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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. 1440 - 3 mei 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Zeer kindvriendelijk gelegen, goed onderhouden, 
grote en gezellige hoekwoning, 4 slaapkamers, 

zonnige en beschutte tuin ZW, 245 m² eigen grond.
Vraagprijs € 179.000,- k.k

Makkum, De Finne 9

Debuut Fjoer Rin Makkum zeer geslaagd

Een nieuwe loop in het Friese hardloop circuit, de 
eerste Makkumer Fjoer Rin, is zeer succesvol verlopen. 
Dat hardlopen steeds meer in opkomst is werd zondag 
in Makkum maar weer eens bevestigd. Loopgroep 
Makkum organiseerde samen met de Koninginne-
vereniging Makkum een hardloop- en wandel-
evenement in en rondom Makkum. In totaal kon de 
organisatie terugzien op ruim 300 deelnemers. Met 
maar liefst 195 deelnemers aan de hardloopafstanden 
en de rest aan de wandeltocht. De afstanden waren 
divers; een kidsrun van 1 km. Voor de volwassenen 
de afstanden; 5, 10 en 21.125 km. Met de Slachte-
marathon begin juni op de agenda voor velen een 
mooie test of training. Ook dit evenement bestaat 
uit een hardloopwedstrijd en een wandeltocht. 

Vergelijkbaar ook is het prachtige parcours. Oude 
slingerdijkjes langs oevers van voormalige meren 
en de mooie dorpen Wons, Schraard, Exmorra, 
Allingawier en Skuzum. Voor de lokale deelnemers 
vast trainingsparcours en voor de deelnemers van 
buiten en ver van buiten oa. uit Groningen, een 
prachtige route. De organisatie stond met maar 
liefst 95 vrijwilligers klaar om alles in goede banen 
te leiden en daar is ze meer dan goed in geslaagd. 
Na een forse voorbereiding wist Loopgroep Makkum 
haar initiatief om een tweede Makkumer loop te 
organiseren waarheid te maken. “Na de Winter-
trimloop van de VV Makkum willen wij al een aantal 
jaar een loopevenement organiseren. De loopgroep 
Makkum groeit nog steeds en daarmee ook het 
potentieel aan vrijwilligers. De samenwerking met 
de Koninginnevereniging en de koppeling aan hun 
programma was voor ons een buitenkans.” Aldus 
trainer Jan Hendrik Hartman uit Makkum. 

Op een flinke wind uit noordoost na was het prima 
loopweer. Niet te warm en droog. Na de kidsrun die 
om 13.00 van start ging kwamen de gebroeders Dol 
(6 en 12 jaar) als eerste na 4.02 minuten over de 
streep. Als zesjarige een tijd van bijna 4.00 blank 

op de kilometer, dat belooft wat! Nadat laatste van 
de bijna 60 kinderen binnen was klonk om 13.15 
het startschot voor de senioren. Direct na de start 
bleek een klein groepje weg te gaan voor een top-
tijd op het nieuw te vestigen parcoursrecord. Met 
forse tegenwind was het gat na ruim twee kilometer 
op de hoek Haitsmalaan – Weesterweg al geslagen. 
Willem de Boer uit Exmorra ging solo verder richting 
Wons en kwam uiteindelijk binnen in een prachtige 
1.16.18 uur. Niek Adema uit Wons had op dit punt 
een klein gaatje met Siep Nota Sneek en Jetze 
Genee Makkum. Dit gaatje kon Niek uitbreiden en 
kwam binnen in 36.52 over 10.5 km. De 5 km was 
een prooi voor Jan Dotinga uit Nijezijl. Bij de 
dames won Anneke de Boer uit Nijland de halve 
marathon in een keurige 1.34.42 uur en was op de 
10,5 km Anita van der Wal te sterk voor Simone 
van Dijk uit Makkum in 49.32. De 5 km werd 
gewonnen door Saskia van der Draai.

De wandelaars liepen een deel van het halve marathon 
parcours van in totaal 15 km. Velen gewapend met 
(overbodige) regenkleding liepen zij in een lang lint 
via Wons terug door de Noordermar naar Allingawier 
en terug naar Makkum. Een mooi gezicht van een 
mooi evenement met om de 5 km verzorgingsposten 
en duidelijke wegbewijzering. De motorclub Makkum 
verzorgde als voorrijders een duidelijke leidraad 
voor de koplopers. Erg professioneel om te zien 
hoe het publiek de motor en daarna de koploper de 
Kerkstraat uit ziet komen naar de finish. 

Na een warme douche konden de deelnemers direct 
aansluiten bij een gezellig matinee in de sporthal 
onder begeleiding van de coverband Wymaroo. 
Een mooie bundeling van krachten tussen de deel-
nemers, de Makkumer Loopgroep en de Koninginne-
vereniging Makkum. Of geciteerd van het gasten-
boek van de website Loopgroep Makkum “Ik kom 
volgend jaar weer!”  
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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 De Witte Heren 
Praktijk 0515-238980 / Privé 0515-238981/238982
- 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
Die ik liefheb ga ik verlaten,
Waar ik van hou daar ga ik naar toe.
 
Bedankt lieve familie voor alles.
  
Wij wisten het wel, eens zal het gebeuren,
Wij wisten het wel, eens zal zij er niet meer zijn,
Wij wisten het wel, de leeftijd is er naar,
Wij wisten het, maar toch........
 

Na een leven vol dienstbaarheid en liefde voor 
haar medemens is op 96 jarige leeftijd overleden 
onze lieve zus, schoonzus en tante
 

Hermana Postema-Bruinsma
 
* Nes (Westdongeradeel)  Makkum
   12-11-1915    28-04-2012
 

Getrouwd geweest met Anne Postema, 
 16-02-1981

  
namens:
A. Schrage-Bruinsma
M. Bloem-Bruinsma  
Fam. Postema
Neven en nichten.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
donderdag 3 mei om 10.30 uur in de St. 
Martinuskerk, Kerkstraat 12 te Makkum.
Een half uur voor de dienst is er gelegenheid 
tot schriftelijke condoleance.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaats 
vinden op de begraafplaats te Makkum. 
 
Correspondentieadres: J.Halsema,
 Gaasterland 7
 8251 WD Dronten.

Onverwacht is van ons heengegaan onze altijd 
vriendelijke buurvrouw

Jo Witkamp-van Konijnenburg
We zullen haar missen.

Familie De Jong
Donovan, Manon en kinderen
Fred, Erika en kinderen
Joost en Roos Morriën
Familie Visser
Familie Smits
Jetze en Tineke Genee

Makkum, april 2012

08 – 05 – 2009     ~     08 – 05 – 2012

Lieve Pappa  Menno

Je stem, je geur, je lach
Wij zien je nog elke dag
En toch ben je zover hier vandaan.
Ook al blijf je in ons allen voortbestaan
Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn
               
Liefs: Romi, Robin
 Heit en Mem
 Hennie, Joyce en Gino

08 – 05 – 2009     ~     08 – 05 – 2012

Menno
O ja, ik kan weer meedoen, 
ik kan weer vrolijk zijn.
De buitenkant, die gaat wel 
van binnen zit de pijn.

O ja, het gaat al beter, 
kijk hoe ik weer geniet.
De buitenkant, die wil wel, 
maar van binnen huist verdriet.

O ja, ik wil wel leven, 
ik doe alweer aardig mee.
De buitenkant moet verder, 
maar de binnenkant zegt soms nee.

Maar af en toe geniet ik echt met hen die 
naast me staan, die weten en ook voelen, 
dat het nooit meer echt zal gaan.

Liefs dyn Suske

Overleden 

Mevr. Jo Witkamp
Het was een fijne medelevende vrouw (buur-
vrouw). We zullen haar missen.

Bewoners “Lieuwkema State”
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Versunie Geraspte Kaas, 150 gram......................................1.49

Ossenworst, stuk 200 gram............................................nu 1.49

Slagers Achterham.......................per pakje 25 cent korting

Verkade San Francisco, 300 gram.................................nu 1.39

D.E. Roodmerk Koffie, 500 gram..................................nu 4.49

Unox Leverpastei, 3x56 gram........................................nu 1.09

Honig Rundvleessoep..................................per pakje 89 cent

Kesbeke Sladressing Naturel, fles 0.5 liter + krop Sla......1.98

Aanbiedingen geldig van do. 3/5 t.e.m. wo. 9/5

Agenda
Vrijdag 4 mei:
Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur
in het restaurant “Waerdsicht”
 
Circus Salto in MAKKUM –
Vakantiepark de Holle Poarte – 16.00 uur
 
Dodenherdenking bij het monument
nabij het Kazemattenmuseum om 18.00 uur
 
Dodenherdenking Makkum start om 19.00 uur
stille tocht met, om 20.00 uur 2 minuten stilte
 
Zaterdag 5 mei:
Bingo in de Piramide op het strand 
aanvang: 20.00 uur.

Dinsdag 8 mei:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant “Waerdsicht”

Profiteer van 3 t/m 5 mei
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

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

Bij 3 Kogelbiefstuk
bakje saus gratis

Slavinken + 
Verse Worst
2x4

Shoarmavlees +
4 broodjes
500 gram

Gebraden Fricandeau
+ Katenspek
samen 200 gram gram

2,50

2,75

2,50

2,75 2,49

5,50

5,50



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 3 mei 2012

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.

Berichtje van de Koninginnevereniging Makkum
De feesten rondom Koninginnedag zijn alweer 
achter de rug, op het moment van schrijven
hebben we ze nog voor de boeg. Altijd een risico 
om nu te moeten zeggen dat we hopen dat de 
dagen geslaagd zijn en dat het weer meegewerkt 
heeft, maar we gaan er wel voor! De evenementen 
dezer dagen worden georganiseerd door vrij-
willigers die dit mogelijk maken met een door 
sponsoren bijeengebracht budget. Waarvoor har-
telijk dank natuurlijk! 

Naast het verzorgen van het programma, het 
regelen van alle ‘onzichtbare’ zaken zoals het 
plaatsen van afzettingen, overleg met busmaat-
schappijen, gemeente en andere belanghebbenden 
is een andere belangrijke taak het beheren van het 
budget. Zoals bij elke vereniging is ook bij de 
Koninginnevereniging de huidige situatie merk-
baar en is het budget minder dan voorgaande 
jaren. Daarbij de teruglopende bezoekersaantallen 

en inschrijvingen (ook een deel van de inkomsten) 
waardoor we steeds creatiever met het geld van 
onze sponsoren moeten omgaan. 

Dit uit zich onder andere in het programmaboekje, 
een forse kostenpost op het budget van de verenig-
ing. Door de samenstelling en druk dit jaar, na 
overleg met Printwurk-Iris uiteraard, in eigen 
beheer uit te voeren konden we hier flink op 
besparen en aldus het door de sponsoren beschik-
baar gestelde budget besteden aan de evenementen 
zodat dat dit direct ten goede komt aan het 
publiek. De opmaak en druk van het programma-
boekje is dit jaar niet door Printwurk-Iris verzorgd 
en had derhalve niet de kwaliteit die u gewend 
bent van Printwurk-Iris maar is een resultaat van 
de noeste arbeid van onze vrijwilligers!

Rein Feenstra
Koninginnevereniging Makkum

Verrassend Koninginneconcert Hallelujah en 
Nostalgia                                                                                        door Sjirk Wijbenga

Makkum - Ruim honderd belangstellenden waren 
afgelopen zaterdag in de sporthal Maggenheim 
aanwezig om te luisteren naar een bruisend 
Koninginneconcert van de muziekvereniging 
Hallelujah en de zanggroep Nostalgia. Beiden 
waren uitgenodigd door de Keninginneferiening 
Makkum en brachten een paar uurtjes gezellige 
en sfeervolle muziek met veel Nederlandse top-
hits. Nostalgia staat o.l.v. Matty Terpstra. De 
groep is gespecialiseerd in het levenslied, waarin 
eenvoud en herkenbaarheid voorop staan. Het 
levenslied, ook wel smartlap genaamd, is vaak 
licht sentimenteel en richt zich in eerste instantie 
op de doorsnee luisteraar die geen uitgesproken 
muzikale of kunstzinnige ontwikkeling heeft. 
Het wekt nostalgische gevoelens op en herinne-
ringen uit vroegere jaren. Maar het kan ook 
anders om. Wanneer je voor de eerste keer de 
liedjes hoort kun je ook gevoelens van heimwee 
en sentiment gewaar worden. Dat is de kracht 
van het levenslied. En Nostalgia schitterde zater-
dagavond in een sfeervolle ambiance. Met 
gedrevenheid zong het koor van “Costa del Sol” 
tot de “Amsterdamse grachten” en van “een pikke-

tanissie (een Amsterdams borreltje) tot de “Rode 
Rozen”. En het publiek genoot. Hallelujah is 
begenadigd met veel jeugdige muzikanten. Naast 
het bespelen van een instrument beschikken een 
aantal jeugdleden ook over meerder muzikale 
disciplines. Een talentvolle Nynke Kuipers zong 
met begeleiding van het harmonieorkest de 
populaire popsong “Ben” van Michel Jackson. 
Niet minder verrassend was de podiumpresentatie 
van de drie meiden, Rixt, Ydwer en Marte. Zij 
zongen: “Hallelujah” van Leonard Cohen. Het 
harmonieorkest Hallelujah had eveneens een 
lichtvoetig muzikaal programma ingestudeerd. 
Dat er ook meer in het orkest zit bleek uit de 
uitvoering van “A Highland Rapshody” en 
“Symponic Rock”. Het orkest beschikt over 
uitstekende solisten. Trompettist Frank Gietema 
soleerde in een Spaanse Bolero. Het optreden 
van Nostalgia en Hallelujah was een primeur en 
daar hoort uiteraard een muzikale première bij. 
Speciaal voor die gelegenheid arrangeerde 
Nynke Jaarsma voor het orkest en Nostalgia 
“Mokum in Makkum”. En het publiek genoot 
zienderogen.
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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

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Kinderen van de Bouwers en het Kraaiennest sluiten hun 
actie voor Stichting Haarwensen feestelijk en succesvol af

Door Judith van Lavieren

Makkum – Het kan u niet ontgaan zijn. Maanden 
lang zijn de kinderen van de Bouwers en het 
Kraaiennest van de Doopsgezinde Kerk bezig 
geweest met de voorbereidingen van de middag 
voor Stichting Haarwensen. Er verschenen 
Saartje-poppen bij de Makkumer kappers en de 
afgelopen weken lieten organisatoren Durkje 
Hoeksema en Dinie de Jong in de Makkumer 
Belboei regelmatig weten hoe het met de voor-
bereidingen stond. En zaterdagmiddag was het 
dan eindelijk zover: de feestelijke actie-middag 
voor de Stichting Haarwensen die pruiken maakt 
voor kinderen die om medische redenen kaal 
zijn geworden. Zij hebben daarvoor haar nodig, 
maar ook geld, want het maken van een pruik is 
een arbeidsintensief dus duur werkje. Op deze 
middag zouden de vlechten van Betsy, Brecht en 
Berber Koornstra afgeknipt worden. Voor het 
maken van een pruik is haar nodig dat minstens 
25 centimeter lang is. Dat wordt gemeten als het 
haar al gevlochten is, dus je moet in het bezit 
zijn van een lange bos. Voor het afknippen van 
de vlechten was Sipke-Jan Bousema gevraagd. 
Vorige week moest hij echter afzeggen wegens 
andere verplichtingen. Gelukkig hadden de 
Zware Jongens nog een gaatje in hun agenda.

Er waren van 2 tot 4 uur activiteiten in ons 
Makkumer kasteeltje. Vanaf half twee werd het 
al behoorlijk vol. De Daltons, het kinderkoor 
van de St Martinusschool, onder leiding van juf 
Trudy en juf Maaike zongen het publiek vanaf 
het balkon toe en zorgden voor een vrolijke 
sfeer. Om twee uur kwamen Fokko en Arie van 
de Zware Jongens en een mevrouw van de 
Stichting Haarwensen naar voren. Nadat de Zware 
Jongens een lied hadden gezongen knipten zij 
alle drie een vlecht af en was de middag officieel 

geopend! Daarna gingen allerhande activiteiten 
van start. Werkelijk alle hoekjes van het kasteeltje 
werden gebruikt. De dames Koornstra werden 
door Durkje en Nynke voorzien van een nieuw 
kapsel , kregen een prachtige make-up van de 
aanwezige schoonheidsspecialistes en werden 
professioneel gefotografeerd door Sjouke 
Hoeksema. Ook de andere bezoekers maakten 
gretig van deze mogelijkheden gebruik. Verder 
kon je een stoelmassage krijgen van Annelies 
Adema, was kinderyoga “De Vlindertuin” ver-
tegenwoordigd, kon je je nagels laten lakken bij 
Vollie Oostenveld of knutselen bij De Lapjeskat. 
Je kon natuurlijk ook een van de mooie werk-
stukken, die door de kinderen waren gemaakt, 
kopen, of meedoen aan het raden van de hoe-
veelheid snoepjes in de pot. In de hal waren bij 
het enveloptrekken mooie prijzen te winnen. 
Nog twee keer lieten de Daltons zich horen. Wat 
een hit hebben ze in huis met het grappige lied 
Welles Nietes. Ook Nynke en Eddie en daarna 
Jelien en Wietse zorgden voor mooie muzikale 
intermezzo’s. Aan het eind van de middag veilde 
Wiebe Visser diverse fraaie items waaronder een 
haarlokje van Syb van der Ploeg. En lieten 
Durkje, Dinie en Flora hun haar afscheren! Hun 
haar was namelijk niet lang genoeg om een pruik 
van te maken, maar ze hebben er wel een hele-
boel geld mee verdiend door iedereen te vragen: 
Hoeveel geef je aan de Stichting Haarwensen als 
ik mijn haar af laat scheren?

Maar liefst 20 vlechten konden Durkje en 
Dinie en hun fantastische Bouwers en Kraaien-
nestteam aan de Stichting Haarwensen mee 
geven en het fraaie bedrag van 2962,37euro. 
Een super gezellige middag met een indruk-
wekkend resultaat!
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Vogelwacht Makkum kijkt terug 
op een zeer geslaagd jubileumfeest.

De aandacht, het weer, de reacties, Super!
Allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd:

Hartelijk dank!

Wilt u ook lid worden voor  5,- per jaar?
Via info@vogelwachtmakkum.nl

Vogelwacht                 Makkum

Kerkdiensten

Wist u dat...

Ingezonden

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. A Kalkman
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochie voorganger
 
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen

* Dat de Jiergearkomste fan de Doarpskrite 
 Makkum hâlden wurde sil op 8 maaie om 
 20.00 oere yn it “MFC Maggenheim”

* En dat alle leden hjirby útnoege wurde.

Ik hierbij mijn ongenoegen wil uiten richting een
aantal hondenbezitters. Het is voor de kinderen 
niet meer mogelijk om in de groenstroken in de 
wijken te spelen door de vele hondenpoep die er 
ligt. De kinderen worden bijna gedwongen op 
straat te spelen met alle gevaren die dat met zich 
meebrengt. Ik wil niet alle hondenbezitters over 
1 kam scheren, want er zijn ook genoeg die 
netjes de poep van hun hond opruimen.

Dodenherdenking 
in Makkum
Makkum – Het Comité Dodenherdenking nodigt 
jong en oud uit om op vrijdag 4 mei 19.00 uur 
deel te nemen aan de stille tocht vanaf de Ds. L. 
Touwenlaan bij de Sint Martinusschool. We her-
denken hierbij de gevallenen van de Tweede 
Wereldoorlog en van oorlogssituaties en interna-
tionale vredesoperaties van nadien. Er worden 
kransen en bloemen gelegd bij het monument 
aan de Buren en bij de graven van het verzet en 
van de RAF op het kerkhof. Op het hof wordt 
een korte toespraak gehouden en zullen we om 
20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen. Een 
ieder kan de vlag halfstok hangen van 18.00 uur 
tot 21.00 uur.  

Om de voorzetting van de herdenkingen te waar-
borgen wordt aan u de gelegenheid geboden een 
gift te doen na afloop van de bijeenkomst op het 
kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift over-
maken op bankrekeningnummer 215618513, tnv  
‘Monumentencommissie Makkum’. 

Voorafgaand aan Makkum is de dodenherden-
king bij de monumenten te Kornwerderzand. 
Deze wordt om 18.00 uur gehouden bij het 
monument nabij het Kazemattenmuseum.
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

Veel belangstelling voor de musical Ruth in Kerkelijk 
centrum “Het Anker” te Makkum                Door Doutzen Ouderkerken

Makkum - Zondag 22 april was de laatste, maar 
zeer bijzondere uitvoering van de musical Ruth. 
Op de vrijdag- en zaterdagavond daarvoor was 
deze musical al te zien in Arum en Exmorra. 
Gedurende het afgelopen winter seizoen hebben 
inwoners van onder andere Kimswerd, Arum, 
Gaast en Ferwoude deze musical ingestudeerd. 
Dit feit is op zich al uniek. De musical is geba-
seerd op het gelijknamige Bijbelboek Ruth.

Het verhaal speelt zich af in de tijd van de 
‘Richteren’, zo’n 3000 jaar geleden. In die tijd 
heerst er in Israël een hongersnood en er is 
nauwelijks meer te eten. Ellimelek, Naomi en 
hun twee zonen gaan noodgedwongen op reis 
naar buurland Moab. Daar sterft Ellimelek. De 
twee zoons groeien op trouwen ieder met een 
Moabitische vrouw, maar sterven ook . Naomi 
blijft alleen achter met haar twee schoondochters 
Orpa en Ruth. Naomi wil graag terug naar 
Bethlehem. Haar schoondochters Orpa en Ruth 
brengen haar weg tot op de grens van Moab en 
Israël. Daar keert Orpa terug. Ruth kiest ervoor 
om met Naomi mee te gaan naar het voor haar 
vreemde land Israël. Het kost Naomi en Ruth 
veel moeite om te voorzien in de dagelijkse 
behoeften. In Israel mogen armen en vreemde-
lingen aren rapen die op de graanvelden achter-
blijven, als er gemaaid en geoogst is. Ruth maakt 
gebruik van deze Joodse traditie. Ruth ontmoet 
Boaz, nog een ver familielid van Naomi. Op 
diens akker raapt Ruth de overgebleven granen. 
Familie helpt familie, dat is één van de tradities 
van het volk van Israël. Er ontstaat een speciale 
band tussen Boaz en Ruth. Boaz regelt geheel 
volgens de wetten van het volk, dat hij het land, 
dat nog van Naomi is, mag kopen en daardoor 
ook met Ruth mag trouwen.

Dit is in grote lijnen het verhaal van Ruth. 
De musical Ruth stapt in het verhaal als Naomi 
in Moab is en nog één van beide zonen nog in 
leven is. Het neemt ons mee naar Israël, waar 
Ruth Boaz ontmoet en deze twee mensen 
diepere gevoelens voor elkaar krijgen. Een 
geromantiseerde versie van het verhaal van 
Ruth. De musical liet een afwisseling zien van 
zang en toneel. 

Het gelegenheidskoor stond onder leiding van 
Paul Bijlsma. Anna Ykema vertolkte de rol van 
Ruth en deed dat op zeer bijzondere wijze. Goed 
acteerwerk en mooie solozang. Een positieve 
waardering voor alle andere spelers van deze 
musical. Aaltje Rienks had de rol als vertelster. 
De regie van deze musical was in handen van 
Oanne Oostenveld en Fokje Postma.

Een aantal jaren geleden heeft Gerrit Visser, 
pastor van de Protestantse gemeente te Makkum, 
deze musical vertaald in het Fries. De oorspron-
kelijke tekst van deze musical was van Lois 
Henderson. Een best wel lastig klus, met name 
het muziekgedeelte. Daarbij heeft Gerrit Visser 
veel ondersteuning gehad van Paul Bijlsma de 
dirigent van het gelegenheidkoor. Hij noemde 
het ook een bijzonder project. “Je begint met 
verschillende mensen en eindigt als één familie”, 
aldus Gerrit Visser. De voorstelling trok volle 
zalen. Ook het Kerkelijk centrum “Het Anker” 
was tot de laatste stoel bezet. Het publiek in 
Makkum was enthousiast na afloop van de 
uitvoering. “Soks moatte se faker dwaan”, was 
een reactie van iemand uit het publiek. De 
musical is mede tot stand gekomen door 
financiële ondersteuning van het ‘Prins Bernard 
Cultuurfonds’.

Makkum - Zaterdag 5 mei wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannen-koor de Flevo-
sanghers. 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 ophaalcontainers 
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte 
van de tennisbaan en het kaatsveld.

Oud papier
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Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 6 mei
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Wij zijn op zoek naar een Leerling Kok 
of iemand, die er voor opgeleid wil 
worden. min leeftijd 16 jaar. 

Voor info:
Hennie fan Richt
06-51507937

Girlsday op Timmerfabriek de Houtmolen

Girlsday wordt jaarlijks georganiseerd door VHTO 
en is een Europees initiatief om jonge meisjes 
enthousiast te maken voor bèta, techniek en ict. 
Girlsday vindt plaats op de vierde donderdag van 
april: in 2012 is dat op 26 april. Tijdens Girlsday 
kunnen meisjes deelnemen aan de meest uiteen-
lopende excursies bij bedrijven en instellingen. 
Zij maken kennis met technische werkzaamheden 
in de dagelijkse beroepspraktijk. Het is belang-
rijk dat juist meisjes al jong in aanraking komen 
met bèta, techniek en ict. Ze hebben vaak geen 
idee wat een technisch beroep inhoudt en kennen 
vaak geen technische bedrijven. Het is voor hen 
leuk (en een eye-opener) om op Girlsday ook 
vrouwen te ontmoeten in technische functies.

Twaalf dames van het Marne Collega gingen 
naar Timmerfabriek de houtmolen toe. Directeur 
A Oostenveld vertelde het belang van bewust 
hout. Hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos, 
is een onuitputtelijke, hernieuwbare grondstof. 
Dit is van groot belang in een tijd waarin steeds 
meer grondstoffen schaars dreigen te worden. 
Ongeveer 90% van alle plant- en diersoorten 
komt voor in bossen, en dan met name in het 
tropisch regenwoud. Veel planten zijn nog on-
bekend en zijn mogelijk van groot belang voor 
de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of 
gewassen. In een duurzaam beheerd bos, wordt 
deze biodiversiteit in stand gehouden. Daarnaast 
zuiveren bossen de lucht, produceren bossen 
zuurstof (O2) en binden groeiende bomen en 
planten het koolzuurgas CO2. Dat betekent dat 
bossen klimaatverandering tegengaan. Bovendien 
houden ze water en bodem vast. Het is beter om 

houten kozijnen te gebruiken dan kunstof kozijnen.
De meiden werden onderverdeeld onder twee 
groepen. Een groep kreeg een rondleiding door 
de Timmerfabriek door A. Oostenveld. De andere 
groep was druk bezig met het maken van een 
meubelontwerpen. Meerder meiden gaven aan 
dat ze mode ontwerper wilden worden. Het is dan 
ook belangrijk dat je ontwerpen kunt uitvoeren 
en meten is hierin ook belangrijk. Girlsday 
draagt ertoe bij dat het blikveld van meisjes wat 
betreft opleidings- en beroepsmogelijkheden in 
bèta, techniek en ict verruimd wordt en dat zij 
hun opties voor de toekomst vergroten. Met een 
aansprekend programma dat aansluit bij de bele-
vingswereld van 10- tot 15-jarige meisjes, is de 
kans groot dat er iets beklijft van wat ze horen en 
zien. Girlsday kan een eerste kennismaking zijn 
die de interesse voor techniek, bèta en ict aan-
wakkert. Het kan een dag zijn waar de meisjes 
met een goed gevoel aan terugdenken als ze voor 
de keuze staan ‘welke sector of welk profiel ga ik 
kiezen?’, en later: ‘welke opleiding ga ik volgen?'. 

De dames waren onder indruk van de Timmer-
fabriek. Het proces van hout naar kozijn werd nu 
inzichtelijk gemaakt voor de dames. De dames 
mochten zelf ook nog aan de slag. S. De Witte 
had al wat voorbereidend werk gemaakt voor 
een vogelhuisje. De dames timmerde er op los. 
Nog een tip van A.Oostenveld  laat de hamer het 
werk doen. De dames gingen weg met meer ken-
nis over het vakgebied hout en een prachtig 
vogelhuisje. Het was een geweldige middag op 
de Timmerfabriek de Houtmolen. Girlsday is 
zeker een eye- opener. 
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Lente concert “Samar.”
Het koor “Samar” geeft op 6 mei 

een lente concert! Het programma zal bestaan 
uit luchtig populair klassieke liederen. 

We hopen U te ontmoeten op zondag 6 mei in 
de sfeervolle Doopsgez. kerk in de Bleekstraat.

Aanvangstijd 20.00 uur Entree is gratis
Na afl oop van het concert is er een collecte 

voor de onkosten.  Tot ziens op 6 mei!

KV Makkum organiseert 
de Oeds v. Dijk partij
 
Makkum - Zondag 6 mei a.s. zal deze eerste 
ledenpartij van het nieuwe kaatsseizoen plaats-
vinden. De partij is voor Heren en Dames en ook 
de jeugdleden kunnen weer meekaatsen, dus 
welpen, pupillen en schooljeugd: Doe mee! De 
prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen 
en de kransen worden aangeboden door: Bosma 
Hoveniersbedrijf. De Heren en Dames beginnen 
om 11.00 uur, de jeugd om 12.00 uur. Loting 
jeugd: zaterdag 5 mei om 19.00 uur. Loting 
Heren / Dames: om 20.00 uur. De Dames en de 
Heren kunnen zich opgeven t/m zaterdag 20.00 
uur in de kantine of via 0515-231377. De jeugd 
kan zich opgeven in de kantine of via kvmjeugd@
hotmail.com

Het Bestuur.

Maak uw activiteit bekend d.m.v. de evenementenborden

Makkum - Sinds juni 2011 zijn de evenementen-
borden bij de drie invalswegen van Makkum 
operationeel. De Ondernemers Vereniging 
Makkum biedt/vraagt ondernemers en of andere 
geïnteresseerden uit Makkum en omstreken haar 
activiteiten te laten promoten op deze groen-gele 
borden. Het plaatsen van deze borden is een 
initiatief geweest van het Kansenkaart-project, 
een samenwerking tussen Ondernemers Vereniging 
Makkum (O.V.M.), de Vereniging van Bedrijven 
en Plaatselijk Belang Makkum. Eén en ander 
heeft u kunnen lezen in de Makkumer Belboei 
van 13 juli 2011. Volgens hen heeft het dorp 
genoeg mogelijkheden en kansen om in de toe-
komst een toeristische trekpleister van formaat 
te blijven. Om dit te blijven, kunnen met behulp 
van de borden, bezoekers van Makkum beter 
geïnformeerd worden welke activiteiten er in het 
dorp plaatsvinden. En dit zijn er, vooral in de 
zomer, nogal wat. Denk aan het jaarlijkse Open 
Nederlands Kampioenschap Eiergooien, de avond-
braderieën, Leugenbollepop, Koninginnedag, 
Visserijdagen en of andere activiteiten etc. etc.

Locaties evenementborden
De groen-gele borden hebben een formaat van 
2300 bij 2100 millimeter. De activiteiten van 
ondernemers worden weergegeven op een plank 
van 1950 bij 200 millimeter. De drie borden staan 
op drie zichtbare locaties, te weten: op de Weerster-

weg tegenover de voetbalvelden, op de 
Harlingerdijk tegenover Avondrust en op de 
Suderseewei bij de rotonde richting het strand, 
het centrum van Makkum en richting Workum.

Prijs
De kosten voor het eenmalig ontwikkelen en 
plaatsen van de plank zijn plm. 50,00 euro per 
plank (3 stuks is € 150, euro. eenmalig) Ná het 
plaatsen kost de boodschap op de plank 7,50 
euro per week, ( 2,50 euro per plank). De factu-
rering vindt achteraf plaats via de Makkumer 
Belboei, namens Ondernemers Vereniging Makkum. 
Wilt u meer informatie: u kunt ons mailen; 
evenementenbord@makkum.nl – t.a.v. de pen-
ningmeester Theo Adema.

Specificaties
De boodschap dient te bestaan uit: naam activi-
teit en de datum van de activiteit.

Contact
Voor vragen over de evenementenborden of het 
reserveren van een plank, neemt u contact op 
met het bestuur van de O.V.M. – Kansenkaart 
Postbus 48 
8754 ZN Makkum
Tel: 0515 – 231 401 
06 – 535 422 43
E-mail: evenementenbord@makkum.nl.

PSV de Halsbânruters 
Koudum 29 april
Emmy Kroeger kwam hier uit met Michael in de 
klasse L2 dressuur cat.D. In de 1e proef was de 
score 182 punten en in de 2e proef 184 punten 
goed voor 2 winstpunten.

Koudum 28 april
Martina Bos reed met Yne Ilona in de klasse L1 
dressuur een winstpunt en scoorde 185 punten. 
Met Zelda reed zij in de klasse L2 en nam ook 
een winstpunt mee naar huis met 185 punten.

Hartweek 2012 
een groot succes
De totale opbrengst van de  Hartstichtingcollecte 
van Makkum e.o. heeft met elkaar een prachtig 
resultaat behaald van € 2141,03. Idsegahuizum 
haalde daarvan  € 114,50,- op en Piaam € 45,55. 
Cornwerd en Kornwerderzand hadden welgeteld 
€ 89,78 in de bus! Alle gevers en collectanten: 
Tige tank!

Truus Kerpel en Aly Wijbenga

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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  openingstijden
 dinsdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 woensdag van  8.00 tot 18.00 uur 
 donderdag van  8.00 tot 18.00 uur
 vrijdag van  8.00 tot 18.00 uur
  van 19.00 tot 21.00 uur
 zaterdag van  9.00 tot 13.00 uur

woensdagmiddag 
kinder knippen voor  10.-!

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

  openingstijden

vanaf nu vrijdagavond 

knippen zonder afspraak 

van 19.00 tot 21.00 uur

Tweede Open Nederlandse Kampioenschappen 
Eiwerpen in Makkum
Het Plein in Makkum is doorgaans een toonbeeld 
van toeristische rust. Mensen op de terrasjes, 
biertje, glaasje wijn, beetje eten .... Eens per jaar 
barst echter de onrust los. Dan wordt er een piste 
uitgezet: lijnen op de grond, hekken eromheen. 
Op verzoek van de speaker treden twee mensen 
aan in de kooi. Om met eieren te gooien. Niet 
naar de mensen op het terras, maar de één naar 
de ander. Met een ernstig gezicht: wie het verste 
kan gooien .... en vangen.

Na zes jaar lokaal bezig te zijn geweest, promo-
veerde Makkum zichzelf vorig jaar voor het 
eerst tot Eiwerphoofdstad van Nederland. Onder 
auspiciën van de uiterst serieuze World Egg 
Throwing Federation werden voor de eerste keer 
de Open Nederlandse Kampioenschappen in vier 
disciplines gehouden. Honderden deelnemers 
betraden het strijdperk en aan het eind won de 
lokale coryfee Andries Smink. Niet met Willem 
Rienstra als vanger, want daar was hij een maand 
tevoren in het Engelse Swaton wereldkampioen 
geworden, maar ditmaal met Chris Kooistra.

De tweede Open NK wordt op zaterdag 7 juli 
2012 gehouden. Ploegen uit het hele land en [in 
ieder geval] Engeland, Duitsland en België zul-
len strijden om de eer in vijf disciplines, want 
het programma is uitgebreid met doelwerpen, 
speciaal voor jeugdige deelnemers. Centraal 
staat het traditionele afstandwerpen voor paren. 
Wie het verste kan gooien .... en vangen. De win-
naars krijgen het recht Nederland te vertegen-
woordigen op het wereldkampioenschap 2013 in 
Swaton.

Daarnaast is er een Eistafette voor teams van zes 
personen, die zo snel mogelijk zes eieren dienen 
over te gooien, daarbij gehinderd door een 
scherm. Het Russisch Ei Roulette vraagt van de 

deelnemers om beurten een ei te kiezen uit een 
doosje van zes. Wie het ene rauwe ei tegen het 
hoofd kapot slaat, verliest. Ei trebuchet tenslotte 
is wat ingewikkelder en doet een beroep op de 
technische vaardigheden. Een ei dient via een 
katapultmechanisme zo ver mogelijk te worden 
geschoten en opgevangen.

Het Open NK Eiwerpen wordt verspeeld onder 
auspiciën en volgens de regels van de World Egg 
Throwing Federation. Eiwerpen wordt beoefend 
in meer dan 35 landen, waardoor het in aanmer-
king zou kunnen komen voor de Olympische 
Spelen. Voorzitter Andrew Dunlop zal in Makkum 
aanwezig zijn als honorair voorzitter van de jury. 
De organisatie is in handen van de Vereniging 
Us Stek, die daarmee een niet onaanzienlijke 
bijdrage levert aan de toeristische attractiviteit van 
de regio. Alle eieren, waarmee wordt gespeeld, 
zijn voor consumptie afgekeurd. Inschrijving 
kan geschieden via www.eiwerpen.nl.

Dit jaar zijn de meeropbrengsten bestemd voor 
de Stichting Sailability. Onder het motto 
“Iedereen moet kunnen zeilen” creëert Sailability 
de mogelijkheid voor mensen met een handicap 
om op regelmatige basis zelfstandig te zeilen. 
Zeilen geeft een gevoel van vrijheid, vooral voor 
mensen met een handicap. Van niemand afhan-
kelijk zijn. Zelf richting geven. Zelf de boot 
controleren en zeilen naar je doel. Zelf de natuur 
de baas zijn. Een bijzonder gevoel om zelfstandig 
te varen en te genieten van water, wind en zon. 
Door te zeilen, ontdekken mensen met een handicap 
dat ze iets kunnen beleven wat zij altijd voor on-
mogelijk hebben gehouden. Het opent een nieu-
we horizon voor hen. Zeilen haalt mensen uit 
hun isolement. Het geeft zelfvertrouwen en meer 
plezier in het leven. Het zijn doelen en uitdagin-
gen die met succes kunnen worden gerealiseerd.

Makkum - Je moet wel een paar weken in een 
nonnenklooster om dit nieuws niet te kennen. 
Op Twitter was  #makkumHS1  bijna trending-
topic, op Facebook waren er tientallen likes en 
reacties, het ene na het andere artikel in deze 
krant… Zelfs in de Leugenbolle en bij de groente-
afdeling van de plaatselijke supermarkt was het 
kampioenschap van de volleybalheren het gesprek 
van de dag! Er is één maar aan dit kampioen-
schap. Er kwamen namelijk berichten uit Workum, 
dat de Makkummers  alleen kampioen zijn 
geworden omdat SVW bij prolongatie van de 
titel moest promoveren en dus met opzet punten 
had laten liggen. Om hier geen jarenlange wel-
les-nietes over te krijgen, kwam het goed uit dat 
beide teams elkaar afgelopen vrijdag troffen in 
de bekerfinale. Hierin zou beslist worden welk 
team nu de beste van 2012 zou zijn. Tel hierbij 
de volle tribune ( met overwegend Makkum- ) 
supporters  en je hebt alle ingrediënten voor een 
mooie wedstrijd.  

Dat werd het ook, Makkum begon de eerste set 
zenuwachtig en dat wordt afgestraft door het 
ervaren SVW. Makkum herstelde gaandeweg de 
set het spel. Het gat van vijf punten kon helaas 

niet meer ingelopen worden. 20-25 voor de 
Breibekken Boys. Ondanks de verloren set lieten 
de heren merken strijdbaar te zijn. Het einde van 
de eerste set als leidraad gebruiken voor de 
tweede.  Het kwam ook zo uit. Makkum over-
blufte en stuurde de tegenstander van het kastje 
naar de muur. 25-13 en een stel zure gezichten 
aan de andere kant van het net. Ook in de derde 
set was Makkum de bovenliggende partij. Wat 
minder geluk en een aantal dubieuze beslissin-
gen van de scheidsrechter in het nadeel van de 
groen/zwarten zorgt voor 24 gelijk. De gene die 
deze set pakt, zet een grote stap richting de over-
winning. Met 26-24 is de set voor Makkum: 2-1! 
De vierde set probeert  Makkum het initiatief te 
houden.  Daar tegenover speelt  SVW de alles of 
niets tactiek. Dit levert voor beide kanten mooie, 
maar ook kolderieke punten op. Makkum maakt 
minder fouten en wint met 25-20 de beslissende 
set! 

Het seizoen is nu afgelopen en heeft Heren 1  
twee prijzen opgeleverd. De maximale score! 
Volgend jaar zal het team, met een aantal nieuwe 
namen, weer streven naar plezier in combinatie 
met het hoogst haalbare.  

Volleybal Heren 1 Makkum twee prijzen
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Kuijl 8, MAKKUM

Moderne vrijstaande recreatiewoning
 direct gelegen aan het strand. 

Schitterend uitzicht over het IJsselmeer.
 

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

TE KOOP

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

Voetbaluitslagen

Zaterdag 5 mei
Makkum 1 - Ens 1 15:00
Makkum 2 - Minnertsga 2 12:30
Makkum 4 - ONS Sneek 7 14:30
Makkum C2 - Langweer C1G 9:00
Makkum D3 - Tzummarum D1 10:30
Makkum E2 - Sleat E2 9:15
Makkum F1 - IJVC F1 10:15
Makkum F3 - CVVO F7 9:00

4e Ronde beker
Minnertsga b1 - Makkum b1 10.30

Zaterdag 28 april
Makkum 1 - Nagele 1 2 - 1
Harkemase Boys 2 - Makkum 2 3 - 3
Makkum A1 - Nieuweschoot A1 4 - 3
Makkum B1 - EBC/Delfstrahuizen B1 8 - 1
Makkum B2 - Arum B2 1 - 1
Makkum E1 - ONS Sneek E3 8 - 1

Zing Mee in Makkum
Zondag 6 mei is de 5é “Zing Mee-Avond” van 
dit jaar in Restaurant “Waardsicht” van Zorg-
centrum Avondrust, 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 aan-
vang  19.30 uur. U bent van harte welkom!! 
Info: A Otter, 0515-542126 of D Tamminga, 
0515-231618
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Waeco Minivriezer € 50,- Dyson stofzuiger € 125,- 
Bosch Hete lucht pistool € 10,- tel. 06-83053273

Antieke en complete handsnijbietenmolen € 75,-, 
Ca. 45 muurankers uit 1865, één koop € 125,-, 
tel. 06-588 434 02

Zogenaamde OPPOTTAFEL, handig voor het 
potten van je planten en/of ter decoratie in je tuin
op te halen voor 12,50 euro tel. 0515-232 272

Meisjes broeken nieuwe en gebruikte zien er nog 
zeer goed uit maat 36 € 30,- tel. 06-11402208
 

grijze stoeptegels ongeveer 35 m². Zelf er uit 
halen. tel. 06-14539515

Exmorra, Dorpsstraat, 27 april: Friese Stabij, zwart. 
Grijs om de snuit, 14 jaar oud. Meldpunt Zuid 
West Friesland Tel: 088-0064692 / 06-49136096 
zwfriesland@amivedi.com  www.amivedi.nl

Sleutelbos in café De Belboei. Ik wil ze erg 
graag terug!! tel. 06-34500597

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

VERMIST

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Je bent even uitgeteld wanneer je een halve marathon - 21,5 km - hebt gelopen.

Obe Postma Selskip - Reisje 2012: ́ Het Cornwerd van Postma´
De reden, dat ik u deze ‘brandbrief’ schrijf, ligt 
in het feit, dat wij het minimum aantal deel-
nemers voor het jaarlijkse Obe Postma-reisje op 
12 mei nog lang niet hebben bereikt. Er moeten 
minstens 30 personen aan het reisje deelnemen; 
we zitten nog maar op 18. Als er zondag 6 mei 
niet minimaal 30 deelnemers zijn aangemeld 
voor het reisje, komen we niet uit de kosten en 
moet het reisje en het concert helaas afgelast 
worden en zijn alle inspanningen van de organi-
satoren voor niets geweest. Het is de zesde keer, 
dat een dergelijk reisje door het Obe Postma 
Selskip wordt georganiseerd. Dit keer wordt in 
het kader van het reisje in de kerk van Cornwerd 
een klein concert georganiseerd als afsluiting 
van de compositieprijsvraag. Tineke Steenmeijer-
Wielenga en Philippus Breuker verzorgen de 
begeleiding van het reisje; evenals vorige jaren 
zal Aly van der Mark de gedichten voordragen. 
De Omrop Fryslân maakt opnamen. Tegen 
bovenstaande achtergrond geef ik u in over-
weging zich alsnog aan te melden voor het reisje 

op 12 mei (kosten: 40 Euro voor leden, 50 Euro 
voor niet-leden). Om 10.30 uur vertrekt de bus 
van de firma Dalstra vanaf het busstation te 
Leeuwarden en begint via de Greidhoeke de reis 
naar Cornwerd. We drinken koffie in het 
Dorpshuis te Cornwerd. De lunch gebruiken we 
in ‘De Prins’ te Makkum. Het concert oftewel 
het Muzikaal Intermezzo (ook toegankelijk voor 
mensen, die niet aan het reisje deelnemen) begint 
om 14 uur in de kerk te Cornwerd. Daar wordt 
de prijs uitgereikt. Peter Visser, de winnaar van 
de compositiewedstrijd, houdt vervolgens een 
inleiding. Daarna volgt de eerste uitvoering van 
'Lieten fan Dream en Libben', te weten 'Yn it 
Doarpke', 'De Jonge' en 'De Dream fan in Lokkich 
Libben' door Christine Visser, viool, Marijke 
Persijn, mezzo-sopraan en Peter Visser, vleugel. 
Verdere informatie treft u aan in Wjerklank of op 
de website van het Obe Postma Selskip. 

U kunt zich aanmelden bij ondergetekende 
(E-mail: jan@gulmans.com; tel.: 053-4345511

Bibliotheken Súdwest Fryslân roept op tot het 
bedenken van DE slogan voor haar organisatie 
onder het motto ‘Wat betekent de bibliotheek 
voor ú?’ De slogan moet weergeven wat de 
waarde van de bibliotheek is; is het een ontmoe-
tingsplek, een inspiratiebron, is de bieb onmis-
baar? Uit alle inzendingen worden door een 
vakkundige jury drie winnende slogans gekozen. 
De winnaars genieten, ieder met vier vrienden of 
vriendinnen van een Meet & Greet met schrijf-
sters Marion Pauw en Elle van Rijn op donder-
dagmiddag 7 juni. Onder het genot van allerlei 
lekkernijen krijgen zij ruim de tijd om alle 
mogelijke vragen te stellen aan de succesvolle 
schrijfsters. Niet iedereen kan winnen daarom 
worden er onder de inzendingen ook nog eens 
een flink aantal Bibliotheek Goodiebags verloot. 
Een slogan is een korte kernachtige tekst, vaak 

gebruikt voor reclamedoeleinden. ‘Ik wil bolletje’, 
‘Even Apeldoorn bellen’ en ‘Schat, staat de 
Bokma koud?’, sommige slogans zijn zo bekend 
geworden dat iedereen ze kent. De bibliotheek 
slogan moet kort en pakkend weergeven wat de 
bibliotheek betekent voor de bedenker. De slo-
gan kan van 1 t/m 25 mei gestuurd worden naar 
slogan@bswf.nl of als tweet naar @biebsudwest 
onder vermelding van #sloganbswf. De ingezon-
den slogans zijn gedurende de actieperiode te 
lezen op de websites van de bibliotheken. De 
inzendingen blijven eigendom van de biblio-
theek en kunnen gebruikt worden voor promoti-
onele doeleinden. Op donderdag 7 juni om 20.00 
uur geven Marion Pauw en Elle van Rijn een 
lezing in bibliotheek Sneek. Kijk voor meer 
informatie over deze lezing en hoe u kunt reser-
veren op de website van de bibliotheek.

Bedenk DE slogan voor Bibliotheken SúdWest Fryslân

Kunst Achter Dijken 
in Pingjum
Op zaterdag 12 en zondag 13 mei is er werk van 
diverse kunstenaars van kunstroute ‘kunst achter 
dijken’ te bezichtigen in Pingjum. Van 12 tot 17u 
zijn er 4 locaties geopend: de Victoriuskerk, 
Lokaal Werk, het Schuilkerkje en voormalig 
gereformeerde kerk ‘te Plak’. Beeldend kunste-
naars, fotografen, edelsmeden en schilders laten 
hun nieuwste werken zien en geven uitleg over 
hun werk en hun inspiratiebronnen.

Kunst Achter Dijken is voortgekomen uit kunst-
route Wûnseradiel. Het is de16e keer dat de 
kunstroute wordt georganiseerd en weer is het 
gelukt om verrassende en inspirerende kunste-
naars aan te trekken en vernieuwend werk te 
tonen. Tal van extra activiteiten maken dit week-
end compleet. Zang, film en video- installaties 
zijn door het weekend heen te bekijken en te 
bezoeken. Er is zelfs een ingerichte foto studio 
waar u zelf aan de slag kunt! 

De opening van dit kunstweekend is vrijdag 11 
mei om 20.00 in de Victoriuskerk aan de Grote 
Buren te Pingjum. Belangstellenden zijn die 
avond welkom om met een drankje en muzikale 
omlijsting een blik te werpen op de variatie die 
deze editie van de kunstroute biedt. 


