
Café restaurant 
‘De Prins’ Makkum
‘Al 80 jaar 
familiebedrijf!’
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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. 1437 - 12 april 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Leuke vrijstaande woning met uitzicht op doorgaand 
vaarwater, o.a. 3 slaapkamers, stenen garage, houten 

berging, tuin met achterom, 238 m² eigen grond.
Vraagprijs € 193.500,- k.k.

Makkum, Turfmarkt 71

Himmeldei in Makkum                                 Door Judith van Lavieren

Makkum - Het is al jaren een goede gewoonte 
in Makkum: de kinderen van de drie hoogste 
klassen van de basisscholen gaan op “Himmeldei” 
op stap om zwerfafval op te ruimen. Himmeldei 
is een onderdeel van de landelijke actie Nederland 
Schoon en wordt tradioneel georganiseerd door 
de basisscholen, de gemeente en Plaatselijk Belang. 
Woensdag 4 april was het weer zover. En waar 
het de laatste jaren vaak prachtig weer was op 
Himmeldei, was dat nu niet het geval. Regen-
buien en een gure wind maakten het “himmeljen” 
dit jaar een koud klusje.

Bij CBS “De Ark” wachten de kinderen binnen 
tot ze vertrekken. Even vraag ik me af of het 
allemaal door zal gaan met dit slechte weer? 
”Ja, het gaat door”, bevestigt juf Ans Pieters. 
Lisa Bloemsma, die even onder mijn paraplu 
komt schuilen zegt: ”Wij zijn Makkum!!“ Stoer 
en optimistisch zet de rij zich in beweging. 
Wethouder Leo Pieter Stoel geeft het startsein 
om 10.30 uur op het schoolplein van OBS
It Iepen Stee” De leerlingen van de hoogste 
groepen van de drie basisscholen hebben zich 
hier verzameld, in totaal doen 280 leerlingen 
mee. In zijn toespraak geeft hij aan dat hij de 
kinderen echte bikkels vindt om zo in weer en 
wind aan de slag te gaan. Hij wenst ze veel succes 
met hun belangrijke schoonmaakwerk en spoort 
ze aan om de klaargezette containers goed te 
vullen. De kinderen zijn van tevoren al in groepen 
ingedeeld die elk een stukje Makkum toegewezen 

hebben gekregen. Iedereen is inmiddels voorzien 
van een grijpstok, handschoenen en een vuilnis-
zak. Deze materialen zijn beschikbaar gesteld 
door de gemeente, groothandel Jaap Breman, 
Camping De Holle Poarte en Koninklijke 
Tichelaar. De kinderen van OBS “It Iepen Stee” 
gaan opruimen in het gebied rond de tennisbaan, 
onder leiding van juf Erica de Jong en Arjen 
Doedel van Plaatselijk Belang. Met deze groep 
loop ik een eindje mee. Al grijpend en rapend 
worden de afvalzakken steeds voller. De leerlingen 
worden gaandeweg fanatieker, ook blikjes en 
stukjes plastic langs de walkant en diep in de 
bosjes worden door hen opgeruimd. ”Een paar jaar 
geleden vonden we hier nog computers”, vertelt 
Arjen Doedel. De grootste buit bestaat nu uit 
twee stoelen. De kinderen hebben er zichtbaar 
plezier in gevonden stukken aan de volwassenen 
te tonen en te speculeren over de herkomst. In 
verband met het slechte weer hebben de jongere 
kinderen van de Ark op donderdag opgeruimd. 

Jongens en meisjes van Makkum: bedankt voor 
al het (koude en natte) werk! Ook de gemeente, 
groothandel Jaap Breman, Camping De holle 
Poarte en Koninklijke Tichelaar bedankt voor 
het beschikbaar stellen van de grijpers, hand-
schoenen en vuilniszakken, en Plaatselijk Belang 
voor het organiseren. En tot slot de mensen van 
Team Reiniging van de gemeente Súdwest-
Fryslan. Zij hebben na afloop de volle vuilnis-
zakken opgehaald.
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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 van Asperen 
Praktijk 0515-572353 / Privé 0515-576067
- 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

Fysiopraktijk 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, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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
Zaterdag 14 april:
vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur 
Jubileumfeest Vogelwacht Makkum. 
Hotel de Prins te Makkum 

Tryater spilet “It geheim fan ‘e Kânselier 
yn Makkum. MFC Maggenhiem yn Makkum 
begjint om: 19.30 oere

Dinsdag 17 april:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Piaam – Gezamenlijke dienst, 11.00 uur
voorganger: Ds. J Ek uit Brummen
voorafgaande aan de dienst gezamenlijk koffie-
drinken
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A Treuren
 
Makkum – Baptistenkerk, 19.30 uur
Zangavond de allerlaatste
Thema is ¨Pasen.....en dan¨
Spreker: Br. D Tamminga

* O.B.S. It Iepen Stee op WOENSDAG 18 April 
 a.s. weer een oud papier container heeft staan 
 en u daar uw oud papier weer kunt brengen 
 alvast bedankt namens alle leerlingen!
 
* in het weekend van 14 en 15 april vindt het 
 31ste Nationaal Museumweekend plaats, het 
 kazemattenmuseum van Kornwerderzand is 
 ook open.

* Tryater 14 april yn it MFC Makkum “It 
 geheim fan de Kânselier” spilet de foarstelling 
 om 19.30 oere begjint

* Spesjale gast Piter Wilkens is

* Dat jimme yn dizze Belboei noch folle mear 
 hjiroer lêze kinne

Niet meer tastbaar
maar voor altijd in ons hart
 
Uw deelneming en medeleven betoond na 
het overlijden van onze Ma en Beppe
 

Alie Postma-Bakker
 
heeft ons goed gedaan.
Onze hartelijke dank daarvoor.
 
                           De kinderen.
 
Makkum april 2012

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De Vrouwen van Nu afdeling Witmarsum e.o. 
heeft haar volgende afdelingsavond op dinsdag 
17 april a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde 
Roskam te Witmarsum. Deze avond is de afsluiting 
van het winterseizoen en Grytje Kingma zorgt 
voor de muzikale omlijsting. 

Uit liefde geboren,
een nieuw leven,

een nieuw wonder.
Het klinkt zo gewoon,

maar voor ons zo bijzonder!

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte 
van onze dochter en suske van Larissa

Daniëlla
Geboren op 9 april 2012

Gewicht: 3390 gram
Lengte: 51 centimeter

Hendrikus, Magdalena & Larissa
Lieuwkemastraat 46
8754 BN Makkum
Tel. 06-51894151

Vriendelijk verzoekje, bel even voor een bezoekje.
Mem en Daniëlla rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Plaats uw 
familiebericht 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Chocomel, literpak..................................................nu 99 cent

Rookvlees....................................per pakje 25 cent korting

Van Wijngaarden Zaanse Mayonaise................2 tube's voor 1,-

Huismerk Wijn, rood, wit of rosé, 0.75 liter.......................3.09

Honig Mix voor Hachee + 1 kilo Uien...................samen 1.95

Everyday Rijstwafels, pak à 13 stuks........................voor 0.45

Everyday Katteneten, bakje 100 gram.........................25 cent

Aanbiedingen geldig van do. 12/4 t.e.m. wo. 18/4

Groep 7 en 8 St. Martinusschool 
Makkum in Jeugdjournaal

Sinds vorig jaar zendt het Jeugdjournaal van de 
NOS elke ochtend om 8.45 een kort ochtend-
bulletin uit. Deze uitzending is speciaal bedoeld 
voor kinderen in groep 7 en 8. Ook op de St.
Martinusschool zijn ze trouwe kijkers! De ochtend-
uitzendingen eindigen altijd met een “stelling 
van de dag” die aansluit op de actualiteiten. 
Dit nodigt uit om in de klas er nog over door te 
praten. In de uitzending is altijd één schoolklas 
die de gehele week live in de uitzending mogen 
reageren op de stelling.
In de week van maandag 16 tot vrijdag 20 april 
zullen de kinderen uit groep 7 en 8 van de 
St.Martinusschool elke dag live in de uitzending 
op de stelling reageren. In elke uitzending zal 
dus een bekend gezicht voorbij komen! De uit-
zendingen zijn elke ochtend om 8.45 live op 
Nederland 3. U kunt ze ook dezelfde dag nog 
terugvinden op de website van het jeugdjour-
naal: www.jeugdjournaal.nl

Concert in Wooncentrum 
Avondrust
Op donderdag 19 april, om 15.00 uur, vindt in 
Wooncentrum Avondrust een concert plaats, dat 
in nauwe samenwerking met Stichting Muziek 
In Huis wordt georganiseerd. Het ensemble Duo 
Ca d’or, bestaande uit Dorette Lagendijk – fluit, 
Carla Bos – harp, zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen met werken van o.a. Vivaldi, 
Bach, Mouquet, Piazzolla. Het programma duurt 
2 maal 30 minuten. U bent van harte welkom om 
te komen luisteren.

Opbrengst SIMAVI-collecte
Dit jaar heeft de SIMAVI-collecte in Makkum 
het prachtige bedrag van  € 1008,95 opgebracht. 
Alle collectanten en gevers hartelijk dank voor 
uw betrokkenheid en inzet!

Profiteer van 12 t/m 14 april
van dit smakelijke voordeel

Spectaculaire Lente Aktie!
Bij ons kunt u geld verdienen!

En als u geld verdient, verdient de vogelwacht het ook.

Gedurende de lentemaanden krijgt u op 
donderdag t/m zaterdag 10% korting op uw kassabon.

5% Voor u en 5% voor de vogelwacht.
Gunt u de vogelwacht geen geld voor het 50 jarig jubileum, 

dan ook geen korting. Het kost u niets, dus doe mee!!!

Voorbeeld:
U besteed voor  20,- op donderdag t/m zaterdag.
Dan is  1,- voor u en  1,- voor de Vogelwacht.
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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.

Programma foar it Reiske 2012: It Koarnwert fan Postma

Lytse Merke Pingjum op 13 en 14 april

Op sneon 12 maaie organisearret it Obe Postma 
Selskip wer it jierlikse Reiske, dit kear nei 
Koarnwert en omkriten. Tineke Steenmeijer-
Wielenga en Philippus Breuker fersoargje de 
begelieding; krektlyk as oare jierren sil Aly van 
der Mark de gedichten foardrage. It programma 
is as folget:
10.30 oere: Fertrek busstasjon Ljouwert, 
 reis nei Koarnwert ta troch Greidhoeke
11.15 oere: Kofje yn Doarpshûs
11.50 oere:  Opbrekke en lyts kuierke
12.10 oere:  Kofjemiel yn De Prins te Makkum
13.40 oere:  fan Makkum werom nei Koarnwerter 
 tsjerke
14.00 oere: Tsjerke Koarnwert: 

Muzikaal Intermezzo (foar 5 euro 
ynkl. tee ek tagonklik foar minsken, 
dy’t net oan it reiske dielnimme). 
Muzikaal Intermezzo as ôfsluting 
fan de OPS-komposysjepriisfraach. 
George Huitema, foarsitter, rikt de 
priis út. Peter Visser, de winner, hâldt 
in ynlieding. Utfiering fan 'Lieten 
fan Dream en Libben', te witten 
'Yn it Doarpke' (SF 50), 'De Jonge' 
(SF 183) en 'De Dream fan in 

Lokkich Libben' (IV) (SF 337). 
Utfierenden binne Christine Visser, 
fioele, Marijke Persijn, mezzo-sopraan 
en Peter Visser, fleugel. De fleugel 
is hierd fan Anne Sollie Piano-
techniek, Ljouwert, www.annesol-
liepianotechniek.nl

15.00 oere: Tee yn Tsjerke
15 30 oere: Troch de Buorren
16.00 oere: De Pleats
16.45 oere: Weromreis
17.30 oere: Werom yn Ljouwert

Dielnimmers oan dit reiske binne € 40 ferschul-
dige, foarsafier se lid binne fan it Obe Postma 
Selskip. Net-leden betelje € 50. Lunch is dêrby 
ynbegrepen. Dit bedrach moat oermakke wurde 
op ABN-AMRO nr. 43 74 43 620 t.n.f. Obe 
Postma Selskip te Ljouwert. 

Opjefte en ynformaasje by de skriuwer fan it Obe 
Postma Selskip, dr. Jan Gulmans, Wagnerlaan 7, 
7522 KH, Enschede (jan@gulmans.com). Der 
kinne 35 minsken yn de bus. Binne der mear 
oanmeldingen, dan falle de lêsten ôf.

Traditiegetrouw wordt in Pingjum in april gestart 
met de Lytse Merke. Dit is het eerste tentfeest in 
de regio. Door het ontbreken van een ruimte 
voor de toneeluitvoering heeft de Kulturele 
Kommissie jaren terug besloten om een feest-
weekend in april te organiseren. De feesttent 
staat in april weer op het sportveld. We starten 
op vrijdagavond 13 april met toneel van eigen 
bodem. It Penjumer Toanielselskip spilet 
“It doarpshûs ticht? Oer myn lyk!” Een toepas-
selijke titel want op dit moment is het doarpshuis 
dicht en wordt er een nieuw dorpshuis gebouwd. 
Het is een blijspel wat in het Frysk wordt opge-
voerd door 8 enthousiaste Pingjumers. Zij zijn al 

een aantal maanden flink aan het oefenen. We 
gaan ervan uit dat de tent vrijdagavond vol zit. 
Na het toneelstuk gaan de beentjes nog even van 
de vloer met de band “Boni-F”. 

Op zaterdag verzamelen de kaatsers zich voor 
het tentkaatsen wat om 12.00 uur ’s middags start. 
Uiteindelijk zullen de winnaars van de 1e kaats-
partij rond 17.00 uur de kransen omgehangen 
krijgen van de voorzitter. Zaterdagavond 14 april 
wordt de Lytse Merke besloten met de feestband 
“Synergy” die tot in de kleine uurtjes zal spelen. 
We hopen dat het 1e tentfeest in de regio een groot 
succes zal worden en veel bezoekers zal trekken.

‘Passie’ was het thema op het voorjaarsconcert 
van Muziekvereniging Nij Libben, welke gehouden 
werd in De Gekroonde Roskam. Passie in de 
brede zin van het woord, want passie staat niet 
alleen voor groot verlangen, hartstocht en liefde 
voor iets of iemand, maar ook voor overgave en 
‘met grote inzet’. En met deze inzet en overgave 
heeft Nij Libben dit muzikaal vertaald in een 
mix van de bekende klassiekers en moderne, 
eigentijdse muziek. Dirigent Andries de Haan 
koos als openingskoraal voor het toepasselijke 
Crown him with many Crowns, wat aansluit bij 
de kerkelijke zin van passie: Jezus’ lijdensweg.  
Na het prachtige concertwerk Concordia, was 
het de beurt aan de jeugdige muzikanten. Nij 
Libben is erg trots op de nieuwe groep van acht 
leerlingen die nu op les zitten. Twee hiervan, 
Hilda Veninga en Rigt Kleinjan, spelen samen 
elke week saxofoon bij Jantje Westra in 
Bolsward. Zij volgen de reguliere muzieklessen 
aan de muziekschool. De andere zes komen elke 
woensdagmiddag bij elkaar om samen, in een 
blaasklas, te leren spelen op hun koperinstru-

menten. Onder leiding van Bert Liefers en Syde 
v/d Ploeg werken Svenja Gaastra (bugel), 
Folkert Smid (bugel), Femke Spijksma (bugel), 
Myrthe Hettinga (trompet), Martha Stuiver 
(bugel) en Amber Zaagemans (bugel) en nog 
drie leerlingen uit Wons, Schraard en Schettens 
gezamelijk aan toonvorming, techniek en samen-
spel. Naast deze groep startende jeugd zijn er 
ook twee leerlingen al bijna toe aan hun 
A-examen, Grieta Veninga (bugel) en Sipkjen 
Joustra (hoorn). Al deze leerlingen hebben de 
volle zaal verrast met hun muzikaliteit en oogstten 
een groot applaus. Hierna kwam het thema 
volop tot uitdrukking in de muziek, zoals in o.a. 
Concerto d'Amore,  One Moment in Time, Love 
Boat Theme, It's oh so Quiet, West Side Story en 
Phantom of the Opera. Mood Romantic werd 
opgedragen aan bassist Siem en zijn vrouw Els 
vanwege hun 25-jarige huwelijk. Het sfeervolle 
concert werd afgesloten met Vivo per Lei, waar-
bij op een groot scherm de overige passies van de 
muzikanten in beeld werd gebracht. Nij libben 
kan terug zien op een zeer geslaagd concert.

Voorjaarsconcert Nij Libben Witmarsum
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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

16 april: Introductieavond Familieopstellingen
4-6 mei: Massageweekend

3/10/24/31 mei: Meditatieavond
7 mei: Familieopstellingen

11-12 mei Stoelmassagetraining

www.hetzonnehuis.nl
0515 233567

Jubileumfeest Vogelwacht voor ieder wat wils

Opgeruimd staat netjes!

Aanstaande zaterdag viert de lokale vogelwacht 
haar 50-jarig jubileum. Gezien de eerdere artikelen 
en de kleurrijke spandoeken bij de invalswegen 
in Makkum moet dit bij de meeste inwoners van 
Makkum bekend zijn. Het programma van deze 
dag is nog niet bij iedereen bekend. De vogel-
wacht wil een feestdag organiseren voor haar 
leden maar ook voor alle overige geïnteres-
seerden. U kunt in de advertentie verderop in 
deze krant het gehele programma lezen. 
Hieronder een greep uit de activiteiten.

Voor iedereen die graag mee wil vertrekt er ieder 
heel uur een praam richting Noordwaard om daar 
na een korte excursie te vertrekken naar de 
Middenwaard waar eveneens een korte excursie 
gehouden wordt. Met een huifkar wordt u dan 
weer naar Makkum gebracht.

In de middag wordt op het Achterdijkje tweemaal 
een roofvogelshow gegeven. U kunt van dichtbij 
deze imponerende vogels bekijken en beleven. 
Ook hier mag iedereen, jong of oud, bij aanwezig 
zijn. Jongeren graag wel onder begeleiding van 
de ouders.

In de Prins is voor de gelegenheid de bovenzaal 
omgebouwd tot een expositieruimte met diverse 
workshops / bezienswaardigheden. Wetterskip 
Fryslân demonstreert de muskusrattenvangst. 
Jan van der Laan prepareert vogels en dieren en 
laat diverse opgestopte dieren en vogels zien. 
Douwe Buwalda toont een prachtige eier
verzameling. Diverse foto’s en publicaties uit het 
rijke vogelwacht verleden zijn verwerkt in een 
expositie en Henry Spruyt vertoond prachtige 
oude en nieuwe vogelopnamen met behulp van 
een beamer. 

‘s Avonds is de feestavond voor leden en genodigden 
in de Prins. Diverse sprekers komen aan bod en 
Henry Spruyt heeft speciaal voor de gelegenheid 
een film uit 1977 digitaal gemaakt. Frâns Faber 
zorgt voor verhalen en muziek.

Hebt u een uitnodiging? Geeft u dan voor 12 
april 21.00 uur op bij Harmen de Boer 06 
51067170 of via info@vogelwachtmakkum.nl.

Graag tot zaterdag 14 april!
Vogelwacht Makkum eo

We kunnen veel plezier beleven aan honden. 
Honden en mensen stellen elkaars gezelschap vaak 
zeer op prijs. Maar honden - en daarmee de honden-
bezitters - kunnen ook voor overlast zorgen. Zo is 
hondenpoep een veelgehoorde bron van irritatie 
in onze gemeente. Poep opruimen, aanlijnen, het 
zijn regels die ervoor zorgen dat de gemeente voor 
iedereen schoon en leefbaar is. Als iedereen zich 
aan de regels houdt, kan de overlast eenvoudig 
weggenomen worden!

De regels op een rijtje
- Hondenbezitters moeten de poep van hun hond 
 opruimen zowel binnen als buiten de bebouwde 
 kom. Er is alleen een uitzondering voor mensen 
 met een blindengeleidehond;
-  Hondenpoep mag niet in straatkolken gedepo-
 neerd worden. De straatkolken komen namelijk 
 vaak uit op het oppervlaktewater in de buurt;
- Hondenpoep mag niet in ruigten, het plantsoen 
 of oppervlakte water worden gedeponeerd;
- Speelplaatsen en trapveldjes zijn verboden 
 gebied voor honden;

- Binnen de bebouwde kom moeten honden 
 altijd en overal aan de lijn.

Waar kunt u het poepzakje kwijt?
In verschillende plaatsen zijn speciale poepbakken 
geplaatst. Deze bakken zijn zo opgesteld dat de 
reiniging ze goed kan legen. Als er geen poep-
bakken zijn, kunt u het de poep kwijt in een 
gewone afvalbak of in uw eigen grijze container.

Boetes
Onze toezichthouders controleren op het naleven 
van de regels. Zij doen dit in uniform, maar ook 
in burger. De toezichthouders zijn bevoegd om 
boetes uit te schrijven. De hoogte van deze boetes 
is € 85, of € 120,-, afhankelijk van de aard van 
de overtreding.

Heeft u suggesties?
Staat er geen poep- of afvalbak op uw favoriete 
hondenloopje? Of heeft u een suggestie voor een 
losloopveld? Laat dit dan weten via info@
gemeentesudwestfryslan.nl 

Vorige week kon u lezen dat er in het Doops-
gezinde kasteeltje een echte  veiling komt met 
items van bekende Nederlanders! De opbrengst 
gaat volledig naar Stichting Haarwensen, u  allen 
inmiddels vast bekend. Niet alleen Sipke Jan 
Bousema, de kappers en schoonheidsspecialistes 
werken mee aan het realiseren van een pruik voor 
Stichting Haarwensen, meerdere ondernemers 
uit ons mooie dorp helpen een handje mee!

Zo heeft Judith van Lavieren van ‘De Lapjeskat’ 
mooie poezen-vaasjes met de Bouwers geknutseld. 
Vollie Oostenveld van ‘Vollies bernefeesten’ 
versierde met de Bouwers spiegeltjes, borsteltje 
en kammetjes. Deze items kunt u op onze haar-
wensen middag kopen, waarbij de volledige 

opbrengst ook weer naar de pruik gaat. U kunt 
kennis maken met Charlotte Draaijers van kinder-
yoga ‘De Vlindertuin’. En bij mooi weer is 
Annelies Adema van ‘De Shiatsu Praktijk ‘ in de 
stilte kamer van de kasteeltuin te vinden met 
haar mat.

Allen zijn aanwezig op de Haarwensenmiddag, 
georganiseerd door de Doopsgezinde kids, op 
Zaterdag 28 april 14.00-16.00 uur in het 
Doopsgezinde kasteeltje. ‘De Nynke Pleats’ 
heeft aangeboden om voor in  ‘De cupcake stander’ 
van ‘de Taarten van Abel’, heerlijke cup cakes te 
maken. Deze stander met cup cakes (een collectors 
item ) is bij de veiling te bemachtigen. 
Volgende week meer………..

Meer hulp voor ‘De Bouwers’
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Jubileumfeest Vogelwacht Makkum e.o.
zaterdag 14 april 2012

Van 11.00 uur tot 16.30 uur worden voor jong en oud activiteiten georganiseerd

10.00 uur
 Ontvangst en opening voor leden en genodigden 
 in Café-Restaurant De Prins

Tussen 11.00 uur en 16.30 uur 
 Is iedereen welkom! Lid of geen lid.

11.00-14.00 uur 
 Excursie met praam naar de Noardwaard, met huifkar 
 weer terug (praam vertrekt op het hele uur vanaf de sluis)

Vanaf 11.00 uur
 Start expositie en workshops in Café-Restaurant De Prins

13.30-16.00 uur
 Roofvogelshow (tweemaal) op het Achterdijkje

16.30 uur
 Afsluiting dagdeel

20.00 uur
 Feestavond voor leden en genodigden in de bovenzaal van 
 Café-Restaurant De Prins (met onder andere historische 
 verhalen, diverse sprekers en foto- en filmpresentaties). 
 Ceremoniemeester: Frâns Faber

Geen kosten maar opgave verplicht

Graag horen wij vóór 12 april 21.00 uur
of u aanwezig zult zijn bij de feestavond. 
U kunt u aanmelden bij bestuurslid Harmen de Boer: 
info@vogelwacht.nl / 06-51067170

Café-Restaurant De Prins is gevestigd aan de Kerkstraat 1 in Makkum

Allerlaatste Zangavond 
in Baptistenkerk
Makkum - Op zondagavond 15 April a.s. houden 
wij al weer de laatste zangavond van dit winter-
seizoen. Maar dit wordt dan ook de laatste keer 
van onze maandelijkse zangavonden. Door terug-
loop van ons ledental kunnen wij deze avonden 
niet meer verzorgd krijgen met te weinig mensen. 
De zangcommissie vindt dit erg jammer. Het waren 
altijd fijne avonden met verschillende dominee's 
of broeders welke een korte meditatie hielden. 
Ook de duo's, gospelgroepen of koren verleenden 
altijd graag hun medewerking, financieel gingen 
we ook achteruit. Het spijt ons dan ook om deze 
jarenlange traditie te moeten opheffen. 

Deze laatste zangavond wordt verzorgd door 
Br D Tamminga, hij koos als thema: "Pasen......
en dan.....???” Muzikale medewerking is er door 
het duo: "RUACH". De samenzang is onderleiding 
van br A.Couperus ook deze broeder wil graag 
stoppen in verband met het klimmen der jaren, 
hij is al verschillende jaren onze vaste organist.
Wij zullen dit allemaal erg missen maar hopen toch 
nog dat het een gezegende avond mag worden. 
U, bent allen hartelijk welkom op deze laatste 
zangavond, we beginnen om 19.30 uur in de 
Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10

Zangcommissie Makkum/ Workum.

Oude stoelen voor nieuwe 
bibliotheek Makkum  
Voor de nieuwe bibliotheek vragen wij uw hulp.
Ons idee is voor de leestafel in de nieuwe biblio-
theek oude stoelen te gebruiken. Houten keuken-
stoelen die bij u thuis misschien wel 'over' zijn 
en die een mooie plek en een nieuw leven krijgen 
in de bibliotheek. Een cadeautje van u aan de 
bibliotheek. De stoelen die bij ons worden inge-
leverd worden geselecteerd op geschiktheid. De 
geselecteerde stoelen worden in een meubelfabriek 
gezandstraald en in een nieuwe kleur gespoten. 
Dan komen ze terug in de bibliotheek, waar ze 
worden voorzien van een naamplaatje van de 
schenker. De stoelen die niet worden geselecteerd 
gaan naar een winkel voor tweedehands artikelen.

Waar zullen we op selecteren?
* op stevigheid;
* op materiaalsoort: de stoel moet 100 procent 
 hout zijn, dus geen stoffen of rieten zitting;   
* op uitvoering: er mogen geen armleuningen 
 aan de stoel zitten;

Vindt u het ook een leuk idee dat "uw stoel" een 
plekje krijgt in de nieuwe bibliotheek? Lever 
dan voor 28 april uw houten keukenstoel in bij 
de bibliotheek in Makkum. We zijn tijdelijk te 
vinden aan de Bleekstraat 9 (voormalig pand 
Van der Weerd).
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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

Café restaurant ‘De Prins’ Makkum   Door Doutzen Ouderkerken
‘Al 80 jaar familiebedrijf!’

Makkum - Op de avond van de herensociëteit 
‘De Eendragt’ werd ik benaderd door Sietse Bouma. 
‘De Prins’ is al 80 jier yn besit fan famylje 
Bouma, ik soe it wol aardich fine as dêroer in 
artikel yn de Makkumer Belboei komt’ Dus een 
afspraak gemaakt met Sietse voor een interview. 
Vrijdagmiddag om 4 uur werd ik door Sietse 
opgewacht in het café restaurant gedeelte van 
‘De Prins’. ‘Ik doch de saak in oere letter iepen 
want dan ha wy moai tiid foar dit interview’ 
waren Sietse zijn woorden.

Terugblik
In het jaar 1931 stond ‘De Prins’ al een aantal 
jaren te koop.‘De Prins’ was in die tijd voor-
namelijk een logement voor de hogere stand. 
Sietse Bouma was in die tijd, samen met zijn 
broer, banketbakker in Kollum. In crisistijd niet 
gemakkelijk om daar een goed stuk droog brood 
mee te verdienen. Samen met zijn vrouw Hinke 
werd in het jaar 1931 ‘De Prins’ in Makkum 
gekocht. Een hele nieuwe onderneming voor dit 
echtpaar. Een mooie anekdote is, dat na een 
week al een dame langs kwam met een bood-
schap. De hogere stand was er niet van gediend, 
dat het gewone volk ook zijn versnaperingen 
kwam halen in ‘De Prins’. ‘Myn beppe lukte har 
neat oan fan dy boadskip, it wie wol dúdlik dat 
dy frou stjoerd wie’ vertelt Sietse. Het logement 
gebeuren voor de hogere stand is met de intrede 
van de familie Bouma veranderd. Café restaurant 
‘De Prins’ is een gelegenheid voor een breed 
publiek, de toon die in 1931 is gezet door Hinke 
Bouma is van toepassing op de situatie van van-
daag, anno 2012. ‘De Prins’ werd in 1963 over-
genomen door Feddy Bouma, de zoon van Sietse 
en Hinke. Feddy Bouma was getrouwd met 
Mintsje de Boer. Uit het huwelijk werden 2 kin-
deren geboren, waaronder Sietse. In 1969 heeft 
er een vrij grote verbouwing plaats gevonden. 

‘De jieren sântich wienen gouden jieren foar ús 
bedriuw’, aldus Sietse. Een flink aantal vereni-
gingen, waaronder de watersportvereniging en 
de herensociëteit Eendragt, hadden wekelijks 
hun vaste avond in ‘De Prins’. Ook waren er in 
die tijd veel bruiloften en ander partijen in de 
bovenzaal. Al in Sietse zijn jongere jaren was 
het duidelijk, dat hij het bedrijf ging overnemen 
van zijn vader. In Zwolle heeft Sietse de mid-
delbare hotelschool afgerond. In 1996 gingen 
Sietse en zijn vader in maatschap. In 2001 heeft 
Sietse ‘De Prins’ geheel overgenomen van zijn 
vader. Zijn vader had overigens nog een tweede tak; 
de dumphandel. Sietse heeft na de overname een 
aantal verbeteringen doorgevoerd, waaronder het 
moderniseren van de keuken en het aanbrengen 
van een houten vloer in het café restaurant 
gedeelte.

Café restaurant ‘De Prins’ anno 2012!
Waar staat het bedrijf nu voor. Nog steeds hebben 
bepaalde verenigingen hun vaste avond in ‘De 
Prins’. Zo komt op maandagavond de bridgeclub, 
op dinsdagavond de damclub, op woensdag-
avond de herensociëteit en op vrijdagavond de 
biljartclub. Om nog meer klanten te trekken naar 
het café restaurant heeft Sietse Bouma ook 
plannen met muziek- en of theater avonden. Nyk 
Adema is de vaste kok van ‘De Prins’ en Sander 
Zaagemans is de leerlingkok. April wordt een 
speciale maand qua menu’s, dit in verband met 
het jubileumjaar. Dus lezers wees alert deze 
maand op de advertenties van café restaurant 
‘De Prins’ in de Makkumer Belboei! 

Op de vraag wat er zo bijzonder is aan ‘De Prins’ 
antwoordt’ Sietse:’ It is in unyk gebou, it stiet op 
in moai plak en ik bin der gewoan grutsk op!’ 
Mooie woorden van Sietse Bouma aan het slot 
van dit artikel.

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Kazemattenmuseum opent 
seizoen met tijdelijke expositie

In het weekend van 14 en 15 april vindt het 31ste 
Nationaal Museumweekend plaats. De meeste 
musea in Nederland nemen deel aan dit jaarlijks 
gebeuren, zo ook het Kazemattenmuseum 
Kornwerderzand. Het Museumweekend heeft 
elk jaar een thema, deze keer is dat: “Laat je ver-
rijken door een museum !” Veel musea zijn in dit 
weekend gratis toegankelijk, terwijl andere musea 
kunnen worden bezocht voor een sterk verlaagde 
toegangsprijs.

Op Kornwerderzand is gedurende de winter-
maanden hard gewerkt aan onderhoud en uitbrei-
ding van de collectie, de laatste hand is gelegd aan 
het interieur van het uitgebreide bezoekers-
centrum en ook de nieuwe filmzaal wacht op 
zijn bezoekers. Als extra attractie is er dit jaar 
weer de mijnenveger “Hr.Ms. Sittard” van de 
Harlingse Zeekadetten, die ligt afgemeerd ter 
bezichtiging. De Club “DAF YA 126 & 328” 
heeft haar kamp op het museumterrein opgesla-
gen en is aanwezig met een aantal authentieke 
oldtimer militaire voertuigen, waarin door de 
jeugd als passagier een ritje kan worden gemaakt.
Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar de palingroker 
uit Parrega niet, zijn waar wordt ter plekke 
gerookt en geconsumeerd !

Voorafgaande aan het Museumweekend, wordt 
op vrijdag 13 april een tijdelijke expositie 
geopend, die gewijd is aan het optreden van het 
IJsselmeerflottielje van de Koninklijke Marine 
in de meidagen van 1940. Deze expositie zal 
worden geopend door de Commandant der 
Zeestrijdkrachten, Vice-Admiraal M.J.M. 
Borsboom. Tevens zal de Vice-Admiraal het 
eerste exemplaar in ontvangst nemen van het 
boek “Het IJsslmeerflottielje : De verdediging 
van het IJsselmeer in de meidagen van 1940”. 
Dit boek werd geschreven door Kornwerderzand-
vrijwilliger Jacob Topper, de Vice-Admiraal 
Borsboom schreef hierin een voorwoord.

In het Kazemattenmuseum kunt u zich gedurende 
het Museumweekend op beide dagen volop laten 
verrijken, van 10.00 tot 17.00 uur! Vanaf 2 mei 
is het museum weer voor het publiek geopend op 
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
gedurende de maanden juli en augustus ook op 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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CURSUS VAARBEWIJS
1 en 2     IN MAKKUM

Cursusdata 2012: 11-18-25 mei 
& 1-8–15–22-29 juni

Locatie:  Jachtbouw en STD 
Gebr. van Enkhuizen, 

Strânwei 11 te Makkum.

Opgave en meer informatie:
Ronald van Enkhuizen,

Strânwei 11, 8754 HA Makkum. 
Tel. 0515-232665

(na 18.00 uur: 0515-232301)
E-mail: info@noordkaper.com

ZANGAVOND
Zondagavond 15 April a.s. om 19.30 uur..

Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10 te Makkum. 
Spreker Br. D. Tamminga,

Thema: "PASEN.........EN DAN......???
M.M.V. het duo: "RUACH " uit Workum 

U, bent allen hartelijk welkom,
Zangcommissie Makkum/ Workum.

LYTSE MERKE 
PENJUM

VRIJDAG 13 APRIL: 
aanvang 20.00 uur

It Penjumer 
Toaniel Selskip 

spilet
“ IT DOARPSHÛS TICHT? 

OER MYN LYK!”
(entree € 7,50)

   
Na afloop swingen met 

Boni-F

ZATERDAG 14 APRIL 
vanaf 22.00 uur

TOP40 BAND 
“SYNERGY” 

(entree € 10,=)

Hartweek 15 t/m 22 april 2012

“Lis de hartstichtingpûdsjes mar fêst klear”.  
Vanaf 15 april t/m 22 april is het HARTWEEK. 
28 collectanten van Makkum, Holle Poarte, 
Skuzum, Piaam en Cornwerd, Kornwerderzand 
komen uw gift graag bij u ophalen.

Hart- en vaatziekten komen niet alleen voor bij 
oudere mensen. Ook kinderen kunnen hart-
problemen hebben. In Nederland hebben 25.000 
kinderen een aangeboren hartafwijking. Jaarlijks 
worden ongeveer 1.400 kinderen geboren met 
een aangeboren hartafwijking. De vooruitzichten 
voor deze kinderen worden gelukkig steeds  

beter. Want door onderzoek is er steeds meer 
kennis over aangeboren hartafwijkingen en zijn 
de operatietechnieken en de zorg voor patiëntjes 
sterk verbeterd. Begin 20e eeuw werd slechts 
15% van de baby’s met een aangeboren hart-
afwijking ouder dan 20 jaar. Tegenwoordig 
bereikt 85% de volwassen leeftijd. Maar we 
weten nog lang niet alles over aangeboren hart-
afwijkingen. Daarom financiert de Hartstichting 
al jarenlang onderzoek op dit gebied.

Voor vragen en informatie bezoekt u de website: 
www.hartstichting.nl

It doarp Koarnwert hat likernôch 80 ynwenners.
De tsjerke is al sa’n 9 ieuwen it sintrum fan it 
doarp en Koarnwert is it bertedoarp fan Fryslân’s 
bekindste dichter Obe Postma. In wichtige 
fersjenning yn Koarnwert is it doarpshûs “De 
Bining”. De namme seit it al; it is in biningsplak 
foar de boargers. Alle fersjennings binne yn it 
smûke doarpshûs oanwêsich, in poadium, in bar, 
froulju en manlju húske, romte foar de jassen en 
efter ien fan de kastdoarren is sels noch in âlde 
bibletheek. Njonken alle oare aktiviteiten dy yn 
it doarpshûs holden wurde organisearret it 
Koarnwerter Doarpsbelang ienris yn de twa jier 
in toanieljûn. Meastentiids wurdt der in selskip 
út in oar doarp útnoege. En ôfrûne sneontejûn 
spile it Hitsumer selskip “Set troch” de kluchtige 
komeedzje “Frou siket boer”. It stik is in persif-

laasje op it ferneamde tillefysje programma “Boer 
zoekt vrouw”. It doarpshûs wie útferkocht.

In boerinne skriuwt in brief oan de redaksje fan 
it programma: “Boer siket Frou” want se fynt dat 
it tiid wurdt dat har soan oan de frou moat. Twa 
froulju reagearje. De redaksje fynt dit sa bysûnder 
dat soan Dick yn ‘e race bliuwt. Dan komme de 
froulju: in skrutel frommis Suus en it wulpske 
hoerke Corrie. Beide froulje ha stipe meinom-
men. De flamboyante Ria, freondinne fan Corrie 
en Louis, de homoseksuele buorman fan Suus. 
Dick moat in kar meitsje en de mem fan Dick hat 
der al gau spyt fan dat se har soan opjûn hat. 

It stik is hilarysk en it publyk fermakke harren ta 
de teannen út. De spilers binne stik foar stik 
typkes en sette prachtige karikatueren del. De 
kandidaat froulju binne hjir boppe al neamt. 
Louis hoecht allinne mar op te kommen en de 
seal leit plat. De boerinne siet op ’t lêst mei de 
hannen yn hier en de boer sels wie wakker op ’t 
skik mei al dy moaie froulju om him hinne. 
De frou dy’t it programma presintearret hat de 
hannen fol om alles in goede banen te lieden. En 
de sleauwe soan Dick fûn it allegearre wol bêst. 
Hitsum is net in grut doarp mar mei har lokkich 
priizgje mei sa’n supersterke toanielploech. Se 
meie wat my oanbelanget takomjier wol wer yn 
Koarnwert komme. Bin benijd wat se dan op ‘e 
planken delsette.

Frou siket Boer yn Koarnwert                                 troch Sjirk Wijbenga

eigen fotoeigen foto
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Tryater spilet “It geheim fan ‘e Kânselier yn Makkum”
Net allinne foar folwoeksenen!
Makkum - Kom op sneon 14 april nei de reis-
foarstelling “It geheim fan ‘e Kânselier” fan 
Tryater yn MFC Maggenhiem yn Makkum. 
It geheim fan ‘e Kânselier is in famyljefoarstelling 
geskikt foar elkenien fan 8 jier en âlder. De foar-
stelling begjint om 19.30 oere. Kaarten foar de 
foarstelling binne te krijen by Slagerij Brattinga 
of troch te beljen mei 06-12229896. 

Tagongsprizen:   
€ 15,50 / €14,-- / €11,-- (normaal,freonen/65+, 
bern 8-18/CJP)
Yn It geheim fan de Kânselier wurdst meiskuord 
yn de wrâld fan sjittinten, messegoaiers, meun-
sterhûnen, kokhâlzjende skiep, ûntploffende 
kanonnen, hookstrooks opdûkende plysjeman-
nen en in mem en in soan… en in famke….. en 

in heit (mar dy is der net). Special guest! Pieter 
Wilkens as Bline Arend,  de sjongende cowboy

Reaksje Parse 
‘Één van de mooiste voorstellingen van Tryater 
met een glansrol van Arnold Dijkstra. Zelden zo’n 
vermakelijk, hilarisch schaap zo overtuigend op 
het podium gezien’ (Wijd & Zijd)

Reactie publiek
Ik vond de voorstelling echt heel super leuk, ben 
samen met mijn vriendin bij de voorstelling in 
franeker geweest.Was nog niet eerder bij een 
voorstelling geweest, maar dit is zeker de moeite 
waard, ga ook zeker nog een keer kijken met 
mijn kinderen want hier is hij ook erg leuk voor. 
Ga zo door Tryater dan kom ik zeker weer. 

Uitslagen van de Waardruiters

PSV de Halsbânruters 

Franeker 24-03 Pony's Springen:
Eline de Boer startte met Heidenhof's Dion in 
het B-springen voor D-pony's: 2 maal een fout-
loze ronde, het eerste parcours met een stijl van 
47 en het tweede parcours een stijl van 49.

Arum 01-04 Paarden Dressuur:
Klasse L1: In deze klasse startte Jacob van der 
Heide met DeeJay Sandro, de eerste proef 194 
punten en de tweede proef 189 punten, beide 
goed voor 2x een 2e prijs.
Klasse L2: Ellen Reekers en Varna maakten hun 
debuut in de klasse L2 en met 2 winstpunten, 
resp. 187 en 181 en een 1e en 2e prijs keerden zij 
huiswaarts.
Klasse M2: Teus Breevaart startte met Wynonna, 
met 176 punten een 3e prijs. Sophie van Wissen 
startte met Vyaine, beide proeven goed voor 186 
punten en een 1e prijs en 2e prijs. 

Franeker 07-04 Pony's Bixie:
Silke de Boer startte met Amerins Synthia in de 
klasse A bixie/Cat. B-pony's, hun eerste proef 
werd beloond met 72 punten en de tweede proef 
met 76 èn een 2e prijs.

Vrouwenparochie 07-04 Paarden Springen: 
Teus Breevaart startte met Precious Lady in het 
M-springen voor paarden, het eerste parcours 
foutloos en een 2e prijs en het tweede parcours 
ook foutloos en een iets snellere barrage en een 
1e prijs.

Arum 08-04 1e Paasdag-Pony's Dressuur:
Klasse B: In de cat. A/B pony's startte voor de 
eerste keer Iris Ypma met Smoky, de eerste proef 
188 punten en een 1e prijs en de tweede proef 
186 punten en een 2e prijs.
In de cat. D/E-ponys startte Thirza Leinenga met 
Ostara's Lady, ook zij konden weer 2 winst-
punten bijschrijven met een score van 182 pun-
ten voor de eerste proef en 180 punten voor de 
tweede proef.

Klasse L1: Simone Dijkstra startte met Lizzy, de 
eerste proef 190 punten en de tweede proef 193 
punten, beide goed voor een 2e prijs.

Klasse L2: In deze klasse kwam Eline de Boer 
met Heidenhof's Dion aan de start, eerste proef 
193 punten en een 1e prijs en de tweede proef 
185 punten.

Klasse M2: Gerbrig Bosma en Sky Dancer keerden 
huiswaarts met 2x de 1e prijs en 4 winspunten! 
door voor de eerste proef 197 punten te rijden en 
de tweede proef 200 punten.

Arum 09-04 2e Paasdag-Paarden Dressuur:
Klasse L2: Pieta Menage kwam aan de start met 
Candro Royal, met 184 punten konden zij weer 
een winstpunt bijschrijven.
Klasse M2: Teus Breevaart had een druk paas-
weekend, de 2e paasdag kwam hij met Wynonna 
uit in de klasse M2 dressuur, de eerst proef 186 
punten en de tweede proef 180 punten.

St.Johannesga 7 april
Bobbie IJdema reed hier met haar paard Artist in 
de klasse Z1. In de 1e proef reed zij 210 punten 
bijelkaar goed voor de 2e prijs. In de 2e proef 
nam zij de 1e prijs mee naar huis met 218 pun-
ten, Bobbie kan weer 2 winstpunten optellen bij 
haar totaal.

Vrouwenparochie 8 april 2012
Yvonne Philipse ging voor het eerst met Be Cool 
men naar een springwedstrijd. In het eerste 
parcours klasse BB laag was ze foutloos met een 
stijl van 67,5. In het 2e parcours BB hoog had zij 
8 strafpunten met een stijl van 55 punten
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Colofon
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 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied 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.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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.

Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Vrijdag 13 april 
Sleat MC1 - Makkum MC1 9:30

Zaterdag 14 april
Makkum 1 - QVC 1 15:00
Makkum 2 - Leeuwarder Zwaluwen 2 12:30
Dwingeloo A1 - Makkum A1 14:30
Makkum B1 - Renado/VVI B1 12:00
Nijland B1 - Makkum B2 11:00
Makkum C1 - Heerenveen C3 10:45
Oudehaske C1 - Makkum C2 10:15
Leeuwarden D1 - Makkum D1 10:30
Makkum D2 - Sleat D1 9:00
SWZ E6 - Makkum E2 10:30
Makkum E3 - Balk E4 9:00
Sleat F1 - Makkum F1 9:45
Makkum F2 - Read Swart F3 9:15
Workum F5 - Makkum F3 10:00
Franeker SC DA2 - Makkum DA1 12:15

Woensdag 18 april
Makkum d1 - ONS d2 19.30 

Vrijdag 13 april
19:00  Autob. v/d Heide-MC 1 - Makkum MC 1
20:15  Autob. v/d Heide-DS DS 3 - Makkum DS 2
20:15  Makkum MA 1 - Oeverzwaluwen JA 1
20:15  Makkum MB 1 - Wisky 6 MB 1
20:30  Makkum DS 1 - Reva DS 1
20:30  A.N.O. DS 2 - Makkum DS 3
21:15  NOK/BEO HS 1 - Makkum HS 1
21:30  Makkum DS 4 - Autob. v/d Heide-DS 5

Jeugdtrainer Ieke Werkhoven neemt afscheid   door Sjirk Wijbenga

Makkum - Alles leek erop dat het een gewone 
trainingsavond werd voor Ieke Werkhoven. 
Maar dat verliep vorige week dinsdag in sporthal 
MFC even anders. Werkhoven had te kennen 
gegeven dat hij na 24 jaar jeugdtrainer van de 
badmintonvereniging Makkum er een punt achter 
zet. Het bestuur en de jeugdleden lieten dat niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Na de training werd 
de nietsvermoedende Werkhoven in het zonnetje 
gezet door de jeudige badmintonspelers.  Voorzitter 
Harry Stoelinga sprak de scheidende trainer toe en 
schetste in vogelvlucht zijn lange staat van dienst.

De badmintonvereniging Makkum is opgericht 
op 13 december 1976. Vorig jaar werd het 35 jarig 
jubileum gevierd. Ieke Werkhoven is lid van het 
eerste uur. De vereniging telt momenteel 95 leden 
waarvan 25 jeugdleden. Dinsdag is de vaste trai-
ningsavond voor de jeugd. “Het is, zegt de voor-
zitter, een fantastische prestatie wanneer je 
zoveel jaren met hart en ziel de trainingen ver-
zorgd voor de Makkumer jeugd. Hier hebben we 
veel respect voor. Ieke, het is prachtig om te zien 

hoe je de jeugd allerlei technieken en trucjes van 
het badminton aanleert. Je hebt ontzettend veel 
inzet getoond. Veel zaterdagen was je met de 
jeugd onderweg naar de toernooien. En daarvoor 
willen we je hartelijk bedanken”. Een daverend 
applaus volgde.  Uiteraard werd de jeugdtrainer 
niet met lege handen naar huis gestuurd. 
Werkhoven ontving kado’s waaronder een shirt 
met alle namen van de jeugdspelers en een foto-
boek. Ook de hulptrainers Titia van der Heide en 
Jelle Smit kregen een aandenken. Ieke zijn 
vrouw Duke werd in de bloemen gezet. 

Ieke Werkhoven i s op en top sportman. Hij blijft 
de volwassen badmintongroep trainen en speelt 
af en toe nog een toernooi. Menig badminton-
spelers  steekt niet onder stoelen en banken dat 
ze er nog een behoorlijk kluif aan hebben om de 
nestor van de vereniging te verslaan. Het bestuur 
wacht een nieuwe uitdaging om een geschikte 
opvolger te vinden. Als blijvende herinnering 
ontving Werkhoven van het bestuur  een van glas 
vervaardigde shuttle.

Opbrengst actie “de Bonkelder” 1000 euro
Witmarsum - De actie: “Eten voor Mopuse en 
haar familie” heeft het prachtige bedrag van 
1000 euro opgeleverd. Kinderen van CBS 
‘De Bonkelder’ uit Witmarsum hebben middels 
diverse activiteiten geld opgehaald voor het 
Zuid-Afrikaanse weesmeisje Mopuse. 

Deze actie werd gehouden in samenwerking met 
de ZWO. eigen fotoeigen foto
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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

Zoekertje

Libelle Zomerweek
Op dinsdag 8 of donderdag 10 mei
Thema CHINATOWN!!!!
Entree + toegang voor  36,- p.p.
Minimale deelname 25 personen.

Opstap mogelijkheden in Makkum, 
Bolsward, Koudum, Balk en Lemmer

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

Gezien in Makkum

* In de Thaise cultuur is het gebruikelijk dat een woning ingezegend wordt. Dit vond vorige week 
zaterdag ook plaats bij het echtpaar Sierd en Chittraphon Hoekstra Sotsuphab aan de Waardwei in 
Makkum. De Boeddhistische monnik - 2de van links - die de leiding had was de permanent in 
Nederland verblijvende Phramaha Chamraon geassisteerd door Phramaha Aphichat welke maar 
drie maanden in Nederland verblijft.

Op vrijdag 11 mei 2012 start er weer een cursus 
vaarbewijs in Makkum. De cursus bestaat uit 7 
avonden theorie en 1 avond examentraining en 
wordt gegeven door Ronald van Enkhuizen. Er 
wordt steeds vaker op het water gecontroleerd 
op het bezit van een vaarbewijs. Een vaarbewijs 
is verplicht als een zeil- of motorboot langer is 
dan 15 meter, maar ook voor een waterscooter, 
jetski, rubberboot of motorboot met een lengte 
van minder dan 15 meter die harder kan varen 
dan 20 km per uur is een vaarbewijs verplicht. Er 
wordt niet naar het aantal pk’s gekeken, maar 
wel of de combinatie boot/motor eventueel har-
der kan dan 20 km per uur. Een opblaasbare boot 
met meer dan 6 pk kan dat al gauw.

Welke soorten vaarbewijzen zijn er?
Vaarbewijs 1 is voor de binnenwateren (met een 
aantal uitzonderingen waaronder het IJsselmeer). 
Na Vaarbewijs 1 komt Vaarbewijs A, waarvan 
navigatie een belangrijk onderdeel is. Vaarbewijs 
1+ Vaarbewijs A = Vaarbewijs 2 en met Vaarbewijs 
2 mag er op alle binnenwateren gevaren worden.

De cursusdata zijn: 11-18-25 mei, 1-8-15-22-29 
juni 2012. Locatie: Jachtbouw en Scheepstechnische 
Dienst Gebr. van Enkhuizen, Strânwei 11 te Makkum. 
Voor opgave en/of meer informatie over deze 
cursus kunt u contact opnemen met Ronald van 
Enkhuizen, tel. overdag 0515-232665 (na 18.00 uur 
0515-232301), of via e-mail: info@noordkaper.com

Cursus vaarbewijs in makkum start op 11 mei 2012

Familie Krol in Koepelkerk 
Witmarsum
Hieke, Jaap en Maaike Krol zullen zondag 22 april 
a.s. zorgen voor een sfeervol optreden met hun 
uitvoering van bekende en minder bekende Ierse 
volksliedjes. Dit drietal, afkomstig uit één gezin 
en nu midden (eind) veertigers, is ongeveer zingend 
geboren, in ieder geval zingend opgegroeid en 
zingend ieder hun eigen weg gegaan. In de 90-er 
jaren van de vorige eeuw hebben ze, samen met hun 
ouders en andere zussen een aantal cd’s gemaakt 
en een erg leuke tijd samen doorgebracht met 
repeteren en optreden. Na een jaar of tien muzikaal 
gescheiden wegen, hebben ze elkaar muzikaal 
weer gevonden in de Ierse volksmuziek. Deze 
muziek kenmerkt zich door eenvoudige, gemak-
kelijk in het gehoorliggende harmonieën. Hiervan 
zult u deze middag zeker kunnen genieten. De 
Koepeltsjerke in Witmarsum Zondag 22 april 
2012 (aanvang 16.00 uur) - Entree: € 6,00, incl. 
consumptie

Junior bed met matras, dekbed en hoes afm. 150 
x 75 € 25,- tel. 0515-575878
 
Wipstoel Topmark i.g.s. € 7,50 Kinderledikantje 
met kast en beddengoed € 50,- tel. 0515-431239
 
Junior bed met matras, dekbed en hoes i.z.g.s. 
€ 50 ,- tel.573822
 
Gietijzeren schuurraam, 54 x 90 cm (b x h), 
bovenkant rond, geheel bestaande uit zeven 
raampjes, € 25,-, tel. 06-588 434 02.
 
MOTOR kleding en helmen voor man + vrouw;
praktisch niet gedragen; alles in 1 koop voor 200 
euro. tel. 0515 - 232 272
  

Makkum, Ds. Touwenlaan, 28 maart: Furby; 
Zwarte poes met witte wangen, zwarte neus, wit 
op kin, keel, bef. Zwarte bovenkant, witte onder-
kant. Ze heeft een chip. Schuwe poes, onbekend 
met de omgeving.Foto www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.
 

Nu het kaatsseizoen weer begint blijkt dat Abe 
zijn blauwe kaatswant met zwarte lederen veter 
mist. Heeft iemand misschien de (kinder) want 
gevonden en in bezit? Zo ja, graag contact opnemen 
met 0515-230522.
 
Wij zijn 2 meisjes en zouden graag willen op-
passen. Wij zijn 12 en 13. Voor meer informatie 
Mail: mereldevries@live.nl of mail: leen.cot.98 @
hotmail.com of bel: 06-21540965 Wij doen dit 
met veel plezier!

TE KOOP

VERMIST

GEZOCHT


