sfeerbeelden van een autoluw en groen centrum 
illustreerden een mogelijk eindresultaat. Ook het 
realiseren van voorzieningen in de binnenhaven, 
het water Vallaat en Turfmarkt tot aan de rondweg. 
Betere aanleg-mogelijkheden voor boten, voorzie-
ningen aan de Groote Zijlroede, herinrichting wan-
delpad naar het centrum en richting rondweg. Een 
ander project is het realiseren van een aantrekke-
lijke wandelroute van de (lang)parkeerplaats bij de 
rotonde, via de Workumerdijk naar het centrum, 
met als onderdeel het veelbesproken idee om de 
oude scheepswerf op de ‘Bargekop’ tussen 
Krommesloot en Súderseewei te realiseren. Ten 
slotte de verbetering van de verbindingen tussen de 
dorpsingangen en het strand. Ambitie genoeg, maar 
wordt dit nu ook echt uitgevoerd? “De plannen 
worden ieder voor zich door een nader te vormen 
projectgroep uitgewerkt. Hiervoor zoeken de 
gemeente Súdwest Fryslân en provincie Fryslân 
enthousiaste Makkumers, die samen met hen 
Makkum vooruit willen helpen. Financieel wordt 
door ons en het Friese Merenproject ondersteuning 
geboden om de projecten tussen 2012 en 2015 te 
realiseren” aldus Pieternel Heeres. Voor meer 
informatie kunt u haar tijdens kantooruren bellen 
op: 0515-489000 of mailen naar p.heeres@
gemeenteswf.nl. Zij informeert u graag en ook zijn 
hier eventueel de achtergronddocumenten op te 
vragen. Planvorming door en voor Makkumers dat 
moet goed komen. Een verbetering van Makkum 
niet alleen goed voor de toerist, maar ook voor ons 
als bewoner! Stelt u zich eens voor, een autoluw 
centrum.

Winsum, 22 februari 2012 - Het voltallige perso-
neel van de nieuwe Stichting CBO De Greiden – 
150 man sterk - kon na een spetterende eigen 
gemaakte voorstelling en een inspirerende startdag 
genieten van de officiële aftrap. Sander de Rouwe 
- Tweede Kamerlid van het CDA - was speciaal 
voor de openingsact teruggekeerd naar de Friese 
greiden. Om 15.45 uur onthulde hij het logo en 
lanceerde de website van CBO De Greiden in “De 
Helling” te Winsum die met veel enthousiasme 
werden begroet.
CBO De Greiden is een Stichting voor christelijk 
basisonderwijs voor 11 scholen in de gemeente 

Súdwest-Fryslân en voor 7 scholen in de gemeente 
Littenseradiel. Tot 1 januari jl. hoorden deze scholen 
bij de Vereniging voor PCBO in de gemeente 
Littenseradiel of de Vereniging voor CBO in de 
gemeente Wûnseradiel. De 18 scholen die onder de 
Stichting vallen, hebben allemaal een christelijke 
signatuur. Het onderwijsbureau van CBO De 
Greiden is gevestigd in Exmorra. Door de fusie is 
het christelijk basisonderwijs in de regio toekomst-
bestendig. Met de naam CBO De Greiden wil de 
stichting haar verbinding met de directe omgeving 
aangeven. Met beide benen op de grond, ruimte 
geven aan (op)groeien!

Wooncentrum Avondrust organiseert op dinsdag 17 
april een middagtocht naar het Bakkerijmuseum in 
Medemblik. Wij willen u de mogelijkheid bieden 
om mee te gaan. U krijgt een rondleiding door het 
museum, kunt het bijbehorende winkeltje bezoeken 
en daarnaast zal er nog tijd zijn om Medemblik zelf 
even te bezoeken. En ook een kopje koffie zal 
natuurlijk niet ontbreken! We vertrekken om 13.00 
uur vanaf Avondrust en zijn rond 18.00 uur weer 
terug, waar u nog gezamenlijk na kunt praten onder 

het genot van een koffietafel in het restaurant van 
Avondrust. De kosten voor deze middagtocht 
bedragen €43,50,- pp. Dat is inclusief het vervoer 
per luxe touringcar en bovengenoemd programma. 

Indien u mee wilt gaan, mag u dat vóór 19 maart 
aan de receptie van Avondrust laten weten op tele-
foonnummer 0515-231655 of indien u meer infor-
matie wenst over deze tocht, dan kunt u vragen 
naar Mw. A. Hilhorst. We zien u graag tegemoet.

St. Christelijk Basis Onderwijs De Greiden

Middagtocht naar het Bakkerijmuseum in Medemblik
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Ten Cate
voor dames en heren ondergoed

2 en 3 stuks verpakking
Per stuk € 5.00 korting

Jaarvergadering Vogelwacht goed bezocht

* De vinders van het eerste ei van 2011  
V.l.n.r.: Jetze Genee (voorzitter), Oane Oostenveld (oudste klasse), Ruben Tjeerdema (jongste klasse) 
Sijbren Mollinga (middelste klasse) en Ronny Cuperus (dr. Bogstra-beker).

Ruim 35 aanwezigen hoorden vorige week aan 
hoe Vogelwacht Makkum werkt aan de voor-
bereidingen van het jubileumfeest komend voor-
jaar. Daarnaast zijn de herinneringsbekers uitge-
reikt aan de vinders van de eerste kievitseieren 
van 2011. Tijdens de jaarvergadering hadden de 
leden de kans om te stemmen en om vragen te 
stellen en opmerkingen te delen met het bestuur. 
Met het voorjaar voor de deur breekt de tijd voor 
weidevogelbescherming weer aan. Het afgelopen 
(voor)jaar bleek te droog en te warm en dat had 
zijn weerslag op de vogels. De nestkasten waren 
later bezet en vooral de weidevogels, die met de 
snavel de droge grond niet in konden, hadden het 
zwaar. Sommige boeren zorgden voor hulp door 
het waterpeil te verhogen en door water op het 
land te pompen. Tegenwoordig werkt een aantal 
boeren in collectieven (meerdere boeren met 
samen meer dan 100 ha.) tegen provinciale ver-
goeding aan betere weidevogelbescherming. De 
collectieven zijn gebundeld in de agrarische 
natuurverenigingen (ANV’s). Vogelwacht Makkum 
helpt hen hierbij in een groot gebied in de drie-
hoek tussen Zurich, Exmorra en Ferwoude. 
Vorig jaar bijvoorbeeld in ‘de Jonkers’ op het 
vele maïsland ten noorden van Makkum. Hier zijn 

ruim 65 nesten van de kievit gespaard gebleven 
van de ploegen en de zaaimachines. Samen met 
de loonwerker, de boer en de nazorger is het 
mogelijk om jonge kieviten, grutto’s, tureluurs 
en scholeksters groot te krijgen. Al staat de 
vogelstand in het weidegebied rondom Makkum 
nog steeds onder druk, deze inspanning zorgt 
voor lokale successen. 

Naast de jaarlijkse verloting met veel prijzen, 
wordt ook ieder jaar op de vergadering de datum 
geraden van de vondst van het eerste kievitsei 
van Makkum. Met het zachte weer van de afge-
lopen weken kan het niet erg lang meer duren. 
Ondanks de winterperiode zit een vroeg ei er dit 
jaar in. Al hadden de meeste aanwezigen de 
datum zo rond de 18e maart gezet. Naast terug-
kijken is de jaarvergadering ook een moment om 
een blik op het komende jaar te werpen. Zaterdag 
14 april het 50-jarig jubileumfeest, de jeugddag 
aaisikjen, deelname aan de braderie, diverse jeugd-
activiteiten en nestkasten controleren. Zomaar een 
greep uit het komende jaar. Mocht u de wacht 
hierbij willen en kunnen ondersteunen dan hoort 
het bestuur dat graag. Kijk ook eens op de site 
www.vogelwachtmakkum.nl voor meer informatie. 

Na precies 25 jaar stopt de Zonnebloem met het 
aanbieden van haar activiteiten in Makkum. 
Jarenlang kon men genieten van het bezoek-
werk, de Sinterklaasactie, de bloemen, de leuke 
feestjes en uitjes, waaronder de mooie boot-
tochten, maar er was steeds minder behoefte aan 
onze activiteiten. Daardoor en doordat er geen 
belangstelling meer was voor bestuursfuncties, 
heeft de afdeling besloten zichzelf op te heffen. 
Wij danken iedereen voor het in ons gestelde 
vertrouwen en zeker ook de vrijwilligers die ons 

hierbij in al die jaren hebben geholpen.  De vrij-
willigsters die nog bezoekwerk doen zullen dit 
voortzetten, dus hun gasten zullen de belangstel-
ling van deze dames niet verliezen. Degenen die 
in de toekomst nog graag gebruik willen maken 
van de diensten van de Zonnebloem kunnen zich 
wenden tot de afdelingen Bolsward en Workum, 
die nog steeds doorgaan met de activiteiten. Namens 
de Zonnebloem Afdeling Makkum: Bedankt!

Het aftredend bestuur

De Zonnebloem stopt in Makkum



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 29 februari 2012

Meditatie & Mindfulness   
in Yoga Praktijk Bolsward

Door mindfulness & meditatie te oefenen:
Krijg je geleidelijk aan meer zicht op je ervaringen en 

op je reactiepatronen. Leer je stress en/of pijn anders te 
hanteren en jezelf in moeilijke situaties te ondersteunen. 

Leef je gemakkelijker.
lessen zijn woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur.

info en opgave; Linda Kaastra 0515-231275                                          
www.mindfulnessfriesland.nl 
www.yogapraktijkbolsward.nl

Persbericht Onderhoudsbaggerwerk Melkvaart Makkum 

Gemeente Súdwest-Fryslân werkt sinds haar 
bestaan druk aan het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. Een onderdeel hiervan is het baggeren 
van waterpartijen. 

Aanleiding
In Makkum wordt al lange tijd overlast ervaren 
van waterpartijen in de omgeving van de 
Klipperstraat en de Botterstraat. Gemeente Súd-
west-Fryslân heeft samen met Tijhuis Ingenieurs 
BV uit Heerenveen een plan opgesteld om hier 
een oplossing voor te bieden. Het werk is na 
aanbesteding gegund aan Ippel Dredging uit 
Koudum. Vanaf begin maart tot eind april is de 
aannemer aan het werk om de stankoverlast, 
ondieptes en overmatige plantengroei aan te pakken. 

Waar?
De werkzaamheden vinden plaats in de eerste en 
de tweede Melkvaart en rondom het kaatsveld 
aan de Klipperstraat in Makkum. 

Hoe?
Het werk wordt uitgevoerd met schuifboten en 
hydraulische kranen De aanwonenden worden 
gevraagd persoonlijke eigendommen uit de 
watergang te verwijderen om schade te voorkomen. 
De baggerspecie is onderzocht en voor een deel 
verontreinigd gebleken. De schone baggerspecie 
is verspreidbaar op de kant en wordt verwerkt op 
een landperceel. De  overige specie wordt ver-
voerd naar een gecertificeerd depot. In totaal 
wordt ruim 6.850 m³ gebaggerd. 

Uitvoering
Tijdens de uitvoering wordt de aannemer geïn-
strueerd om optimaal rekening te houden met de 
aanwezige flora en fauna. Hiervoor heeft 
gemeente Súdwest-Fryslân een Ecotoets uitge-
voerd. Tijdens uitvoering worden eventuele 
broedende vogels gemeden en wordt de visstand 
goed in de gaten gehouden. Door vooraf de uit-
voeringsmethode hierop af te stemmen wordt 
minimale schade aan de aanwezige flora en fauna 
gegarandeerd. Tijdens deze werkzaamheden ont-
staat enige hinder voor het verkeer en de direct 
aanwonende. Na het werk hebben we weer een 
opgeknapte waterpartij in de wijk. Wij vragen 
uw begrip voor de hinder die ontstaat tijdens de 
uitvoering.

Contact
Om schade aan de ondergrond te voorkomen 
worden rijplaten ingezet. De werkruimtes rond-
om de opstellocaties worden met hekken afge-
zet. Heeft u vragen over het werk? Dan kunt u 
contact opnemen met de heer P. van der Brugge 
(0515- 489429) van de gemeente Súdwest-
Fryslân. 

Voor praktische vragen over de uitvoering van 
het werk kunt u contact zoeken met de toezicht-
houder Merijn Veldhuis (06-29530750) van 
Tijhuis Ingenieurs.

Gemeente Súdwest-Fryslân

Makkum - Ook dit jaar is er in Makkum  een 
viering van de  “Wereldgebedsdag”. Deze wordt 
georganiseerd door het ”Oecumenisch overleg 
Makkum e.o”. Thema dit jaar is “Gerechtigheid 
voor allen”.De liturgie is samen gesteld door 
onze broeders en zusters uit Maleisië. Het is een 
avond van vieren en beleving. Het liturgisch  

centrum wordt weer ingericht naar aanleiding 
van het thema. De viering vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk, Bleekstraat  in Makkum. 
Op vrijdag 2 maart  a.s.  Aanvang 19.30 uur, na 
afloop is er koffie /thee. U/jij bent allen van 
harte welkom. Tot ziens.

“Wereld Gebeds Dag” Viering en Beleving.
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Geopend op: Za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Vier uw verjaardag in de Nynke Pleats! 

Voor slechts € 12,00 p.p. bieden wij: 
2x koffie met gebak, 
2x consumptie met 

koude en warme hapjes 
(vanaf 10 personen)

Voor foto‛s en info, 
zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 4 maart
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

“It húske” van An en Zan                                    Door Judith van Lavieren

Makkum - An en Zan zijn de artiestennamen van 
Anna Bootsma en Sandra Visser. Ooit troffen zij 
elkaar bij gezelschap ”Krekt Wat Oars”, het klikte 
en twee en een half jaar geleden zijn ze als duo 
verdergegaan. Onder de naam Fiskersboat (een 
verwijzing naar hun achternamen) traden ze 
negen keer op met hun eerste stuk “Cruise-
vakantie”. Hun tweede stuk was het openings-
stuk van de Visserijdagen in de zomer van 2011. 
Het was een omvangrijk project: de dames hebben 
het stuk geschreven, de spelers uitgezocht, de 
regie in handen gehad, kleding gemaakt en 
muziek uitgezocht.

Afgelopen winter zijn Anna en Sandra weer 
gaan schrijven. Hun inspiratiebron is het dage-
lijks leven. Ze kiezen een aantal thema’s uit en 
gaan er eerst apart mee aan de slag. Wanneer 
ieder zijn eigen begin heeft gemaakt komen ze 
bij elkaar. Het geschrevene wordt gecombineerd 
en al spelend en experimenterend krijgt het stuk 
dan zijn definitieve vorm. Ook deze keer werd 
de kleding door henzelf ontworpen en gemaakt. 
Nadat ze eerst tussen de netten in het vishok van 
Anna’s echtgenoot een try-out voor intimi 
hadden gehouden was het woensdag 22 februari 
tijd voor de eerste uitvoering van hun derde stuk 
genaamd “It Húske”. Het werd voor de dames 
van de CPB opgevoerd, na hun jaarvergadering 
in het Anker. An en Zan zijn in dit stuk toilet-
juffrouw. Ze nemen hun baan serieus, werken 
volgens de WCAO en Zan heeft zelfs een cursus 
gevolgd “hoe herken ik de wc-pot”. De dames 
spelen met de zaal een potje bingo en vertellen 
ondertussen wat hun dwarszit. An lost de proble-

men bij voorkeur op met een van haar pillen, 
volgens Zan moet je over je problemen praten. 
An en Zan komen naar voren als twee vriendinnen 
die niet met, maar ook niet zonder elkaar kunnen. 
Gezongen wordt er ook in ”Sunt in dei as wat“ 
(naar Doe Maars “ Sinds een dag of twee”) en
in het liedje Pisje, pisje yn it wetter (over wild-
plassen)

Na de pauze verschijnen Anna en Sandra als 
de mannen van de toiletdames op het toneel. 
Zij praten over dezelfde onderwerpen als hun 
vrouwen, maar blijken er over tal van zaken toch 
een hele andere mening op na te houden. De 
heren volgen de verrichtingen van hun vrouwen 
op de fitnessclub met argusogen. Ook al die 
moderne cursussen vinden ze maar onzin en ze 
zwelgen ongegeneerd in zwetsen over de goeie 
oude tijd toen alles beter was. Nadat de heren 
uitgebreid hun onvermogen hebben gedemon-
streerd om met hun nieuwe mobieltjes om te 
gaan is het tijd voor het slotlied “Lit dy gean, 
swetse swetse, lit dy gean” Een lied dat volgens 
mij de achterliggende gedachte van het stuk ver-
woordt: Wees jezelf, je hoeft je niet anders of 
beter voor te doen dan je bent. De dames zijn 
voor de komende tijd al weer enkele malen 
geboekt in Makkum en omgeving. Voordat An 
en Zan het podium opgaan wordt uw húske 
door hun geïnspecteerd. Alles wat ze opvalt aan 
(gebrek aan)hygiëne en comfort bespreken ze 
uitgebreid met hun publiek…. Dus hebt u ze 
geboekt of gaat u dat nog doen: check uw 
”huske” voordat u “It Húske “ van An en Zan 
gaat bekijken.

Ûnder rezjy fan Loes Kleene spilet de Doarpskrite 
Makkum op freedtejûn 16 maart, sneontejûn 17 
maart en sneintemiddei 18 maart it stik “Alles 
foar de tún” fan Eward Albee yn it MFC 
Maggenheim. Koarte ynhâld fan it stik: Rinse en 
Jel binne lokkich tegearre. Alles giet poerbêst. 
Se binne in protte yn ‘e tún oan it wurk. Allinich 
it jild, dat is tige wichtich. Se dogge alles, mar 
dan ek alles foar de tún. Mar sûnder jild kin it 
gewoan net perfekt wêze. Der bin in protte 
manieren om oan jild te kommen. Mar as dy dan 
ek de bêste binne……

Sjoch foar oanfangstiden yn de Aginda fan de 
Belboei. Foarferkeap fanôf freed 2 maart by 
Boekhannel Coufreur yn Makkum Tagongs-
prizen: Kriteleden: € 7,50, Net Kriteleden: € 12,50 
By de tagong sille der lotten ferkocht wurde mei 
dinerbonnen as haadpriis. Dizze prizen binne 
beskikber steld troch Hotel “De Vigilante”, Café 
Restaurant “de Prins”, Café Restaurant “de 
Zwaan” en it “Sopkafee”. Oan de ein fan it stik 
sille de prizen bekend makke wurde. Jim binne 
fan herten wolkom by de Doarpskrite Makkum. 

Doarpskrite Makkum spilet “Alles foar de tún”
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GEVRAAGD
vanaf 20 maart 2012;

Flexibele medewerker gezocht 

voor zowel keuken als bediening  

en alle andere werkzaamheden.

Leeftijd tot +/- 30 jaar.

Inl. Pannenkoekhuis 
De lampion

Kerkstraat 11      Makkum (fr )
0515/232220  of  06/54904237

25 jaar Zwaan
EELKJE

Gelegenheid tot feliciteren vrijdag as. 
van 17.00 tot 19.00 uur.

Zondag 11 Maart  vanaf 16.00 uur
Try –out optreden van de 
Makkumer Blues Brothers

Gerrie Selak-van der Meer opent “Shiatsu Makkum”  
Door Judith van Lavieren

Makkum -“Shiatsu is op mijn pad gekomen en 
blijft me nog steeds verwonderen…” Aldus 
Gerrie Selak- van der Meer. Op zaterdag 3 maart 
heeft zij een open dag in haar praktijk “Shiatsu 
Makkum” op het Achterdijkje nummer 13. Van 
13.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. Shiatsu is een 
vorm van manuele therapie, afkomstig uit China, 
die zijn oorsprong vindt in een lange Oosterse 
geneeskundige traditie.Shiatsu betekent letterlijk 
“druk met de vingers”. Op een ontspannen manier 
en met gebruik van het natuurlijk gewicht van 
het lichaam wordt druk uitgeoefend op bepaalde 
punten. De druk wordt meestal met de duim 
uitgeoefend, maar ook met de handpalm en elle-
boog. Shiatsu is een vorm van manuele therapie 
die nauw verwant is aan acupunctuur. Shiatsu kan 
worden gebruikt bij mensen van alle leeftijden. 
Het heeft een sterke preventieve werking, maar 
verlicht ook de pijn bij chronische klachten (bijv. 
ischias, RSI, hoofdpijn-, rugklachten, slapeloos-
heid). De werkelijke kracht van Shiatsu ligt in 
het bevorderen van de vitaliteit, behoud van de 
gezondheid en voorkómen van ziekte. Het is 
tevens een uitstekende manier om tot rust te 
komen en volledig te ontspannen. In het oude 
China werd een arts niet betaald om patiënten 
beter te maken, maar om mensen gezond te
houden. Zodra iemand ziek werd kreeg hij de 
behandeling van de arts gratis. De gezondheids-
zorg was dus voornamelijk preventief.

Gerrie Selak- van der Meer kwam door persoon-
lijke omstandigheden in aanraking met Shiatsu. 
Haar eerste kennismaking met deze massage 
was in het voorjaar van 2009 in Kroatië, het land 
waar haar man Davor vandaan komt en waar ze 
regelmatig met haar gezin verblijft. Haar erva-
ringen waren zo positief, dat ze, eenmaal weer in 

Makkum, onderzocht waar ze in Nederland terecht 
kon voor een opleiding. Ze kon niet wachten tot 
het september was en ze kon starten aan de 
Dutch Body Work Academy. Een hele kluif om 
dit naast haar baan en gezin te doen, maar haar 
gevoel vertelde Gerrie dat ze op de goede weg 
was. “Wat mij vooral boeit in de Shiatsu is dat je 
met zulke eenvoudige hulpmiddelen, namelijk je 
eigen handen, zo’n geweldig potentieel bij de 
medemens kunt aanspreken en activeren in een 
als vanzelfsprekende respect- en liefdevolle 
benadering. Ik ervaar het als een moment van 
volledig aandacht geven aan de cliënt. Bovendien 
word ik er zelf rustiger van”, schreef Gerrie in 
het voorjaar van 2010 in haar scriptie.

En nu, vanaf maart 2012, gaat ze dan echt begin-
nen met “Shiatsu Makkum”. De praktijkruimte 
heeft ze met smaak in haar persoonlijke stijl 
ingericht. Met witte natuurlijke materialen en 
hier en daar een persoonlijk accent. Ook heeft ze 
zelf haar “bedrijfskleding” ontworpen en ver-
vaardigd, wederom van natuurlijke materialen. 
De moeite waard om te bekijken op zaterdag 3 
maart als vanaf 13.00 tot 16.00 uur de deur 
openstaat. Vanaf maart kunt u een afspraak 
maken bij “Shiatsu Makkum” via shiatsumak-
kum@gmail.com of tel.nummer 06-29403841. 
Eerst alleen op maandag, later wellicht op meer-
dere dagen in de week. Shiatsu wordt (gedeelte-
lijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Aan het eind van ons gesprek biedt Gerrie me 
een stoelmassage aan, om Shiatsu “aan den lijve” 
te ervaren. En zo verkeer je dan als correspon-
dente van de Belboei opeens in wel zeer prettige 
arbeidsomstandigheden. Heerlijk! Met soepele 
schouders neem ik later op de dag plaats achter 
de computer om dit stuk te schrijven.

eigen fotoeigen foto
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

HUIS & TUIN

Wij staan op de 
HUIS&TUIN beurs 
in het WTC EXPO

in Leeuwarden 
van 1 t/m 4 maart.

Met een vernieuwende 
voorjaarscollectie!

(de winkel is gewoon open)

Collecte Jantje Beton
In de week van 5 tot en met 9 maart komen de 
ouders van de Makkumer peuters weer bij u langs 
voor de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton. De 
helft van de opbrengst van deze collecte is bestemd 
voor peuterspeelzaal ‘it Krobbeguod’ in Makkum. 
De andere helft is voor het nationale jeugdfonds 
‘Jantje Beton’. Jantje Beton steunt honderden 
projecten van speeltuinen, vakantiecomités, kinder-
boerderijen, jeugdorganisaties, buurthuizen en nog 
veel meer. Jantje Beton besteedt daarbij extra aan-
dacht aan kinderen die het moeilijk hebben en komt 
vooral in actie voor kinderen die wonen daar waar 
de ‘speelvraag’ het grootst is en het ‘speelaanbod’ 
het kleinst. Zo zorgt Jantje Beton er bijvoorbeeld 
voor dat jaarlijks duizenden kinderen op vakantie 
kunnen, en dat veel kinderen in de zomervakantie 
kunnen deelnemen aan allerlei kindervakantie-
activiteiten in hun eigen buurt. Maar ook dat er 
voor die kinderen veilige speelmogelijkheden zijn 
‘op de hoek van de straat’. Met uw gift steunt u dus 
zowel de peuters van Makkum en diverse kinder-
projecten in de rest van ons land. We rekenen dan 
ook op uw gift! 
Namens onze peuters alvast hartelijk dank! Graag 
tot ziens in de week van 5 tot en met 9 maart.

Bestuur en leidsters 
van peuterspeelzaal “it Krobbeguod”

Collecte Amnesty 
International succesvol! 
Negen collectanten in Makkum en vijf in 
Witmarsum hebben in week 7 respectievelijk 560 
en 281 euro ingezameld voor Amnesty International. 
Ze bedanken alle gulle gevers hiervoor. Jammer 
genoeg is uw gift nog steeds zo hard nodig. Ook 
nieuwe collectanten zijn erg welkom om eens per 
jaar een weekje hulp te bieden aan de verdrukten in 
onze wereld. Deze ronde waren we met te weinig 
om beide dorpen in hun geheel te kunnen bestrijken, 
dus met uw hulp wordt het succes nog groter! U kunt 
u hiervoor rechtstreeks bij Amnesty aanmelden via 
de site, of contact opnemen met Luut Stellingwerf 
te Witmarsum, telefoon 0517 - 532104

Friese springtitel Marijke Bonthuis

eigen fotoeigen foto

Sneek – Marijke Bonthuis van de LR Gaasterland 
is vrijdagavond met Heldia Fries kampioen 
geworden bij het FK springen L in Sneek. Er 
kwamen 47 ruiters aan de start, waarvan 15 fout-
loos bleven in de eerste manche. In de tweede 
manche startte Marijke Bonthuis als eerste, 
waarin ze opnieuw foutloos rondging. Uitein-
delijke bleven er nog 3 andere ruiters foutloos 
tijdens de tweede manche. Hierna volgde de bar-
rage. Marijke Bonthuis mocht de spits afbijten 
en een tijd neer te zetten die de andere ruiters 
moesten zien te verbeteren. Marijke Bonthuis 
noteerde daarin een tijd van 33.53 in een fout-
loos parcours. Daar tipte niemand meer aan. De 
ene ruiter na de andere ging de fout in. Herman 

Smit was kansloos voor de overwinning nadat 
hij een balk had. Naomi Falkena startte als laatste 
en noteerde met 27,49 seconden wel een hele 
snelle tijd, maar omdat ze twee balkjes had, 
werd ze derde. Marijke Bonthuis plaatste zich 
met deze prestatie voor de NK op 31 maart in 
Ermelo. 

L-paarden:
1 Marijke Bonthuis, Heldia/NN, 
 Gaasterland, 0 0 0/ 33,53 s.
2 Herman Smit, Bineke/ Sir Corland, 
 Tjongerruiters, 0 0 – 4/31,09 s
3 Naomi Falkena, Zealoticdence/ Sheraton, 
 Freuleruiters, 0- 0 8/27,49 s.

Uitslagen van de Waardruiters

PSV de Halsbânruters

Arum 29-01 Paarden:
In de klasse M1 kwam Marjan Bouma met 
Leo aan de start, de eerste proef 185 punten en 
een 2e prijs en de tweede proef 183 punten. Ook 
Joyce Algra startte met Leo in deze klasse, de 
eerste proef 183 punten. Sophie van Wissen 
startte met Vyaine in de klasse M2, met 188 
punten voor de eerste proef en 193 punten voor 
de tweede proef haalde zij maar liefst 2 maal 
de 1e prijs.

Arum 30-01 Paarden:
Ellen Reekers startte met Varna in de klasse L1, 
de eerste proef 183 punten en de tweede 180 
punten.

Koudum 11-02 Pony's:
Simone Dijkstra kwam voor het eerst uit in de 
klasse L1 voor D/E pony's, met een score van 
197 en 192, maar liefst 3 winspunten en 2x de 1e 
prijs ging ze terecht trots naar huis.

Hippolytushoef 19-02 Paarden:
Ellen Reekers ging met Varna de afsluitdijk over 
om aan de start te komen in Hippolytushoef, de 
reis was niet voor niets, beide proeven werden 
beloond met een score van 191 en dat leverde 
haar een 1e en 2e prijs op!

Bergum 19-02 Paarden:
Teus Breevaart startte met Wynon in de klasse 
M2 dressuur, met 186 punten en een 3e prijs 
keerden zij huiswaarts.

Sneek 26-02 Paarden:
Ellen Reekers kwam met Varna in Sneek aan de 
start in de klasse L1, de eerste proef 181 en een 
5e prijs en de tweede proef 180 punten.

Koudum 26-02 Paarden:
In Koudum werd een springwedstrijd voor paarden 
gehouden en aan de start verscheen Teus Bree-
vaart met Precious Lady in de klasse M, het eerst 
parcours 2 balkjes maar het tweede parcours 
foutloos en een 1e prijs!

Oenkerk 25 februari
Bobbie IJdema reed hier met Up to date's 
Rimmel in de klasse M1 dressuur. In de 1e proef 

won zij de 1e prijs met 192 punten en in de 2e 
proef de 3e prijs met 193 punten samen goed 
voor 2 winstpunten.
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Makkum - Op maandag 20 en dinsdag 21 februari 
jl. hebben de jeugdleden van DES Makkum een 
sportieve onderlinge wedstrijd geturnd. 
Gymnastiekvereniging DES Makkum houdt elk 
jaar voorafgaand aan het Wȗnseradieltoernooi 
een onderlinge wedstrijd zodat de jeugd kan 
wennen aan publiek en juryleden. In elk niveau 
werd er gestreden om de hoogste score en de 
resultaten waren dan soms ook zeer verassend.

Meisjes Niveau R3 geb. jaar 2004-2005
1 Britta Wiersma
2 Alberdine Groen
3 Anna-Marijn van Ginneken
4 Ellen Postma

Meisjes Niveau R3 geb. jaar 2001-2002
1 Inger Altenburg
2 Fenna Nota
3 Charlotte Poel

Meisjes Niveau R2 geb. jaar 2003-2005
1 Romy Cuperus
2 Isa Bennits
2 Senna Twijnstra
3 Chantal de Witte
4 Doortje Dierick
5 Simone Twijnstra

Meisjes Niveau R1 geb. jaar 2001-2004
1 Lieke van Loon

Meisjes Niveau 12
1 Indy Tuinier
2 Lieke Hartman

3 Marrit Ypma

Meisjes Niveau 10 & 11
1 Berber Koornstra
2 Anna van der Geest
3 Anja Oostenveld

Meisjes Niveau 8
1 Noa Mollinga

Meisjes Niveau 7
1 Liesbeth van der Zee

Jongens geb. jaar 2000
1 Rens van der Kooij
2 Dowke Visser

Jongens Niveau 17
1 Errit Yntema
2 Honore Bastiaanssens
3 Maarten de Witte

Jongens Niveau 16
1 Ayolt Yntema
2 Lukas Gerritsma
3 Lars Eiling

Jongens Niveau 14 & 15
1 Dooitze de Boer
2 Jelmer Postma
3 Luke van Palmhoven

Jongens Niveau 10
1 Hylke de Jong

Sportieve onderlinge wedstrijden 
Gymnastiekvereniging DES Makkum

eigen fotoeigen foto

Dames Makkum 1 verliezen 
’rommelpot’
Het eerste damesteam van Makkum speelde 
afgelopen zaterdag een uitwedstrijd tegen het als 
zevende geplaatste VVSA uit Vollenhove. 
Makkum staat op dit moment op de achtste 
plaats. De dames moesten het deze wedstrijd 
doen zonder spelverdeler, Els was afwezig en de 
spelverdelers van dames 2 waren geblesseerd of 
konden niet mee. Er moest voor de wedstrijd dus 
nog even gebrainstormd worden over hoe de 
dames zouden spelen. Er werd voor gekozen om 
‘zo weinig mogelijk om te gooien’, daarom werd 
gestart met Susanne Hellendoorn als spelver-
deelster, Elly Smink op de diagonaal, Ylja van 
den Ent en Francis Koornstra op de midpositie 
en Andrea Kroes en Eva Lantinga op de buiten. 

De eerste set begon eigenlijk boven verwachting 
goed. Susanne pakte het spelverdelen goed op en 
de ballen werden door de aanvallers goed afge-
maakt. Het ging gelijk op tussen beide teams 
en er werd goed gestreden om de ballen. De 
scheidsrechter voelde het spel helaas  niet zo 
goed aan en maakte nogal rare beslissingen.  
Commentaar op de leiding werd niet geduld en 
dat leverde coach Johan Folmer een gele kaart 
op. Beide teams bleven maar vechten voor de 
winst in de eerste set en uiteindelijk lukt het 
VVSA deze set naar zich toe te trekken met een 
stand van 34-32.

In de tweede set namen de dames van Makkum 
een grote voorsprong op de tegenstander door 
een uitstekende servebeurt van Susanne, 12-18.  
Helaas werd deze voorsprong niet benut en de 
dames begonnen te rommelen. De set werd uit-
eindelijk nog door Makkum verloren met 25-22.

De derde set kwam Anke er in, ging Andrea er 
uit en kwam Francis op de buiten te spelen. Weer 
gingen de dames goed van start. Ze behielden 
deze set steeds  twee à drie punten voorsprong 
op de tegenstander. Toch was het spel van beide 
teams bijzonder rommelig en ook het matige 
fluiten van de scheidsrechter werkte niet echt 
mee aan een boeiende pot. Er werden door beide 
teams veel fouten gemaakt. De dames van 
Makkum maakten er in deze set echter minder 
dan de tegenstander en zo trok Makkum deze set 
naar zich toe met 25-19. 

Nu wilde de dames ook de vierde set winnen om 
er nog een vijfde set uit te kunnen slepen. 
Makkum begon de vierde set voortvarend en 
kwamen net als in de tweede set op voorsprong, 
3-7. De tegenstanders haalden echter vrij snel 
weer in met een goede serve. Het geloof was er 
toen niet meer bij Makkum. De dames konden 
zich niet meer over de dip heen zetten en verlo-
ren de set met 25-21. De dames baalden hier 
behoorlijk van, er had zeker meer in gezeten.

Over twee weken kunnen de Makkumer dames 
al weer revanche halen op VVSA, dan spelen 
zij een thuiswedstrijd. Aankomend weekend 
hebben de dames vrij.  Vanavond wordt de 
inhaalwedstrijd tegen CSV uit Zwolle gespeeld 
in sporthal Maggenheim, aanvang 20:30 uur. 
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De Makkumer Belboei verschijnt 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-verenigings-advertenties, 
kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen enz.enz.) ont-
vangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@mak-
kum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

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

Colofon

VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise  2007  €  12950,-
Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi   2007  €  12950,-
VW Polo 1.4-16v,5drs,airco,navi,nw type 2010  €  12945,-
Kia Ceed 1.6i sporty wagon,airco 42dkm  2010  €  12650,-
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart  2008  €  12450,-
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  10950,-
Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc   2007  €  11445,-
Toyota Corolla Verso 1.8 Vvti Sol,92dkm 2006  €  11250,-
Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie    2007  € 10445,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €  9650,- 
Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat   2008  €   8945,-
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   8750,-
Audi A4 Tdi 130pk,proline.business      2005  €  8650,-
Nissan Almera Tino 1.8,Navi,clima,81dkm 2004       verkocht!
VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm 2003  €   5750,-
Opel Meriva 1.6-16V Enjoy,  93 dkm      2004  €   5745,- 
Citroen Berlingo 1.4i,multispace,airco  2003       verkocht!

Vw Polo 1.4-16V
Comfortline, zwartmet., Climatecontr, 
navigatie, Cruisecontrol, 5 drs,
Cpv+afst bediening
50dkm  bj 2010

 12945,-
uniGar Horjus

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!  
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
  Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318

Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Mededeling

Zaterdag 3 maart 
Mulier 1 - Makkum 1 14:30
ONS Sneek 3 - Makkum 2 14:30
Makkum 4 - QVC 3 14:30
Makkum A1 - Steenwijkerw. A1 15:00
Makkum B1 - EBC/Delfstrahuizen B1 12:30
Workum C1 - Makkum C1 9:00
Makkum D1 - LSC 1890 D2 10:45
Blauwhuis E1 - Makkum E1 10:00

Vrijdag 2 maart
Makkum 45 plus  19.30

Vrijdag 2 maart
19:00  Stanfries (IJ) MC 2 - Makkum MC 1

Zaterdag 3 maart 
16:45  Bob Team HS 1 - Makkum HS 1

Vanaf 1 maart 2012 zijn de advertentietarieven 
aangepast. Voor meer informatie: 
belboei@makkum.nl of 06 47203353

LachYoga & Happy Food
In het kader van de Vrouwenweek Friesland vindt 
op zondag 4 maart in Centrum Wilgenhoeve te 
Exmorra een LachYoga sessie plaats met aansluitend 
een Happy Food maaltijd. Start 15.00 uur. Wat kan 
leuker zijn dan zonder reden met elkaar te lachen? 
Een sessie LachYoga ruimt je geest op en brengt je 
lichaam in balans. Helemaal verfrist delen we 
daarna een verrassende vegetarische maaltijd met 
ingrediënten en opmaak waar je vrolijk van wordt. 
Laat je maar verrassen! Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169 of 
info@centrumwilgenhoeve.nl - www.@centrum-
wilgenhoeve.nl (i.v.m. de beperkte ruimte en de voor-
bereidingen voor de maaltijd graag van tevoren opgeven)
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Roze ski-pak maat 80. Als nieuw euro 15,- tel. 
0517-234907
  
Waterdichte en shockproof Olympus camera 
Mu790SW
- ideaal voor o.a. water-en snowsport opnames
- onderwateropnames - foto en film
- ontelbaar veel functies en mogelijkheden
- 1GB Olympus geheugenkaart - USB-kabel
- Lithium-ion accu met lange gebruiksduur + lader
- 2 koordjes - uitgebreide handleiding en
software € 90,-  Tel: 06-20135944
 
PSP Computer met toegang tot onder andere 
internet via WI-FI, inclusief 5 spellen. Dit zijn: 
Call of Duty: Roads of Victory, Worms Open 
warfare, BUZZ! Master Quiz, Resistance 
Retribution, Assassins Creed. Prijs is 99 euro.
tel: 0515-232725

antieke Tafel hand naaimachine Singer prijs 65 
euro Wasmachine AEG Turnette SL zonder cen-
trifuge z. g. a. n. voor camping prijs 100 euro 
telefoon nr:0517 415140
 
“Actie kerkenwerk”
In Makkum is de rommelmarkt zaterdag 12 mei 
a.s. Heeft u spullen voor de rommelmarkt? bel  
mevrouw T.v.d.Heide tel. 0515-23 28 34.
  

nette schoonmaakster. Voor het schoonmaken 
van uw huis bedrijf, boot vakantie woning enz.
Heeft u hulp nodig dan kunt u mij bereiken op 
.Tel 063456144
 

Ik ben op zoek naar iemand die grote belangstel-
ling heeft voor een prachtige witte golden retriever. 
Geb. datum: 20-06-2010 een reu gecastreerd. 
Het belangrijkste is dat de hond een zeer goed 
thuis krijgt. Contact: 06-30095365. Graag na 
18.30 uur.
 

Bedelarmbandje in de buurt van ijsbaan. tel: 
0515-232109
 
Horloge, met inscriptie aan de achterkant naam 
Claudia C bellen na zes uur Tel.0515-231808

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.- 

email: belboei@makkum.nl

AANGEBODEN

GEVONDEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

* De Zware Jongens tijdens de opnames voor hun clip Bonnie Hoep. Als decor was gekozen voor het 
karakteristieke geitenhok aan het Engwierderlaantje.

Open podium tijdens het carnavalsfeest 
op de Sint Martinusschool                                 Door Judith van Lavieren

Makkum - Tijdens de middagpauze van 21 
februari komen de meeste leerlingen van de Sint 
Martinusschool nauwelijks aan eten toe. Ze 
moeten zich namelijk verkleden en schminken 
voor het carnaval. Dat het allemaal fraaie resul-
taten heeft opgeleverd wordt vanaf een uur of 
één zichtbaar op het plein. Verlegen prinsesjes 
arriveren tegelijk met stoere maffia-types uit de 
bovenbouw. De meiden uit de bovenbouw zien 
er uit alsof ze al jaren op het voortgezet onder-
wijs zitten… Ze worden verwelkomd door hun 
juffen en meesters. Net als de ouders die vanmid-
dag komen helpen zijn ook zij allemaal verkleed.

De middag begint met een open podium. Alle 
leerlingen komen bij elkaar in de open klas. De 
hele week is er druk geoefend, vertelt presentatrice 
juf Anja. Zoë, Rowena en Luka mogen beginnen. 
“De Carnavalsbeesten” spelen poppenkast in een 
zelfgemaakt decor. Het gaat over Jan Klaassen 
die denkt dat carnaval niet bestaat. Groep 1 volgt. 
Zij zingen samen. Wanneer het over clowns gaat 
mogen alle clowntjes dansen en wanneer het 
over elfjes gaat, dansen die voor het publiek. 
Giel en Honoré uit groep ¾ hebben een toneel-
stuk over de Elfstedentocht. Met carnaval kan 
alles: zelfs de Elfstedentocht gaat gewoon door! 
Daarna is het podium voor Ravi, Mike, Sinne en 
Ryan uit groep 5/6. Zij gaan moppen tappen en 
laten de hersens van hun publiek even kraken 
met raadsels als: Hoeveel aarde zit er in een gat 

van 1 bij 1 bij 1 meter? (Antwoord bij de leer-
lingen van Sint Martinus en de redactie bekend 
als u er niet uitkomt….) Het podium stroomt 
weer vol als groep 2 het lied “Schaatsenrijden” 
zingt. Arjen zingt hierin een prachtige solo. 
Vervolgens kunnen we genieten van de helikopter-
dans van Luna, Jade, Rikki en Amber en hebben 
Annick, Leah en Janneke nog wat leuke moppen 
en raadsels voor ons in petto. De aanwezige 
ouders toveren ondertussen het klimtoestel om 
in een limonadebar met chips. De laatste act 
wordt gedaan door Djony en Amber. Zij zingen 
samen het nummer Mercy van Duffy. Iedereen is 
er stil van. Je kunt zien en horen dat ze super-
goed geoefend hebben.

Zeer terecht vraagt juf Anja een groot applaus 
voor alle artiesten van deze middag! De leerlingen 
gaan nu allemaal hun stoel opruimen want het is 
tijd voor de disco, verzorgd door ouders Rob en 
Cathy. De gordijnen gaan dicht, de zonne-
schermen naar beneden en in een mum van tijd is 
de open klas een echte disco met feestelijke muziek, 
gekleurde lampen en dansende kinderen. Meester 
Louis, toepasselijk verkleed als fotograaf, maakt 
van al die prachtige kostuums nog een mooie 
foto en in het kleuterlokaal kun je spelletjes doen 
als je even moet uitpuffen. Maar om drie uur 
moet iedereen weer meedoen, dan is het tijd voor 
de traditionele afsluiting van het carnaval: de 
grote polonaise.

eigen fotoeigen foto

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl


