
Makkumer Belboei

Lisette 
Woon-Interieur 
ontwerp maken 
in veranderen of
aanpassen interieur

5 7 9

Kerkscheepje voor 
350-jarige Doniakerk 
te Makkum

Samenwerking 
Marrekrite en 
Hulpverleningsdienst 
Fryslân succesvol

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Uw huis op Funda?

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Kerkstraat 2f Makkum
8754 CS Makkum Bolsward
Tel. 0515-577027 Sneek
Fax 0515-574022 
w.nijboer@huis-hypotheek.nl www.huis-hypotheek.nl

No. 1330 - 17 maart 2010

L
W
o
i
a

K
3
t

S
M
H
F

Rinia Fietsen Profil na metamorfose 
meer assortiment en accessoires

Makkum – Na tien weken van verbouwing en 
vernieuwing van de winkel Rinia Fietsen aan de 
Markt, is de metamorfose geheel voltooid. Een 
zaak om trots op te mogen zijn. 117 Jaar geleden 
begon Tjeerd Siebren Rinia een fiets- en instrument 
makerij. Dit duurde tot 1944 toen werd de zaak 
voortgezet door zoon Tjeerd Tjeerd Rinia, in de 
volksmond in Makkum werd meestal gesproken 
over ‘efkes mei de fiets nei Tjeerd apparaatsje 
ta’. In 1978 werd de fietsenzaak voortgezet door 
de nu 56 jarige zoon Theo Rinia, enkele jaren 
later kwam partner Yvon de Roode in beeld, en 
zij runnen nu deze fietsenzaak. 

Natuurlijk staat de ontwikkeling ook in deze branche 
niet stil zegt Theo, neem vandaag de dag alleen 
maar de elektrische fietsen, in toenemende mate 
is hiervoor grote belangstelling. In tegenstelling 
tot het verleden kunnen de mensen nu langer 
blijven fietsen. Ik denk het zal straks wel over 
zijn na een 3e generatie Rinia Fietsen zeggen 
Theo en Yvon. Maar er gloort nog licht aan de 
horizon, de oudste zoon Timen (24) nu nog varend, 

heeft te kennen gegeven, in de toekomst de zaak 
wel te willen gaan voortzetten. Behalve de meta-
morfose van de winkel is de fietsenzaak nu ook 
erkend als het Profil de fietsenspecialist. Dit 
betekent een eigen lijn met groter assortiment en 
meer accessoires. 

De verbouw is volledig uitgevoerd door Sietzema 
bouw in Makkum. De familie Rinia is zeer 
tevreden over de prestatie en Bonne Sietzema 
feliciteert in de advertentie Rinia Fietsen met 
o.m. de tekst “Met de vernieuwde blik op fietsen 
en energie”.

Markt 7, 8754 CM Makkum
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Kerkdiensten   
zondag 21 maart  
     
Van Doniakerk   9.30 uur ds. J. van Olffen   

R.K. kerk  9.30 uur pastor S. Draisma                                    

Doopsgezinde kerk 
19.00 uur Oecumene Vesperviering in de 40 dagen-tijd

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum      

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

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770 
                        
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur het 
antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende 
Tandartsenpraktijk Dentwork, 
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
 donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
  tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

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

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

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

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

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

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

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

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

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

woensdag 17 maart
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 15) 
16.00-19.00 uur Feestelijke afsluiting 50 jaar 
PCOB, met optreden duo “Tycla” uit Oudeschoot 
en een gezellige koffietafel!

donderdag 18 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
Diavoorstelling over vlinders 
door dhr. G. Bergsma in het restaurant, 
entree  2.- incl. consumpties

Vrijdag 19 maart
Makkum – Café-Restaurant “De Zwaan” 20.00 uur 
Jaarvergadering Kaatsvereniging Makkum

Zurich – HCR “De Steenen Man” Maatbiljarten 
voor dames en heren d.e.l. info en opgave, 
tel. 0517-579282 (en zondag 21 maart)

Makkum – Bibliotheek 16.00-18.00 uur 
stand Oikocredit met presentatie en resultaten 
door de heer Jan Stoel

Witmarsum – “Gekroonde Roskam” 20.30 uur 
Benefietconcert voor Haïti 

Zaterdag 20 maart
Wons – Gebouw 13.30 uur 
open repetitie van “it Woldinghekoar” 
16.30 uur presentatie samen met de kinderen in 
de Kerk

dinsdag 23 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

woensdag 24 maart
Exmorra – Geeft Barbara Driessen, bekend van 
haar boek Sensitieve Intelligentie een introductie-
dag in Centrum Wilgenhoeve. Info en opgave, 
tel. 0515-575169

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel 
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. 
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winter-
periode geopend op woensdag en vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met 
zilver te werken. Het is voor iedereen die een 
dag creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad 
wil maken. De e.v. dag is zaterdag 27 maart 2010 
(of in overleg), tel. 0517-579602 
www.edelsmederij-elske.nl

Info Familieberichten Agenda

Uit eigen regio

Rozen vol met vlinders
Het ruisen van de wind door de bomen
Zittend in mijn bloementuin vol vogelgezang
Genietend van de kleuren van de ondergaande zon.

                   Liefs Loulou 

Moegestreden, maar omringd met veel warmte 
is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, 
grootmoeder, oerbeppe en zus

Louise Elisabeth Heika 
de Vries-Ulbrich

* 26 maart 1923                         10 maart 2010

Gehuwd geweest met 
Louis Anne de Vries  12-2-2006

 Hoofddorp: Lily de Vries
    Léonie en Sander
    Thom, Jasper, Willemijn
    Nadine

  Joan de Vries 

  Katrien de Vries 

 Zweden: Reinout de Vries en Monique Kotterer
    Joëlle, Bente

 Ferwoude: Martien en Albertus Timmer-de Vries
    Cindy en Kai
    Arend

 Almere: Berthe de Vries en Martijn Linders
    Tatjana en Richard

 Den Haag: A.A. Ulbrich

Correspondentieadres: 
M. Timmer-de Vries
Wonnebuursterweg 4, 8761 PG Ferwoude

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 16 maart j.l. 
plaatsgevonden te Goutum.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken  
voor de vele reacties in de vorm van 
kaarten, bloemen en kado’s die we 
hebben ontvangen na de geboorte van 
onze dochter Margje.

                   Willem Miedema
                   Sjoukje de Lang

Piaam, maart 2010

23 januari 2010

Bedankt lieve mensen, 
voor alle gaven en wensen.

Er heerste een goede en blijde geest,
op ons 50 jarig huwelijksfeest.

 
Witmarsum, Hidde Huisman en 
 Klaske Huisman Bergsma
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlip, 1 liter..........................................................1.49
Pepercervelaat..........................per pakje 25 cent korting
half Suikerbrood...................met 125 gram Roomboter gratis

Extra Voordeel
Ritter Sport Chocolade, 

100 gram diverse smaken.....nu van 1.25 voor 89 cent p/st

Unox Rookworst, 275 gram........................................2.39 1.69
Krop Sla..........................................................nu voor 69 cent

Aanbiedingen geldig van do. 18/3 t.e.m. wo. 24/3

Profiteer van 18 t/m 20 maart
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Tartaar Stroganoff
4 halen = 3 betalen 4=3
Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram 4,60
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Fricandeau + 

100 gram Chrizo                               samen         2,50
Voor de lekkere trek

Gevuld Stokbroodje
per stuk 1,45
Specialiteit van de week

Varkenshaas op stok
100 gram 1,85

Wist u dat...
* Dat wanneer u spullen heeft voor de Rommel-
 markt op 8 mei (Actie kerkenwerk), u dit kunt 
 melden bij Titia van der Heide, tel. 0515-232834

* In de week van 21-27 maart wordt de jaarlijkse 
 Zoa-Vluchtelingenzorg collecte weer gehouden. 
 Zoa-Vluchtelingenzorg helpt mensen in gebieden 
 waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan

* vrijdag 19- en zaterdag 20 maart vanaf 9.00 uur 
 in dorpshuis “It Honk” in Exmorra, het pro-
 gramma Klus is met schilderen en zomerklaar 
 maken van de groenvoorziening

* u uw oud papier altijd bij de OBS De Iepen Stee
 kan brengen. Op dd van donderdag 25 maart 
 staat de container weer bij de school aan de 
 Klipperstraat

* In Cornwerd op Hemelvaartsdag 13 mei a.s. 
 een rommelmarkt gehouden wordt. 

* De opbrengst hiervan gaat naar het dorpshuis. 

* Gooi uw overbodige spullen niet weg, maar 
 bewaar ze voor onze rommelmarkt! Verdere 
 informatie volgt nog. 

* Voor vragen kunt u contact opnemen met 
 Hammy Alberda, tel. 0515-233204
 Vera de Groote, tel. 0515-232261.

Kijk ook eens op
www.makkumerbelboei.nl
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
voor  MAART
 Babi Pangang
 Droog roergebakken
 Kip Kerrie
 4 st. Pisang Gorend
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Herindeling en Plaatselijk- en Dorpsbelangen
Makkum - Plaatselijk Belang wilde wel eens 
weten hoe andere dorps-en plaatselijk belangen 
over de samenwerking in de nieuw te vormen 
gemeente dachten. In de nieuwe gemeente zijn 6 
steden en 69 dorpen. Tot nu toe waren de lijnen kort, 
maar wat gaat dit in de toekomst worden. Makkum 
was benieuwd hoe de verenigingen hier in de 
toekomst over denken en mee om willen gaan. 

Alle verenigingen kregen een uitnodiging. Een 
gastspreker zou discussiepunten aandragen en 
Eelke Lok van Omrop Fryslân zou de discussie 
leiden. Tot 4 maart konden belangstellenden zich 
melden. Ook de verenigingen die geen interesse 
hadden moesten dit even per mail af antwoord-
strook door geven. Er kwamen 10 reacties binnen 
bij Plaatselijk Belang Makkum. Zeven daarvan 

deelden mee geen belangstelling te hebben en 3 
stonden positief tegenover dit initiatief en wilden 
graag komen. Geen moeilijke beslissing om dan 
te stellen dat er geen belangstelling is en de 
avond werd afgeblazen. 

Er wordt regelmatig gesproken en geschreven 
over de inbreng van de burgers bij de fusie van 
de gemeente. Dit was een kans om eens met 
elkaar te overleggen wat de toekomst biedt en 
hoe men hier klaar voor moet zijn. Waarschijnlijk 
denken de verenigingen dat ze hun eigen paadje, 
indien nodig wel schoon kunnen houden. De 
toekomst zal het uitwijzen of ieder dorp en stad 
alleen iets kan bereiken, of men samen een vuist 
moet maken, om zo meer te bereiken. Een grote 
teleurstelling voor de organiserende vereniging. 

Benefietconcert voor Haïti 
Witmarsum - Vrijdagavond 19 maart a.s. zal in de 
“Gekroonde Roskam” te Witmarsum een benefiet-
concert worden gehouden. Een flink aantal 
artiesten waaronder Piter Wilkens, Sipke de Boer, 
Wim Beckers en de band “Skuorpapier” zullen hun 
muzikale bijdrage leveren aan deze bijzondere 
avond. Tijdens de avond zal er een verloting 
plaats vinden met mooie prijzen gesponsord 
door diverse bedrijven uit Witmarsum. Ook zal 
er een bus staan voor eventuele donaties.

Vijf meiden, Daniëlle, Elisa, Fardau, Johanna en 
Lisanne, uit groep 8 van basisschool “De Bonkelder” 
hopen door deze actie een mooi bedrag te kunnen 
overhandigen aan Betty Hibma uit Franeker 
voor het kindertehuis God’s Littlest Angels in 

Haïti. Betty heeft vrijwilligerswerk gedaan in dit 
kindertehuis waar zo’n 170 kinderen in de leef-
tijd van 0 -10 jaar worden opgevangen. Via GLA 
worden er momenteel ook hulppakketten, tenten, 
dekens, kleding, voedsel etc. uitgedeeld onder de 
slachtoffers van de aardbeving. Deze hulpmid-
delen zijn hard nodig nu het regenseizoen is 
aangebroken. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om van dit 
initiatief een groot succes te maken. Vergeet Haïti 
niet! De aanvang is om 20.30 uur, entree  2,50 
voor de jeugd tot 15 jaar en  5,- voor bezoekers 
vanaf 15 jaar.Tot ziens op vrijdagavond 19 
maart, 20.30 uur, in de “Gekroonde Roskam” te 
Witmarsum! 

Forte verleent medewerking aan Proms in Concert

* Zanggroep Forte Makkum

Harlingen - Op zaterdag 27 maart organiseren 
Jack Bonnema en Angelique van Kempen opnieuw 
een Proms in Concert by Jack Heaven in de Grote 
Kerk te Harlingen. Er zijn gastoptredens van o.a. 
Anna Bonnema, Wiebe van Dijk, Tetsje van der 
Kooij, Hendrika Tichelaar en vele anderen verlenen 
hun medewerking, waaronder groep Forte uit 
Makkum o.l.v. Anna Bonnema. Er wordt een 
concert aangeboden met een gevarieerde mix van 
klassieke en populaire muziek in echte Proms-
stijl. De voorbereiding voor deze 3e editie is in volle 
gang en er wordt al druk gerepeteerd. Inmiddels 
is de voorverkoop gestart en de kaarten zijn ver-
krijgbaar bij Hompy Music Store in Harlingen.

(eigen foto)

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach
Bolsward - In de Martinikerk op 30 en 31 maart, 
aanvang 19.00 uur door de Oratoriumvereniging 
Bolsward o.l.v. Pauli Yap. Nederland kent een 
Matthäus-Passion-traditie die al teruggaat tot het 
eind van de negentiende eeuw. De Oratorium-
vereniging Bolsward voerde haar eerste Matthäus 
Passion uit in 1946 en sindsdien staat het werk 
ieder jaar op het programma op de dinsdag en 
woensdag vóór Pasen, dit jaar op 30 en 31 maart.
Voor velen een jaarlijks terugkerend hoogtepunt, 
voor anderen een onvergetelijke kennismaking 

met ‘Het Naarden van het Noorden’.
Uitvoerenden: Caroline Stam (sopraan), Netty 
Otter (alt), Ludwig van Gijsegem (tenor), Joost 
van der Linden (tenor), Jelle Draijer (bas),Pierre 
Mak (bas), Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor uit 
Leeuwarden o.l.v. Hendrikje van den Berg, 
Ensemble Conservatoire o.l.v. Rob Engels, 
Oratoriumvereniging Bolsward. 

Kaarten www.ovb-bolsward.nl 
of  telefonisch 0515  573151 bgg  0515  572885.
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BAS ZIJPBAS ZIJP
aardappel - Groente - Fruithandelaardappel - Groente - Fruithandel

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Versgesneden soepgroente        
1 zak voor maar .............................................  0.40

Zoete blauwe pitloze druiven
1 bak voor maar .............................................  0.90

Heerlijke Kiwigold Kiwi’s             
5 stuks voor maar ...........................................  1.00

Zoete sappige Doyenne de Commies peren 
of heerlijke Elstar appels
1 kilo voor maar ..............................................  0.75

Adverteer in de Makkumer Belboei

Lisette Woon-Interieur 
ontwerp maken in veranderen of aanpassen interieur

Makkum - U heeft een nieuwe woning gekocht 
en twijfelt nog over de inrichting. De woning is 
verbouwd en ook nu weet u niet precies wat u 
met de nieuwe ruimte moet gaan doen. Geen 
probleem. Lisette Folkertsma is gediplomeerd in 
het veranderen, of aanpassen van uw interieur en 
voor het maken van een ontwerp, voor badkamer, 
keuken of een andere ruimte in uw huis. Drie 

jaar geleden haalde zij in Zwolle haar diploma. 
Sinds die tijd werkt ze en niet alleen voor parti-
culieren, maar ook voor bedrijven. Tevens kan 
Lisette vanuit een plattegrond een nieuwe indeling 
met lichtplan maken, met het bestaande meubilair. 

Voor aankoop begeleiding is Lisette de aangewezen 
persoon. In een showroom ziet een meubelstuk 
of keuken er geweldig uit. Eenmaal geplaatst of 
afgeleverd valt het enorm tegen en blijkt de grote 
uitgave toch niet wat er van verwacht werd. Het 
plaatsen van apparatuur is voor iedere keuken 
weer anders en daar blijkt nog wel eens iets mis 
te gaan. Lisette wil graag adviseren, zodat de 
nieuwe meubels, of de indeling van badkamer en 
keuken ook echt is wat u er van verwacht had. 

Staat de woning in de verkoop en komen er wel 
kijkers, maar gaat de verkoop iedere keer weer over. 
Van de televisie is bekend dat een verschuiving 
van meubels een woning vaak aantrekkelijker 
maakt. Vooral rust creëren is heel belangrijk als 
mensen komen kijken. Als je lang in een woning 
gewoond hebt is het vaak een verzameling van 
allerlei dingen die je zelf mooi vindt, maar de 
aspirant koper afschrikken. Het advies hoeft beslist 
niet altijd duur te zijn. Lisette werkt voor een 
bedrijf in Sneek heeft haar eigen bedrijf. 

Lisette is te bereiken op tel. 06 5370 2880 
website www.woon-interieur.nl   
E-mail lisette@wooninterieur.nl

(eigen foto)

Allingawier - Naast het museumdorp, wat Allingawier 
al jaren is, is er een speel/kinderboerderij gekomen, 
met o.a. oud  Hollandse spelletjes, boerderijdieren, 
slootje springen, hutten en vlotten bouwen, het hoort 
er allemaal bij. Je zult begrijpen dat we dat niet 
met een klein ploegje mensen kunnen bemannen 
en we zijn dan ook op zoek naar mensen in alle 
leeftijdscategorieën die ons op vrijwillige basis 
willen bijstaan en van alle markten thuis zijn. 
Moet je nog een maatschappelijke stage lopen, 
dan ben je bij ons ook aan het juiste adres, ook 
voor jou hebben we vast wel een plaatsje. Het 

werk varieert van het schenken van koffie, gast-
vrouw/heer zijn, bezighouden van kinderen, tot 
het bakken van drabbelkoeken en verkopen van 
souvenirs. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je wel eens 
kijken of het iets voor je is? Kom dan op onze 
informatieochtend op woensdag 17 maart om 
10.00 uur in café de Meermin in Museumdorp 
Allingawier. Geef je van te voren wel even op? 
Stichting Aldfaers Erf  0515-231631 Oh ja, het 
seizoen loopt van 1 april tot 31 oktober.

Werken op vrijwillige basis en van alle markten thuis zijn

Makkum – Door de lange aanwezigheid van Koning 
Winter wordt door velen al weer reikhalzend 
uitgekeken naar de zomervakantie. Veel kwetsbare 
kinderen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk 
doen dat ook. Via Europa Kinderhulp hopen zij 
op een uitnodiging voor drie weken vakantie in 
Friesland. En daar zijn weer veel gastouders voor 
nodig. Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste en 
betrokken gastouders die drie weken een kind 
een thuis willen bieden. Een zonnige vakantie in 
hun vaak donkeren bestaan. De kinderen groeien 
op in een troosteloze omgeving en zijn afkom-
stig uit gezinnen die gekenmerkt worden door 
sociale armoede. In Friesland vinden ze rust en 
ruimte. Is in uw hart en huis plaats voor een 
vakantiekind, meld u dan aan als gastouder. 

Iedereen is welkom, van alleenstaanden tot gepen-
sioneerden, van paren met tot paren zonder kinderen. 

Meer informatie kunt u vinden op www.europa-
kinderhulp.nl Voor de regio Friesland kunt u contact 
opnemen met Joke de Vries, tel. 058-2573612 of 
stuur een e-mail naar fiesland@europakinderhulp.nl

Data kinderreizen Friesland 2010:
Kinderen uit: Van – tot:
Nederland 26 juli-13 augustus
Duitsland Oldenburg 12 juli-30 juli
Duitsland Schneeberg-Delitzsch 5 juli-23 juli
Duitsland Hannover 12 juli-30 juli
Frankrijk CR 3 juli-23 juli
Frankrijk SPF 17 juli-7 augustus

Europa Kinderhulp zoekt gastouders
Bezorg een kwetsbaar kind een onvergetelijke vakantie
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350 jaar Van Doniakerk Makkum
Feestelijke dienst met concert en bezichtigen van de expositie

Makkum - Veel dorpsgenoten zal het niet zijn 
ontgaan, het staat immers overduidelijk op de balk 
in de Van Doniakerk: op 23 maart 1660 werd dit 
mooie kerkgebouw gesticht. Ter gelegenheid van 
dit jubileum werd de geschiedenis van kerkgebouw 
en gemeente beschreven door de heer Herman 
van den Ende. Het boek, dat in oktober 2008 werd 
uitgegeven, is nog steeds te koop bij de kerkrent-
meesters en de plaatselijke boekhandel.

Maar bij de uitgave van het jubileumboek 
zal het niet blijven
Zondag 21 maart a.s. zal voor de Protestantse 
Gemeente te Makkum en omstreken een feeste-
lijke dag worden. Vanzelfsprekend zal de reguliere 
ochtenddienst een feestelijk tintje krijgen. Aan 
deze dienst zal ook de heer Van den Ende zijn 
medewerking verlenen. Na afloop van de dienst 
wordt u van harte uitgenodigd door de kerkrent-
meesters om te blijven koffiedrinken. 

Ook kunt u dan de tentoonstelling bekijken, die 
ter gelegenheid van dit bijzondere feit in de kerk 
is ingericht. Onder meer zijn de z.g. “gildebaren” 
te bewonderen. Deze gildebaren waren ooit in de 
kerk opgesteld, maar na de restauratie van de 
kerk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw was 
hiervoor geen plaats meer. In het Fries Scheepvaart-
museum in Sneek werd een nieuwe plek gevonden. 

’s Middags zal er om half 4 in de kerk een concert 
worden gegeven door de vaste organist van de Van 
Doniakerk: Jan Sterenberg. De fluitiste Welmoed 
Tilstra en de hoboiste Nynke Jaarsma zullen hun 
medewerking verlenen. Deze musici hebben al 
eerder een cd opgenomen, waarvan de baten zijn 
bestemd voor het orgelfonds van de kerk. Behalve 
genoemde musici zal ook het plaatselijke koor 
“Samar”o.l.v. de heer Luuk de Vries aan het concert 
meewerken. Na afloop is er opnieuw, onder het 
genot van een hapje en een drankje, gelegenheid 
de tentoonstelling te bekijken.

Een bijzonderheid om te bekijken zal het “kofschip” 
zijn. Dit kofschip, een schaalmodel van een type 
vaartuig dat in de 18e eeuw ook vanuit Makkum 
vooral naar Oostzee en Middellandse Zee voer, 
is door de Kingmastichting aan de protestantse  
kerk overgedragen. In veel plaatsen, die van oudsher 
een band met de zeevaart hebben, is in de kerk een 
schip opgesteld. Dit prachtige scheepsmodel zal 
ongetwijfeld een verrijking van het kerkinterieur 
betekenen.

De kerkenraad nodigt alle dorpsgenoten van harte 
uit tot het bijwonen van de feestelijke dienst, het 
concert en het bezichtigen van de expositie. 
Zondag 21 maart verdient een uitdrukkelijke 
vermelding op uw kalender of in uw agenda!

Van het boekje FRITS is er een tweede druk verschenen
Makkum - In het jaar 2004 verscheen het boekje 
FRITS van de hand van beeldend kunstenaar 
Gerrit de Wilde uit Makkum. Hoe ontstond dat 
idee? Eigenlijk is er nooit een vooropgezet doel 
geweest om foto’s en begeleidende tekst over 
enkele facetten uit ontmoetingen tussen Frits 
Petit dit de la Roche en Gerrit de Wilde in een 
boekwerkje vast te leggen. In de periode 2001 
– 2003 maakte ‘majesteit’, zoals De Wilde door 
Frits meestal werd aangesproken, een aantal foto’s 
van de vele uitdossingen, waarin Frits bij hem 
verscheen. Er ontstond een bepaalde vriendschap 
tussen deze twee personen; een vriendschap die 
echter wél structuur en strakke regels vereiste. 
Toen het stapeltje foto’s steeds groter en indruk-
wekkender werd, groeide de overtuiging, dat 
hier iets meer mee gedaan moest worden. Met 
enige hulp van links en rechts werd in 2004 het 
boekje gedrukt. Het bleek een juweeltje! De titel 
op de kaft werd door Frits zelf ontworpen! In 
een mum van tijd waren alle boekjes verkocht. 
Zoals zo vaak het geval is, kwamen er daarna 
nog heel wat verzoeken om het boekje te kopen, 
maar moest het antwoord helaas nee zijn. 

Omdat we ervan overtuigd zijn, dat Frits Petit dit 
de la Roche in het gebied Makkum – Workum een 
fenomeen is, hebben we besloten om een tweede 
druk te laten verschijnen, opdat meer mensen 
kennis kunnen nemen van enkele ontmoetingen, 
die deze karakteristieke figuur met beeldend 
kunstenaar Gerrit de Wilde had. De tweede druk 
kent een beperkte oplage: 50 exemplaren. Er is 
geen enkel winstoogmerk; het boekje hoeft alleen 
maar de vervaardigingskosten op te brengen:  10,-. 

Vanaf dinsdag 9 maart 2010 is het boekje tegen 
contante betaling verkrijgbaar aan de balie van 
Drukkerij Hunia aan de Spoardyk in Workum. 
Op is op.

Tenslotte nog een paar opmerkingen over beeldend 
kunstenaar Gerrit de Wilde. Het is niet eenvoudig 
om in dit korte bestek te omschrijven wat voor 
beeldend werk hij maakt. Heel vaak speelt tech-
nisch vernuft een rol in zijn werk. Zijn achtergrond 
als o.a. instrumentmaker verloochent hij niet. In 
de provincie Friesland wordt hij als beeldend 
kunstenaar al jaren tot de top–vijf gerekend. Vaak 
werkt hij aan onderwerpen, die hij zelf liever 
series noemt. Zo ontwierp hij o.a. een aantal 
sierlijke kasten, een serie messen, de serie ‘mens 
& dier’ en de zgn. bioprints.  

Schrijven doet hij ook af en toe. Zo verscheen er 
in 2009 ‘Het oerwoud beangstigt mij’ over zijn 
ervaringen als dienstplichtig soldaat in Suriname. 
Wie iets meer van die padvinderij (het voormalige 
Nederlandse leger in Suriname) wil weten, moet 
dit boekje zeker lezen. Bovendien staan er mooie 
natuurbeschrijvingen en sfeertekeningen in. 
Verkrijgbaar in de boekhandel voor   15,-.         
Isbn 978-90-79180-11-0. Ook rechtstreeks via 
de uitgever www.trivium-sneek.nl te bestellen. 

Saillant detail: Op pag. 95 een foto, waarop 
Bertus Huisman en Piet Rozemeijer figureren. 
Misschien heb ik met het schrijven van dit 
stukje sommige lezers een plezier gedaan.

Piet Rozemeijer, maart 2010
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GARAGE HORJUS
Súderseewei 7, 8754 GK  Makkum

Tel. 0515 - 231318, Fax 0515 - 231466
E-mail info@garagehorjus.nl
Internet www.garagehorjus.nl

HET DAK 
GAAT ERAF!!!

Wegens verbouwing 
kan er vanaf 22 maart

t/m 3 april geen gebruik 
worden gemaakt van 

onze werkplaats.

Eventuele nood- en/of 
spoedreparaties kunnen 

door ons bij collega-
bedrijven worden verricht.

Kerkscheepje voor 350-jarige Doniakerk te Makkum
Kingmastichting schenkt scheepsmodel

De monumentale Doniakerk van de PKN in 
Makkum bestaat 350 jaar dat wordt gevierd op 
zondag 21 maart 2010. Een bijzonderheid die de 
viering luister bij zet is de schenking van  een 
kerkscheepje dat enige dagen voor de jubileum-
viering op 18 maart tijdens een feestelijke bijeen-
komst in de kerk tegenover de preekstoel wordt 
opgehangen.

Het scheepsmodel is een schenking van de Kingma-
stichting en betreft een kofschip Dat is een type 
kustvaarder waarmee in de 18de eeuw door 
Makkumer grootschippers werd gevaren op de 
Oostzee en de Middellandse zee. Er werd uit het 
noorden vooral graan mee gehaald en uit het 
zuiden doorgaans wijn en zout. Op het achterschip 
van het model staan de initialen van Hylke Jans 
(Kingma, Makkum 1708-1782) en zijn vrouw 
Ytje Hayes (Friedrichstadt 1712-Makkum 1798). 
Hylke Jans, die aanvankelijk schipper was, ont-
wikkelde zich later tot reder, koopman en olie-
slager en zijn vrouw, ook uit een schippersgeslacht, 
toonde zich evenals hij, zeer ondernemend. Hun 
nageslacht ontplooide zich in en buiten Makkum 
vooral als olieslager, fabrikant en later als kassier. 
Uit hun activiteiten ontstond Kingma’s Bank. Op 
initiatief van Eelco Paulus Hyacinthius Kingma 
werd het model tussen 1945 en 1950 vervaardigd 
om het op te kunnen stellen in Kingma’s Bank 
aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden. De opdracht-
gever liet het bouwen door de vermaarde Frits van 
Meekeren (bijgenaamd Frits de Kanne) te Hinde-
loopen. Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek 
houdt thans nog veel van zijn modellen in ere.

Toen Kingma’s Bank in fasen opging in grotere 
en landelijk werkende banken, kreeg het fraaie 
model een plaats in het Kingmahuis aan het Vallaat 
in Makkum. In december 2009 heeft de Kingma-
stichting dit Kingmahuis, om de toekomst van 
het pand veilig te stellen, geschonken aan de in 
1918 opgerichte Vereniging Hendrick de Keyser 
te Amsterdam. Die vereniging heeft soms door 
aankoop, maar meestal door schenking of erf-
stelling enkele duizenden monumentale huizen in 
bezit en koestert die. Het Makkumer Kingmahuis 
is het 25ste object van de vereniging In Friesland. 
Waardevolle stukken van de inventaris van het 
Kingmahuis zijn overgebracht naar het Fries 

Scheepvaart Museum te Sneek. Bijzondere tegel-
tableaus die deel uitmaken van de geschiedenis 
van het Kingmahuis, zullen daarin als bruikleen 
worden herplaatst. Het leek een goed idee dat 
niet te doen met het kofschipmodel. Dat wordt 
nu overgedragen aan de kerkrentmeesters van de 
PKN-gemeente van Makkum voor de Doniakerk.
Het is in kustplaatsen in de gehele westerse wereld 
een oud gebruik om daar in de kerk een scheeps-
model op te hangen. Het oudste, nog bestaande 
scheepsmodel in het Maritiem Museum te 
Rotterdam dateert uit de 15de eeuw en heeft een 
Catalaanse oorsprong. In Denemarken hangen in 
welhaast alle kerkgebouwen kerkscheepjes. In 
Nederland vinden we veel antieke kerkscheepjes 
in vissersplaatsen rond de voormalige Zuiderzee 
en Urk spant de kroon met het aantal van zeker 22. 

Het kerkscheepje is in Makkum zeer op zijn plaats 
als herinnering aan de eens bloeiende Makkumer 
scheepvaart. Het sierlijke model werd in opdracht 
van de Kingmastichting gerestaureerd door Yolan 
Brantjes te Harlingen. Het is opgehangen tussen 
de hoofdbeuk en de noordbeuk, vlak bij de graf-
zerken van Hylke Jans Kingma en Ytje Hayes en 
dicht bij de plaats waar het echtpaar ooit in de zoge-
naamde Jonkersbank de kerkdiensten bijwoonde.

Informatie bij: Kingmastichting
p.a. Sytse ten Hoeve, 
Tramstrjitte 43, 8771 RR Nijland, 
0515-569534; sthoeve@xs4all.nl

(i.v.m. de beschikbare ruimte heeft de redactie het 
originele artikel van dhr. Ten Hoeve ingekort)

(eigen foto)

(eigen foto)
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Opgave 
Leugenbollepop 2010 loopt

Makkum - Stichting Leugenbollepop heeft de 
opgave geopend voor het 21e Leugenbollepop.  
Abonnees van de gratis nieuwsbrief zijn inmiddels 
op de hoogte gebracht. Tot en met 4 april kan 
iedereen die graag mee wil doen uit of in de om-
geving van Makkum kan zich met een willekeurig 
nummer. Gezien ons jubileum willen wij er een 
feestelijke editie van maken. Bij de nummerkeus 
kan je hiermee rekening houden.

Jubileum in 2010
Dit jaar wordt de stichting echt volwassen! De 21e 
editie van Leugenbollepop willen wij dan ook groots 
te vieren! Om tot een groot succes te komen hebben 
wij net als ieder jaar de hulp nodig van deelnemers 
aan dit legendarische muziekfeest. Zoals gewend 
loopt de opgave van begin maart tot begin april. 
Wees erbij, en geef je op voordat de sluiting van 
het inschrijven een feit is! Heb je geïnteresseerde 
vrienden die deze krant niet kunnen lezen, geeft 
het dan ook aan hen door! De opgave verloopt 
dit jaar via de website www.leugenbollepop.nl. 
Surf naar de site om je op te geven voor de gratis 
nieuwsbrief. Hiermee blijf je op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen rondom het oefenen en 
het festival. Op deze staat het digitale inschrijf-
formulier. Vanaf 7 maart tot en met 4 april heb je 
de tijd om een 3-tal nummers te kiezen en deze 
via het opgave formulier door te geven. 

Ben je niet in staat om dit via de computer te doen, 
trek dan iemand van het bestuur aan de mouw. 
Dit zijn de bekende gezichten; Tjerk, Rein, Jetze, 
Louis, Timen, Joost, Simone of Simon. Zij zorgen 
er dan voor dat jouw nummers op de lijst komen 
te staan.

Vrijdag 28 augustus 2010 is de datum om alvast 
vrij te houden. De 21e Leugenbollepop; waar 
sterren klappertandend stralen! Houd deze krant 
en de site in de gaten voor meer informatie!

S tichting Leugenbollepop Makkum 
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Jan van Asperen 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs

(eigen foto)
Ferwoude – Vorige week woensdag was het 40 jaar 
geleden dat Jan B. van Asperen als schoolmeester 
aan het werk ging in Ferwoude. Op de bewuste 
morgen, op de 10e van de maand, werd meester Jan 
met zijn vrouw Rita door de leerlingen van huis 
gehaald, muziekmakend met potten en pannen, 
koebel, drums en zelfgemaakte creaties.

In optocht ging de jubilaris met zijn vrouw naar 
school waar een heerlijk ontbijt klaar stond in 
het speellokaal voor alle leerlingen en de leer-
krachten. De school was versierd en meester en zijn 
vrouw kwamen binnen langs de erewacht van een 
boog en versierde stokken.

Makkum - Recreatieschap De Marrekrite werkt 
sinds 2005 al samen met Hulpverleningsdienst 
Fryslân (1-1-2) om de veiligheid voor watersporters 
op het Friese water te kunnen garanderen. En met 
succes. In 2009 is er tijdens het watersportseizoen 
23 keer de hulp ingeroepen van Hulpverlenings-
dienst Fryslân via 1-1-2 en het nummersysteem 
van De Marrekrite. De hulpverlening varieert van 
inzet van de brandweer bij een containerbrand tot 
de inzet van meerdere disciplines bij een ongeval. 

Veilig recreëren in het buitengebied
Aanleggen in Fryslân mag alleen in jachthavens 
of aan één van de vele Marrekriteligplaatsen in 
het buitengebied. Alle steigers van De Marrekrite 
zijn genummerd. De watersporter in nood belt 
112 en zegt dat hij/zij in Fryslân is en geeft ook 
het nummer van de Marrekriteligplaats door. De 

noodzakelijke hulpdiensten zijn snel ter plaatse, 
omdat alle hulpdiensten (brandweer, politie en 
waterstaat) in Fryslân de Marrekrite-atlas gebruiken. 

De Marrekrite
De Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen 
de provincie Fryslân en 21 gemeenten in Fryslân. 
Het doel is om een goede balans te vinden tussen 
recreatie op en om het Friese water, het landschap 
en de natuur. Naast de 320 aanleglocaties met 
ruimte voor circa 3.500 boten die De Marrekrite 
beheert en onderhoud, zorgt het recreatieschap voor 
afvalverwijdering (containers en zwerfvuil), 
maaiwerk, baggerwerkzaamheden voor de bereik-
baarheid van de steigers en onderhoudt het 
diverse voorzieningen voor surfers en kanoërs. 
Kijk voor informatie over het recreatieschap op 
www.marrekrite.nl. 

Samenwerking Marrekrite en Hulpverleningsdienst 
Fryslân succesvol

(eigen foto)



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 17 maart 2010

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3        8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Sterk Staaltsje (wurktitel)

Makkum - It Brûst 2010 (febrewaris – april) is 
úteinset mar ek de tariedingen fan It Brûst 2011 
binne al oan ’e gong. Jan Arendz en Marijke 
Geertsma, beide al sa’n 35 jier by Tryater, binne 
dwaande mei in foarstelling basearre op (perso-
anlike) ferhalen. Om de moaiste ferhalen te sam-
meljen, wurde fan jannewaris ôf op in grut tal 
plakken yn Fryslân jûnen organisearre om minsken 
út doarp en streek de mooglikheid te jaan om dy 
ferhalen te fertellen.

Yn al dy jierren by Tryater, komme Jan Arendz 
en Marijke Geertsma faak jûn oan jûn yn doarp 
en stêd, oeral yn Fryslân. Se binne benijd nei de 
ferhalen achter de minsken. Tryater makket fan 
de moaiste - al of net wier barde - ferhalen in 
foarstelling dy’t spile wurde sil yn kroegen yn 
hast alle gemeenten fan Fryslân by It Brûst 2011. 

De ferhalen – anekdoates en sterke staaltsjes – 
wurde fan jannewaris ôf sammele. Dêrom noeget 
Tryater alle ynwenners fan de Fryske doarpen en 
stêden út dy’t tinke in moai ferhaal te hawwen oer 
in persoan of meardere minsken, oer in foarfal út 
it ferline of út it no, út doarp, stêd of streek. Lit 
dizze prachtige ferhalen net ferlern gean. 

Witto jo sels in moai ferhaal, of kenne jo in oar 
mei sa’n moai ferhaal? Fertel it ús... Wy meitsje 
der yn de kroech in prachtige jûn fan.

It sille jûnen wurde om te laitsjen, mar ek om 
even by stil te stean. Tink der oer nei en kom op 
sa’n ‘ferhalesammeljûn’ by jo yn ’e buert. Wolle 
jo der by wêze? Kom dan op 29 maart om 20.00 
oere yn MCF Maggenheim yn Makkum.

(eigen foto)

Start met nieuwe project “Studio Seguénte”
Beeldend kunstenaar Dirk Hakze op het strand bij Hotel De Vigilante
Makkum - Op 25 maart tot 6 april 2010 start 
beeldend kunstenaar Dirk Hakze op het strand 
van Makkum bij Hotel Restaurant de Vigilante 
met zijn nieuwe project “Studio Seguénte”. Het 
gaat hier om een object, wat de kunstenaar als 
een mobiel atelier gebruikt. De studio is een 
relatief klein object, dat van enige afstand gezien, 
boven het landschap lijkt te zweven. Het is aan de 
buitenkant wit geschilderd en wordt gekenmerkt 
door een repeterend patroon van lijnen, die een 
constructief doel dienen.

Deze nieuwe opzet is een variant op het zeer succes-
volle panoramaproject ‘The Colors of Music’. In 
de studio worden iedere dag kleine schilderijen 
vervaardigd met afmetingen van dertig bij tachtig 
centimeter. Deze maatvoering is een verkleinde 
verhouding, die ook door de Grieken is gebruikt 
voor het grondvlak van het Parthenon in Athene. 
Ook nu is de inspiratiebron klassieke muziek in 
combinatie met omgevingsgeluiden en de land-
schappelijke omgeving waar de Studio staat 
opgesteld. De bezoekers kunnen de kunstenaar 
van de buitenkant door het venster aanschouwen 

bij zijn werkzaamheden. Hier hangen tevens enige 
koptelefoons om de muziek waarop Hakze werkt 
te kunnen beluisteren. De opvallende rode binnen-
wand geeft een naar binnen gekeerde atmosfeer. 
Naast de eerder genoemde inspiratiebronnen wordt 
tevens kleuronderzoek naar de interfererende 
werking van kleur binnen deze ruimte gedaan.

Het doel van Hakze met zijn projecten is om 
laat-romantische en hedendaagse muziek in de 
schilderkunst te integreren. In eerste aanzet 
worden op de witte panelen in lichte tinten land-
schappelijke lijnen uitgezet, die uit het ritme 
van de muziek voortkomen. Deze expressieve 
beschildering functioneert als drager voor de 
visuele vertaling van de muziek. De schilderijen 
hebben het karakter van abstracte zeegezichten.  
De hoogte van de horizon geeft niet alleen het 
volume van het orkest aan, maar laat ook de 
getijden van de zee en de bewegingen van de 
lucht in elkaar overvloeien. De muziek die de 
kunstenaar voor dit rondreizende project gebruikt, 
zijn de Nocturnes van de franse componist 
Frédéric Chopin.  
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

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

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

Vogelwacht Makkum opent jeugdkrite Allingawier
Makkum - Vogelwacht Makkum heeft dit jaar net 
als vorig jaar maïsakker achter de boerderij van 
de familie Mulder-Reitsma gereserveerd voor de 
jeugd uit Makkum en omgeving. Het aaisykers-
seizoen begint nu vorm te krijgen en tot 1 april 
mogen de aaisykers het veld in achter de kievits-
eieren aan. Om de jeugd in deze korte periode een 
reële kans te geven om kans te maken op zo’n 
gespikkeld kleinood is deze maïsakker alleen toe-
gankelijk voor de jeugd tot en met 12 jaar en een 
volwassen begeleider indien nodig. De maïs-akker 
ligt pal achter de boerderij van de familie Mulder-
Reitsma aan de Meerswal onder Allingawier. 

Speciaal is er dit jaar een perceel maïsland inge-
richt als Jeugdkrite. Dit betekent dat alleen de jeugd 
tot en met 12 jaar op dit perceel mag zoeken naar 
kievitseieren. Dit is het perceel achter de boerderij 
van fam. Mulder-Reitsma aan de Meerswal 7 te 
Allingawier. Wil je hier eens een keer zoeken dan 
mag dat dagelijks vanaf 16.30 uur. Vraag een er-
varen buurman of je vader om eens te oefenen in 
het veld op zoek naar de eieren van de Kieviten. 

Vind je een ei en denk je de eerste te zijn dan moet 
je dit zo snel mogelijk melden bij Oane Oostenveld 
van Vogelwacht Makkum. Oane woont in de 
Bleekstraat nummer 7 en is te bereiken op 0515-
232745. Als je de eerste bent dan wordt je na 
1 april verwacht voor de overhandiging van de 
wisseltrofee en kom je met foto in deze krant. Ga 
dus met je vriendjes en vriendinnetjes gerust 
eens kijken op het maïsland en zoek na half vijf! 
naar de nestjes van de Kievit. Na 1 april gaan we 
net als vorig jaar weer met elkaar zoeken naar de 
nesten maar zetten we er nu stokjes bij om zo de 

bescherming tegen de ploeg en de mestmachines 
te garanderen. Hierover later meer. 

Voor de wat grotere aaisykers: rondom deze maïs-
bou is duidelijk aangegeven dat deze gereserveerd 
is voor de jeugd. Wees dan ook sportief en ga 
hier niet zoeken. Veel succes de komende weken!

Vogelwacht Makkum.

* de locatie van het perceel. 

Sponsorloop 
op basisschool de Ark 
“Rennen voor World Servants!”
Makkum - Op woensdag 10 maart j.l. werd er 
een sponsorloop gehouden voor het goede doel 
World Servants, dit is een Christelijke organisatie 
waarbij jongeren en volwassenen in het buiten-
land huizen, scholen of ziekenhuizen bouwen 
zodat deze mensen een betere toekomst krijgen.

De sponsorloop begon kwart over één en je startte 
aan de achterkant van de school, in de P.Groenia-
straat. Je rende vervolgens het Estrikwerk in, daar-
na de Dominee L. Touwenlaan. Daarna ging je weer 
links en kwam je in de Cynthia Lenigestraat en 
zo maakte je het rondje af en was je weer in de 
P. Groeniastraat. De meeste kinderen hebben zo 
10 rondjes gerend. Na elk rondje kon je drinken 
krijgen en je kreeg een stempel, ook kreeg je een 
letter en daar kon jezelf een zin van puzzelen. De 
winnaar hiervan is Robin, hij zit in groep 5, hij 
wist al eerste de zin; liefde is dienen! Dit is het jaar-
thema van World Servants. De kinderen hebber 
goed hun best gedaan en ook al was er niet zo-
veel deel-name, het was een geslaagde sponsorloop! 
Super gedaan allemaal!  

Het team van World Servants
Makkum en Workum.

De Baaies in “Friesland”
200 plekken die je echt 
gezien moet hebben!

Op 11 maart kreeg Wim Anker, pleitbezorger in 
Leeuwarden, het eerste exemplaar van het 
bovenstaande boek uitgereikt door de schrijfster 
Annemarie Bergfeld. Plaats van handeling was 
Kafé Bergsma in Easterein. In zijn toespraak 
meldde de heer Anker nog dat hij De Baaies niet 
kende voordat hij het boek las, maar dat dat in de 
toekomst zeker zal veranderen. Het boek is te 
koop voor nog geen  10 in de boekwinkel.

Leeuwarden - Op zondag 28 maart 2010 zal Big 
Band Leeuwarden vanaf 15.00 haar uitgestelde 
nieuwjaarsconcert gaan geven. Op 10 januari 2010 
kon het concert vanwege de hevige sneeuwval 
niet doorgaan, zodat we nu kunnen spreken van 
een paasconcert. Ook nu zal de ruim twintig 
koppige bigband weer garant staan voor een 
heerlijk ouderwets swingende zondagmiddag.

Big Band Leeuwarden is op dit moment druk 
bezig met het instuderen van nummers speciaal 
gericht op 65 jaar bevrijding van Nederland. Op 
5 mei zal  Big band Leeuwarden de Liberty tour, 
die ook Leeuwarden zal aandoen, muzikaal gaan 
begeleiden. De stoet van legervoertuigen zal onder 

de klanken van o.a. Glenn Miller, de Andrew 
Sisters en Vera Lynn over de Nieuwestad rijden.    
Als opstap voor het feest van 5 mei gaat de band 
tijdens het paasconcert alvast een aantal zeer 
herkenbare stukken uit de oorlogsjaren voor u 
spelen. Zowel bij zijn eigen fraaie composities en 
arrangementen als de traditionele stukken, daagt 
John Eskes de band steeds meer uit tot het spelen 
op hoog niveau. Juist de mix van amateurs en 
professionals, jong talent en oude rotten, maakt 
de band tot een uniek geheel. De swingende vocale 
nummers worden gezongen door de friese “Lady 
of Jazz“ Elly May, bijgestaan door haar zus 
Carin. Samen met Gea Verhaag is dit trio in staat 
menigeen te ontroeren met hun meerstemmige zang. 
Vooral bij de overbekende nummers van de Andrew 
Sisters, is de unieke combinatie van stemmen, 
aangevuld met alle  blazers en een voortreffelijke 
ritmesectie, een lust voor oor en oog. 

Het belooft weer een spetterende zondagmiddag te 
worden, met muziek die uitnodigt om te bewegen. 
Dus kom zondag 28 maart om 15.00 uur naar 
Dance Center Omar Smid, Ampere straat 6, 
8912 AD in Leeuwarden en geniet, met koffie, 
thee of een drankje, van het paasconcert van 
Bigband Leeuwarden `73. 
Kijk ook op www.bigbandleeuwarden.nl

Paasconcert Bigband  Leeuwarden `73  
bij Dance Center Omar Smid te Leeuwarden

(eigen foto)

(eigen foto)
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VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm  2006    12950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm   2006    12845,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004    10450,-

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005    10350

Nissan Almera Tino,navigatie,a/c,87dkm  2005     9950,-

Citroen Picasso 1.8i,Image,a/c-ecc,r-cd 2004    8950,-

Hyundai Getz 1.4i,a/c,5drs,trekh,36dkm  2007     8950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000     4750,-

Peugeot 307 Hdi,5drs,airco,trekh,r-cd   2002     4650,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg  1993     1495,-

Peugeot 106 Kid,3 drs,nwe apk,125dkm    1995     1495,-

Grijs kenteken;

Fiat Dobló Cargo 1.9jtd,grijsmett,98dkm  2002    3450,-

Peugeot Partner 1.9D,roodmett, 141dkm    2002    3250,-

Verwacht!

Opel Meriva 1.6i, hoge zit,63 dkm,   bj 2004

Volkswagen Golf Tdi,77kw
Turijn,5drs,airco,Zilvermetallic,
LM velgen,radio-cd
Cpv+afst bediening
83dkm  bj 2006

Nu  12950,-
uniGar Horjus

 In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 
www.garagehorjus.nl

suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

Workshop ‘Engelenenergie’ 
met Willem Boeren
 
Exmorra - Op zondag 21 maart van 10.00 tot 
17.00 uur geeft Willem Boeren in Centrum 
Wilgenhoeve te Exmorra een workshop over 
‘Engelenenergie’. Wie heeft nog nooit van een 
beschermengel gehoord? Engelen begeleiden ons 
op het pad waarvoor we hier op aarde zijn. Je hoeft 
alleen maar te luisteren naar de fluisteringen van 
deze boodschappers. 

Willem Boeren is Natuur Energetisch Therapeut. 
Hij houdt zich al jaren bezig met het samenwerken 
met Engelen. In deze workshop laat hij ervaren 
hoe je door middel van oefeningen en visualisaties 
af kunt stemmen op de hogere energie van 
Engelen en hoe je ermee kunt werken. Laat je 
verwonderen door wat deze prachtige energieën 
voor jou in petto hebben! 

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, 0515- 575169 
of info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl

Ontspannen leven en bewegen 
Sneek - Op maandag 12 april as. vanaf 19.30 uur 
start Thuishotel de cursus Ontspannen leven en 
bewegen. Uitgangspunt in de cursus is dat een goede 
lichaamhouding, een juiste manier van bewegen 
en ademhalen veel positieve invloed op uw gezond-
heid heeft. Deze cursus is uitermate geschikt 
voor mensen die willen leren zich te ontspannen. 
Ook mensen met bijvoorbeeld lage rugpijn of 
andere lichamelijke ongemakken, bijvoorbeeld ten 
gevolge van stress, zijn van harte welkom. Tijdens 
deze cursus doet u diverse oefeningen gericht op 
houding, beweging en ademhaling. Door u bewust 
te worden van uw spierspanning, leert u gericht 
ontspannen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten 
met eventueel een vervolg van 3 keer.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u    
bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen 
naar info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel 
van Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Fryske Boekemerk 
yn Kimswert
Kimwert - Op sneon  29 maaie is it wer safier: de 
grutte jierlikse Fryske Boekemerk yn Kimswert, 
mei tûzenen Fryske Boeken. Foar jong en âld is 
dêr foar in prikje in bulte lêswille te besetten. 
Moarns om 10 oere gean de doarren iepen fan 
Piers Stee, it doarpshûs fan Kimswert oan ’e râne 
fan it doarp. It kin net misse. Middeis om 3 oere 
hâlde wy der wer mei op. Lykas altyd is der wer 
in antikwariaat oanwêzich en hawwe wy wer in 
lytse tentoanstelling ynrjochte. Diskear giet dy 
oer Jan en Geertje van Oudheusden, twa byldzjende 
keunstners dy’t yn Kimswert wenne ha. Set it alfêst 
yn jim bûsboekjes: 29 maaie nei Kimswert!
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Psycholog: online hulpverlening van GGZ Friesland

Suïcidepreventie GGZ Friesland bij de beste van Nederland

Met wit geschilderde voetstappen door heel 
Leeuwarden wilde GGZ Friesland op een  
ludieke manier haar online hulpverleningsaanbod 
Psycholog.nl onder de aandacht brengen. Enkele 
weken geleden is een team van de organisatie op 
pad gegaan met een pot latex om voetstappen te 
schilderen die mensen nieuwsgierig moesten maken. 
Ook heeft een team afgelopen weekend een hoog 
pand achter het station in Leeuwarden ‘behangen’ 
met reddingsboeien. 

De online reddingsbrigade
GGZ Friesland biedt hulp aan mensen met de 
meest uiteenlopende psychische problemen. De 
online hulpverlening via Psycholog.nl biedt uit-
komst voor mensen die graag binnen de vertrouwd-
heid van hun eigen omgeving, op een zelfgekozen 
moment hulp willen krijgen. De speciaal opgeleide 
psychologen van GGZ Friesland bieden via een 
beveiligde website behandeling aan mensen met 
een paniekstoornis en aan mensen met een depressie. 
De psychologen maken gebruik van bewezen 
effectieve cognitieve gedragstherapie, die ook in 
de face-to-face hulpverlening veelvuldig wordt 
gebruikt.

Psychologen van de zorgorganisatie zijn opgeleid 
door Interapy, de meest bekende en eerste online 
hulpverlener van Nederland. GZ-psycholoog Laura 
Hooftman vindt de online hulpverlening een goede 

aanvulling op het reguliere aanbod van GGZ 
Friesland. Behandeling via Psycholog.nl kan een 
goede en moderne mogelijkheid zijn voor mensen 
die therapie graag in eigen tijd willen volgen of 
die bijvoorbeeld weinig mogelijkheid hebben 
om naar de instelling te komen. ‘Mensen kunnen 
via Psycholog.nl op een moment dat het hen 
uitkomt met hun behandeling aan de slag. De 
patiënt en psycholoog zijn nooit tegelijk online, 
waardoor beiden rustig de tijd kunnen nemen 
voor een zorgvuldige reactie’.

Volgens de psycholoog verschilt de online therapie 
uiteindelijk niet zo veel van die van direct contact 
binnen de muren van één van de locaties van GGZ 
Friesland: ‘Hoewel we online communiceren, is er 
net als bij een face-to-face behandeling regelmatig 
contact tussen de hulpverlener en patiënt. Patiënten 
voeren tussentijds verschillende opdrachten en 
oefeningen uit die specifiek op hun situatie gericht 
zijn en waar we in een volgend contact op terug-
komen. Hierdoor is het een efficiënte en betrouw-
bare vorm van hulpverlening. Uit onderzoek blijkt 
ook dat patiënten in het algemeen zeer tevreden 
zijn over de geboden hulp via internet’.

De huisarts kan doorverwijzen naar de volledig 
vergoede online hulpverlening van Psycholog.
nl. Na een uitgebreide intakeprocedure kunnen 
patiënten snel met de behandeling starten. 

Leeuwarden - Het Trimbos-instituut heeft door 
heel Nederland de regionale aanpak van suïcide 
in kaart gebracht. Daaruit kwam naar voren dat 
de suïcidepreventie binnen GGZ Friesland tot de 
beste drie van het land behoort. De aanpak binnen 
de provincie Friesland staat daarom nu beschreven 
in een rapport dat als voorbeeld gaat dienen voor 
andere ggz-instellingen in heel Nederland.

Er zijn genoeg redenen om over suïcidepreventie 
een rapport uit te brengen. Het Trimbos-instituut 
heeft dit gedaan omdat in Nederland 11,1%   
procent van de volwassenen ooit zelfmoord-
gedachten had en jaarlijks bijna 100.000 mensen 
een poging doen zichzelf van het leven te beroven. 
In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1500 
à 1600 mensen aan een zelfdoding. Dit zijn meer 
personen dan overlijden aan een auto-ongeluk. 
Per jaar belanden veertienduizend mensen als 
gevolg van een suïcidepoging in het ziekenhuis. 
Dit zijn stevige cijfers die door middel van suïcide-
preventie omlaag kunnen. 

Verschillende preventiemiddelen van GGZ Friesland 
komen in het Trimbos-rapport naar voren. Zo geeft 
de werkgroep suïcidepreventie trainingen aan mede-
werkers en andere groepen zoals politiemede-
werkers en dominees. Daarbij ontvangen patiënten 
behandeling om met hun depressieve gevoelens 
en suïcidegedachten om te leren gaan. Nabe-
staanden kunnen door GGZ Friesland begeleid 
worden bij een verlies door zelfdoding. 

Doordat deze verschillende punten zo goed 
georganiseerd zijn dient GGZ Friesland nu als 
voorbeeld voor andere instellingen. Het succes 
van dit suïcideproject komt voort uit een combi-
natie van signalering, preventie en behandeling. 
Suïcidepreventie wordt gecombineerd met de 
aanpak van psychische klachten, zoals een 
depressie. De Friese werkwijze is beschreven 
door de verantwoordelijken in het Praktijkboek 
Suïcidepreventie dat in februari uitkomt. Ook 
worden er nieuwe trainingen voor behandelaren 
georganiseerd. 

Zaalkaatspartij KV Makkum
Makkum - Dit jaar kaatsten de meisjes en jongens 
apart. Bij de meisjes waren 6 deelnemers. Kim 
en Jelien kaatsten tegen Sanne en Boukje deze 
laatsten wonnen de partij. Kim en Boukje namen 
het toen tegen Anna-Jantsje en Elma op dit won 
Kim cs. Sanne en Elma kaatsten een spannende 
partij tegen Anna-Jantsje en Jelien, Sanne cs. 
Wonnen. De finale ging tussen Kim en Elma 
tegen Sanne en Boukje. Kim cs namen iedere 
keer een kleine voorsprong maar  bij 5-5 4/6 was 
de winst voor Sanne cs.

Bij de jongens waren 17 deelnemers. Ook zij 
kaatsten 2 keer met andere maten. Na deze 2 
omlopen waren er 5 jongens die beide partijen 
hadden gewonnen nl. Klaas-Pier, Lars Onrust, 
Jouke, Lars Wijma en Tjebbe. Jurre had in totaal 
12 eersten dus ook hij door naar de finale. Er 
werd geloot en stonden Jurre, Jouke en Lars W 
tegenover Klaas-Pier, Lars en Tjebbe. De partij 
werd met 5-2 6/6 gewonnen door Jurre cs.

Uitslag meisjes: 
1 Sanne Idsinga en Boukje Bosma. 
2 Kim Dijkstra en Elma van der Logt.

Uitslag Jongens: 
1 Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem, Lars Wijma. 
2 Klaas-Pier Folkertsma, Lars Onrust, Tjebbe Treub

PSV de Halsbânruters
 
Pingjum - Zaterdag 13 maart j.l. werden in Koudum 
dressuurwedstrijden gehouden voor pony’s. Sanne 
Snijders kwam met Merlijn voor de eerste keer 
uit in de klasse L2. Zij reed een nette proef wat 
haar de 1e prijs met 195 punten opleverde en 2 
winstpunten. Emmy Kroeger startte in de klasse 
B met Michael en reed een winstpunt met 181 
punten.

Zondag 14 maart j.l. gingen er enkele combinaties 
bij de paarden naar Conwerd om daar een dressuur-
proef  af te leggen. Juliën Beersma deed dat heel 
verdienstelijk door 2 maal met de 1e prijs naar 
huis te gaan, n.l in de klasse L2 met Valentina 
met 200 punten 2 winstpunten en met Nabuco in 
de klasse Z2 met 212 punten 1 winstpunt.

Sanna v.d Heide ging 6 maart naar Franeker met 
Minke v/d Blokken. Zij kwam daar uit in de 
klasse M2. Zij won de 4e prijs met 178 punten. 
Ook Sanna ging naar Cornwerd en won daar de 
3e prijs met ook 178 punten in de M2.

De Makkumer Belboei

verschijnt ook hier....
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Nu ook open op zondag
van 10.00 tot 17.00 uur

voor sauna en
beautybehandelingen

  www.leliehof.nl

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen  * Dekbedden
* Kussens  * Bedbodems

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:
 
 Dinsdag  8.00 t/m 18.00 uur
  19.00 t/m 21.00 uur
 
 Woensdag  8.00 t/m 18.00 uur
 
 Donderdag   8.00 t/m 18.00 uur
 
 Vrijdag  8.00 t/m 16.00 uur
 
 Zaterdag  9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

voetbal - Nuttige winst Makkum op NOK

Volleybal Dames Makkum 1 – S.v. Oerterp Dames 1

Op een koud en winderig sportpark ‘De Braak’ heeft 
het eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum 
afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning 
behaald op de Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie. 
Na een 2-1 ruststand won de ploeg van de trainers 
Sjouke de Bos en Herman Nota enigszins geflatteerd 
met 4-1. Door de overwinning is Makkum geklommen 
naar de 7e plaats op de ranglijst met 5 punten meer 
dan QVC dat met een wedstrijd meer gespeeld op 
de gevaarlijke voorlaatste plaats staat. 

Net als in de heenwedstrijd in Oudemirdum was het 
ook zaterdag weer snel raak. En net als in oktober 
was het ook in dit geval de bezoekende ploeg die 
binnen de minuut op voorsprong kwam. De eerste 
de beste lange bal werd gemist door de weer her-
stelde Piter Genee waarna de voorzet vanaf de rechter-
kant beheerst achter de kansloze keeper Nota werd 
geschoten. Het was de eerste aanval van NOK sinds 
12 december 2009 toen het in en tegen Balk met 
1-1 gelijkspeelde. Nadien speelde de ploeg ruim 3 
maanden geen enkele competitiewedstrijd meer. In 
tegenstelling tot de wedstrijd in Oudemirdum, waar 
Makkum de voorsprong tot de gelijkmaker in de 
laatste minuut wist te vast te houden, waren de rollen 
zaterdag al voor de thee omgedraaid. Eerst was het 
na 25 minuten spelen Jesse Adema die een vrije 
trap van Daniel Kleiterp in de uiterste hoek kopte, 
10 minuten later zorgde aanvoerder Jelle Hiemstra 
via een schitterende vrije trap in de kruising voor 
de 2-1 ruststand. 

Waar het technische niveau in de eerste helft al van 
een bedenkelijk niveau was werd het spelpeil er in 
de tweede helft niet beter op. Geen van beide ploegen 
kon ook maar enig moment controle over de wedstrijd 
krijgen, van een fatsoenlijke opbouw was geen sprake 

terwijl het aantal onbeholpen en domme overtredingen 
hand over hand toenam. En aangezien scheidsrechter 
Sinnema zich moeiteloos aan het niveau van de 
wedstrijd aanpaste, verwarrend floot en, vaak op 
appèl, de ene na de andere gele kaart uit zijn mouw 
schudde werden de kleumende toeschouwers maar 
zelden verwarmd met goed voetbal. Makkum, dat 
de geschorste Lennart Adema node miste, had ook 
al de pech dat spits Daniël Kleiterp een totale off-
day had terwijl schaduwspits Menno Bijlsma ook 
zaterdag weer hard werkte maar zoals zo vaak niet 
of nauwelijks in het spel voor kwam. Waar NOK 
gedurende de tweede helft steeds meer het heft in 
handen nam zorgde ‘man of the match’ Theo Nota 
er persoonlijk voor dat de drie punten in Makkum 
bleven. Eerst voorkwam de Makkumer goalie 20 
minuten voor tijd met een fantastische, katachtige 
reflex de gelijkmaker na een van richting veranderd 
schot, 5 minuten later gaf hij de assist voor de 
beslissende 3-1 voorsprong. De verre uittrap van 
Nota was op maat, de afronding van Feike Melchers 
beheerst. Het steeds gefrustreerder spelende NOK 
probeerde het nog wel maar waar Makkum in oktober 
in Oudemirdum ‘vergat’ de 3 punten mee naar huis 
te nemen kwam de voorsprong ditmaal niet meer in 
gevaar. Sterker, 5 minuten voor tijd strooide aan-
voerder Hiemstra nog wat zout in de Oudemirdumer 
wonden door een door scheidsrechter Sinnema 
toegekende strafschop beheerst binnen te schieten. 

Aanstaande zaterdag speelt Makkum de derby tegen 
Bolswardia. De ploeg van trainer Loet Boot verloor 
afgelopen zaterdag nipt van VVI. Op sportpark ‘De 
Braak’ waar veel toeschouwers worden verwacht 
wordt afgetrapt om 14.30 uur. De voorwedstrijd wordt 
gespeeld tussen de B-junioren van Makkum en Meppel. 
De aanvang van deze bekerwedstrijd is 12.30 uur. 

Makkum – Vrijdag 12 maart moesten de dames 
van Makkum weer een thuis wedstrijd spelen. Deze 
keer tegen S.v. Oerterp. Makkum staat op de 5e plaats 
en Oerterp staat op plaats 8. De keer dat Makkum uit 
heeft gespeeld tegen deze dames is het geëindigd in 
een nederlaag van 3 – 1. Dus het was vrijdag 
natuurlijk tijd voor revanche. Na lange tijd was het 
hele team weer compleet en had Makkum weer 3 
wissels op de bank. 

S.v. Oerterp begon met de serve. Het was voor Makkum 
dus een kwestie van een goede pass en zelf scoren, 
maar Oerterp begon met een goeie opslag waardoor 
de pass niet goed lag en Makkum de bal dus zelf 
niet kon afmaken. Ook had Makkum in de eerste 
set veel opslagfouten. Makkum stond op een gegeven 
moment ook achter met 8 – 18. Na 2 time-outs en 
2 wissels is het toch gelukt om nog een beetje bij te 
komen maar de set is toch verloren met 19 – 25.

Set nummer 2 moest natuurlijk beter beginnen dan 
de eerste set. Makkum had een betere serve en de pass 
lag ook veel beter. De kans was er nu dus om zelf de 
eigen set-ups af te maken. Ook in de verdediging 
zat iedereen er goed bij. Bij S.v. Oerterp hadden 
ze moeite met de pass waardoor ze de ballen niet 
goed af konden maken wat weer mooie kansen 
voor Makkum creëerde. Deze set is gewonnen door 
Makkum met 25-15.

In de derde set was het voor Makkum alleen maar 
een kwestie van lekker door blijven spelen zoals in 
de tweede set. En dat ging ook goed. Met mooie 
aanvallen aan onze kant en een goeie pass liep het 
heel goed. Iedereen was fanatiek en er goed bij in de 
verdediging. Ook met een paar mooie opslag series 
liep Makkum al snel uit en haalde de set binnen met 
een overwinning van 25 – 13.

Door de redelijk makkelijke overwinningen in de 
2e en 3e set is het natuurlijk belangrijk dat Makkum 
de concentratie weet te behouden en zo blijft door-
spelen om een 5e set te vermijden. De dames van 
Makkum slaagden hier in en konden lekker hun 
eigen spelletje spelen. Bij S.v. Oerterp liep het 
helemaal niet meer lekker en de pass lag daar ook 
niet goed, opslagfouten en de ballen niet afmaken. 
Makkum heeft ook deze set binnen weten te halen 
met een overwinning van 25 – 13. Jammer van de 
eerste set maar Makkum heeft verder een goede 
wedstrijd gespeeld en is de wedstrijd dus gewonnen 
door Makkum met 3 – 1.

Deze wedstrijd was dus het tegenovergestelde van 
de uitwedstrijd. Met de puntjes van deze wedstrijd 
erbij behoudt Makkum nog steeds haar 5e plek op 
de ranglijst. De volgende thuiswedstrijd van de 
dames van Makkum 1 staat gepland op vrijdag 26 
maart om 20:30 uur tegen O.T.I.B. Dames 1.
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De Jister 27
MAKKUM

Vrijstaande woning 
met garage en tuin 

aan het water.

Vraagprijs:
 255.000,00 k.k.

V.V. Makkum
zaterdag 20 maart  
Makkum 1    - Bolswardia 1 14.30 uur
ONS/Sneek 3  - Makkum 2     12.30 uur
CVVO 3       - Makkum 3     14.30 uur
De Wâlde 3   - Makkum 4     12.45 uur

Makkum C2   - AVV C1        10.30 uur
GAVC F2     - Makkum F1    9.00 uur

Bekerwedstrijd
Makkum B1   - F.C. Meppel B2 12.30 uur
YVC C1       - Makkum C1      10.30 uur

NeVoBo 
vrijdag 19 maart
20.15 uur Makkum 1 HS 1 – VeTeS 1 HS 1

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

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

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

Voetbalprogramma

Sporthal

Colofon

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.

EEN BETER MILEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Keurig uitziende 2-zits stoffenbank, pr.n.o.t.k., tel. 
0517-795011

Ledikant donker grenen 3 jaar oud, met matras, 
commode en aankleedkussen met hoezen  125.- 
tel. 0515-231683

Snorfiets  200.-; Stretchbed  100.-, tel. 0515-
336605

Broeikas lengte 3.60 m/breed 2.50 m/hoogte nok 
2.20 m  125.-, tel. 0515-579312

2 Mooie leren draaifauteuils, ze zien er uit als 
praktisch nieuw. Het leer is donder bordeaux rood, 
ze zijn niet zo heel erg groot, ook geschikt voor een 
wat kleinere kamer, serre, sta-caravan etc. 
Rugleuning kan naar achteren voor ligzit, 80 cm. 
br. 95 cm h.  60.- per stuk, 2 voor  100.-, 
tel. 0515-231495

Twee vierkante, betonnen palen (lengte 2.40 m), 
tel. 0515-231903

Tuinenliefhebber voor hulp in Skuzum en om-
geving. Tijd zelf te bepalen, natuurlijk tegen ver-
goeding, tel. 0515-230704 of 06-22508613 

Pluk, sinds 24 Februari is Pluk vermist. Hij is een 
rood/witte kater en hij zwerft graag in het gebied 
Makkum-Wons-Cornwerd. Mogelijk is hij, toen er 
nog ijs lag, over allerlei vaarten heen gewandeld. 
Hij is te herkennen aan zijn linkerachterpoot. Die 
heeft een wit sokje met een rood stipje op zijn 
tenen. Zijn broer en ik missen hem vreselijk. 
Jacobien, tel. 0515-231160 of 06-81512971

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

VERMIST

Zoekertje

Nieuw initiatief 
“Lach van de week”
Makkum – De Makkumer Belboei komt met een 
nieuwe rubriek. De rubriek: “Lach van de Week”, 
zal bestaan uit een mop en een advertentie die 
wekelijks of tweewekelijks in de Makkumer Belboei 
geplaatst zal worden. Om het initiatief te realiseren 
doet de Makkumer Belboei een beroep op u. Bent u  
de leukste thuis, of zit u elke zaterdagavond de 
moppen te tappen? Aarzel dan niet om uw beste mop 
op te sturen naar onze acquisiteur (adema.horeca @
worldonline.nl) Houd wel enige rekening met de 
inhoud van uw mop want het zal voor publicatie 
gecontroleerd worden op geschiktheid voor de krant. 
Naast moppen zijn er ook sponsors nodig. Deze spon-
soring zal gebeuren in de vorm van een advertentie 
van uw onderneming of product. De advertentie zal 
naast de mop worden geplaatst in de rubriek. Er geldt: 
hoe meer adverteerders, hoe hoger de advertentie-
waarde zal zijn. Voor de adverteerders is het mogelijk 
een korting voor de advertentie te krijgen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met onze acqui-
siteur, adema.horeca@worldonline.nl.

Kroegentocht 10 april, in een nieuw jasje!
Makkum - Elk jaar is er in Makkum de welbekende 
kroegentocht. In het verleden was het meestal heel 
gezellig, maar bleven velen in één en dezelfde 
kroeg hangen. Hierdoor was er van een ‘tocht’ 
eigenlijk geen sprake. Daarom is dit jaar (10 april) 
gekozen voor een andere opzet. De entree-prijs 
bedraagt dit jaar  7,50. De button wordt ver-
vangen door een strippenkaart. Deze is te koop 
bij elke deelnemende kroeg. De strippenkaart is 
niet alleen entreebewijs maar geeft recht op maar 

liefst 5 gratis consumpties!!! In elke kroeg één. 
Zo kom je in iedere kroeg, zijn er meer mensen 
op pad, en is de kans groot om mensen te treffen 
die je lang niet hebt gesproken. 

Binnenkort hangen de posters weer in het dorp, 
en komt de advertentie in de Belboei. Maar één 
ding staat vast, het wordt in iedere kroeg feest!! 
Dit jaar is gekozen voor alleen maar top-artiesten. 
Noteer daarom 10 april vast in de agenda!

* Het heechhout in omgeving van Arum, binnnekort kan er weer gewandeld worden, 'kuierke' o.l.v. 
Willem de Haan, die alle wetenswaardigheden verteld op de wandelroute.

(eigen foto)
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