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Mededeling i.v.m. Pasen
Makkum – Volgende week dient het materiaal 
voor de Belboei i.v.m. Paasmaandag eerder 
ingeleverd te worden dan gewoonlijk. 

De inleverdatum van zowel advertenties als 
copij is dan de uiterlijk vrijdag 2 april om 
12.00 uur.

Feestelijke zondag met kerkdienst en concert in van Doniakerk

Makkum – Zondagmiddag is in het kader van 
350 jarig Van Doniakerk een concert gegeven. 
Het was voor de kerkelijke In Makkum gemeen-
te een feestelijke dag. Op 23 maart 1660 werd dit 
gebouw in gebruik genomen. ’s Morgens was er 
de kerkdienst waarin de plaatselijke predikant 
dominee Jeroen van Olffen voorging. Volgens de 
omschreven informatie in de liturgie waren de 
bouwkosten, voor aanbesteding, de afwerking van 
de kerk en van het kerkhof rond de kerk f 9000,- 
Het bedrag dat de predikant hieraan bijdroeg was 
ruim f 4000,-. Wij moeten aannemen dat het daar-
bij om de opbrengst van de collecte ging zo staat 
beschreven in de boeken. Naast de opbrengst van 
deze collectes en een bijdrage van de dorpsbelasting 
werd een bedrag van f 3500,- verkregen door 
leningen van vermogende dorpsbewoners. Rond 
1840 besloten ook de kerkvoogden in Makkum 
een orgel aan te schaffen. Zij kochten uiteindelijk 
een Naber orgel voor de prijs van rond de f 5000,- 
en leenden het geld van bemiddelde lidmaten.

Aan het concert dat ‘s middags om half vier begon 
waren de medewerkenden Jan Sterenberg, orgel. 
Welmoed Tilstra, dwarsfluit en Nynke Jaarsma, 
hobo. Verder het koor “Samar” uit Makkum o.l.v. 
dirigent Luuk de Vries. Begeleid door Rianne 
Stellingwerff op dwarsfluit en Alie Geel op piano. 
Het publiek genoot volop van het concert, na 
afloop kregen de medewerkenden van kerkrent-
meester Gerrit Terpstra een bloemetje overhandigd. 
De aanwezigen konden onder het genot van een 
hapje en een drankje nog gezellig een tijdje 
napraten en de tentoonstelling bekijken.

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



donderdag 25 maart
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 15)  20.00 
uur 106e Ledenvergadering
Begrafenisvereniging Makkum

Makkum – Café-Restaurant “De Prins” 20.00 
uur Jaarvergadering Vereniging Plaatselijk 
Belang Makkum

Vrijdag 26 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
Sjoelen in het restaurant

Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur 
klaverjassen

Wons – Gebouw 20.00 uur Jaarvergadering 
Begrafenisver. “De Laatste Eer”

zaterdag 27 maart
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 15)  19.45 
uur Gezinsbingo Buurtver. Terra Nova

maandag 29 maart  
Makkum – MFC Maggenheim 20.00 oere 
Tryater mei ‘ferhalesammeljûn

dinsdag 30 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

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. De workshop is voor iedereen die een 
dag creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil 
maken. Zaterdag 27 maart is volgeboekt!!! Voor  
dinsdag 11 mei zijn er nog twee plaatsen vrij. 
Info tel. 0517-579602 www.edelsmederij-elske.nl
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Info Familieberichten Agenda

Uit eigen regio

Voor uw belangstelling en vele 
blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van 
myn leave man, ús heit en pake

Jelle van der Meer
willen wij u op deze wijze bedanken.
Het heeft ons goed gedaan.

Ans van der Meer-van Dijk
Trijnie en Jappie
Rienie en Titia
Reino en Rein Peter
en pakesizzers

Makkum, maart 2010

Bedankt!
Voor alle bezoekjes, kaarten en 
telefoontjes tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Heel hartelijk dank.

G. Louwsma-Miedema
Kerkeburen 66E

Makkum, maart 2010

Kerkdiensten   
zondag 28 maart       
Van Doniakerk  9.30 uur ds. J. van Olffen   

R.K. kerk  9.30 uur pastor Palmzondag pastor G. Kamsma               

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

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J. v.d. Burgh, Heerenveen

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur Ontbijtdienst te Workum

maandag 29 maart
R.K. Kerk 
19.00 uur Boeteviering te Bolsward, pastoor J. v.d. Wal               
                      
Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
                        
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 Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

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

Voor het goede doel
Makkum - De landelijke collecte heeft in Makkum 
 1355,14 opgebracht. Het Reumafonds bedankt 
alle collectanten en gevers voor de inzet en bij-
drage aan het prachtige resultaat van de collecte.

Tuinspreekuur in bibliotheek
Makkum – Op vrijdagmiddag 26 maart is er van 
15.00-17.00 uur tuinspreekuur in de bibliotheek 
te Makkum. Een deskundige van Groencentrum 
Witmarsum, gaat vragen beantwoorden over 
snoeien, ziektes, ongedierte en alles wat je in de 
tuin tegenkomt. De lente is pas begonnen een mooi 
moment om al uw vragen aan de deskundige 
voor te leggen.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Roomyoghurt, 150 gram.................................65 cent

Blom's Leverworst, 100 gram......................................69 cent

Boterhamworst........................per pakje 25 cent korting

Dreft Afwas, 600 ml........................................van 2.59 nu 1.99

Page Keukenrol, pak à 2 stuks...................................2.15 1.29

Wilhelmina Pepermunt, zakje 200 gram.......nu voor 79 cent

Sperziebonen, 500 gram................................................nu 1.49

Aanbiedingen geldig van do. 25/3 t.e.m. wo. 31/3

Wij zoeken per direct voor de zaterdag
een plezierige collega (v.a. 17 jaar)

Tevens voor de vakantie periode´s
Loon volgens slagers cao

Denk jij een aanvulling van ons team te zijn?
Meld je dan in de slagerij!

Voor de aanbiedingen zie de bebording
buiten en binnen onze winkel

Postzegels nog altijd welkom
Makkum - Sinds 1981, sparen ze bij de familie 
Hans vd Meulen uit Sneek al postzegels, oude 
kaarten, telefoonkaarten, munten, speldjes, DE 
punten, Donald Ducks etc. Kortom; alles wat  van 
verzamelwaarde is om kinderen met Fibrose te 
helpen. Wat is Fibrose? Fibrose is een taaislijm-
ziekte, en deze kinderen moeten altijd geklopt 
worden om het slijm los te krijgen. Fibrose is een 
erfelijke ziekte, en familie v.d. Meulen heeft zelf 
2 dochtertjes verloren aan Cystic Fibrose. Doel 
van de inzameling is zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te krijgen voor deze patiënten om ze eens 
op vakantie te laten gaan of andere leuke dingen te 
doen. Zo wordt er bijvoorbeeld van de gespaarde 
D.E punten nieuwe spullen gekocht bij de bekende 
D.E winkels. 

De familie vd Meulen is al 28 jaar actief om deze 
spullen te verkopen o.a., op markten en braderieën. 
Het geld wordt gebruikt voor dit goede doel. Tevens 
worden de inwoners van Makkum hartelijk bedankt 
voor wat ze tot nu toe hebben ingebracht en nog 
steeds kunnen brengen bij inzamelpunt: Gre Caarels, 
Kerkeburen 40, 8754 EA Makkum, tel. 0515-232922.

Hulp gezocht voor mensen 
met Multiple Sclerose
Makkum – Het Nationaal MS Fonds organiseert 
van 10 tot en met 17 mei een vakantieweek voor 
mensen met Multiple Sclerose. Dit jaar wordt de 
vakantieweek gehouden in Elsloo (Fr.) in de Vrije 
Vogel. De vakantieweek is bedoeld om ervaringen 
uit te wisselen en staat in het thema van beweging. 
Het Nationaal MS Fonds is nog dringend op 
zoek naar verzorgenden en verpleegkundigen.

Ben je sociaal en kan je goed in groepsverband 
werken? Neem dan contact op met Pamela Zaat 
van het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 
op pamela@nmsf.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie 
op giro 5057.
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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

Eerste en laatste kievitsei voor Wûnseradiel

* Burgemeester Piersma overhandigd de oorkonde en muntstuk aan Jelle en zijn vrouw Beitske

Witmarsum – Vorige week woensdagmiddag 
om 17.30 uur vond de 62-jarige Jelle Hibma uit 
Schettens het eerste kievitsei voor de gemeente 
Wûnseradiel. Het ei is gevonden tussen Schettens 
en Bolsward. Het ei is donderdagmiddag om vijf 
uur aangeboden aan burgemeester Theunis Piersma 
op het gemeentehuis te Witmarsum. De heer Hibma 
zegt ik ga niet om het ei zoeken, ik moet het aan 
de ‘ljip’ kunnen zien. Ik zag de ald-hy zitten met 

de kop omhoog, dan weet ik waar ik naar toe moet 
lopen, het kan zijn dat het nest leeg is, maar het 
was raak. Met het diploma en een speciale munt, 
is Hibma waarschijnlijk de laatste vinder van het 
eerste kievitsei in onze gemeente. Ik weet niet 
hoe het nu verder gaat zegt burgemeester Piersma. 
Wûnseradiel gaat volgend jaar fuseren tot de 
gemeente Súdwest Fryslan.

Voorlichting over Stichting Gearhing scholen
Wommels - Velen zullen zich afvragen wat nu 
Gearhing scholen zijn. De stichting Gearhing is 
het bevoegde gezag van 29 basisscholen in de 
grote Zuidwesthoek van Friesland. Alle open-
bare scholen en algemeen toegankelijke scholen 
zijn hierbij aangesloten. De informatieavonden, 
die gehouden zijn, moeten de richting voor de 
komende jaren bepalen. Ouders, leerkrachten en 
belangstellenden werden deze avonden aan het 
werk gezet. Naar aanleiding van thema’s moest 
men bepalen wat belangrijk is voor een juiste 
invulling van het onderwijs en wat de invloed 
van de Gearhing hierbij kan zijn. 

De Gearhing werkt vanuit Bolsward en neemt de 
scholen veel werk uit handen. Het overplaatsen 
van personeel of het werven van personeel wordt 
in overleg met de scholen door de Gearhing 
gedaan en zo zijn er vele administratieve taken 
die vanuit Bolsward gedaan worden. De mensen 
van de Gearhing willen weten wat hun sterke 
punten zijn en wat de zwakke. Tevens werden de 
bedreigingen die op het onderwijs afkomen naar 
voren gebracht. De dilemma’s waarmee geworsteld 

wordt, wat is de visie van de mensen die in het 
onderwijs werken binnen de Gearhing en wat 
wordt aanbevolen en zijn er mogelijkheden voor 
samenwerking die nog niet aan de orde gekomen 
zijn. Dit waren verschillende punten, waarover 
gediscussieerd werd. Hoe kunnen zwakke scholen 
geholpen worden, wat is de toekomst van de 
scholen. Blijft het een instantie waar alleen les 
gegeven wordt, of wordt van de school gevraagd, 
naast de lesuren ook de mogelijkheid voor uitge-
breide opvang te gevent. 

Om heel ver te gaan zou men kunnen denken aan 
eten op school en de mogelijkheid van sport en 
muziek naast de schooluren. Iets wat in verschil-
lende grote steden al gebeurt. Moet dit ook op 
het platteland tot de mogelijkheden behoren? Er 
is veel veranderd voor de scholen en er zal nog 
meer verandering aankomen. Hoe gaat men hier-
mee om? De inbreng van de mensen, die de 
avonden bezocht hebben, zal uitgewerkt worden 
en daarna kan gekeken worden wat er van de 
Gearhing gevraagd wordt en hoe men het tot nu 
toe gedaan heeft.

Dat er nog behulpzame mensen zijn, toen vorige 
week een 80-jarige inwoner van Makkum aan het 
wandelen was kwam deze te vallen tussen Skuzum 
en “Polder”. Dit werd opgemerkt door de bewoonster 
van de woning halverwege het wandel traject. 

Zij kon niet van huis, omdat er nog twee kleine 
kinderen thuis waren. Geen probleem even bellen 
met haar zus op de boerderij. En… de man werd 
met de auto naar de huisarts vervoerd! Dit is wel 
een bedankje en vermelding waard!

Dit mag gezegd worden!
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BAS ZIJPBAS ZIJP
aardappel - Groente - Fruithandelaardappel - Groente - Fruithandel

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Mooie Turbana Bananen            
1 kilo voor maar   1.00

Zoete blauwe pitloze druiven
1 bak voor maar   0.90

Heerlijke Kiwigold Kiwi’s             
5 stuks voor maar   1.00

Hollandse Komkommers  
1 voor maar   0.40

Adverteer in de Makkumer Belboei

Remke slagge foar D-eksamen

* Hallelujah mei Remke as solist yn de nije repetysjeromte fan Nij Maggenheim

Makkum - Remke Bijma (16 jier) út Skuzum 
slagge ôfrune freed mei 44½ punt foar syn eupho-
nium D-eksamen oan de muzykskoalle Kunsten& 
Ritmyk. Nei 8 jier stúdzje wie dit it lêste en 
heechste diploma wat helle wurde kin oan dizze 
oplieding. Remke is lid fan de muzykferiening 
Hallelujah Makkum. Doe’t er 8 jier wie krige hy 
in trompet fan it korps. Fanwege in beugel skea-
kele hy 4 jier letter, nei syn B-eksamen, oer op 
euphonium. De D-kandidaten folgje oan de muzyk-
soalle in spesjaal trajekt. Yn in jierprogramma 
wurdt foar dizze groep foarspyljûnen, konserten 
en oare optredens organisearre. In eksamen ûnder-

diel fan Remke wie it spyljen fan de solo “Memory” 
mei begelieding fan Hallelujah. Eksaminator Syde 
van der Ploeg kaam spesjaal hjirfoar nei Makkum 
ta om dit te beharkjen. “In prima sfeervol optreden” 
wie de kwalifikaasje fan de sjuery dy’t gâns 
ûnder yndruk wie fan Remke syn solistyske 
kapasiteiten. De solo sil Remke noch ien kear 
útfiere op it kommende Keninginnekonsert fan 
Hallelujah. Remke sit op it Marne Kolleezje 5 
VWO yn Boalsert en hat njonken de muzyk it 
turnje noch as grutte hobby. Yn Hoogeveen is hy 
koartlyn Noard Nederlânsk kampioen wurden 
yn de klasse Junior 2 nivo 10. 

Makkum - Vogelwacht Makkum organiseert 
vrijdag 2 april een excursie voor de jeugd tot 16 
jaar naar de Fûgelhelling te Ureterp. Dit is op 
Goede vrijdag en voor alle kinderen van de 
lagere school een vrije dag. Wat is er dan leuker 
om eens een kijkje te nemen in de Fûgelhelling. 
Dit is een asiel voor gewonde en verzwakte 
vogels. Als bezoeker krijg je een rondleiding 
langs de 1e opvang, de uil- en roofvogelkooien, 
het waterbassin en natuurlijk kan je de mooiste 
vogels van heel dichtbij bekijken. Zieke vogels 
worden tijdens de excursie vakkundig gevoerd 
en behandeld. Op dit moment zitten er nogal wat 
vogels die na de strenge winter nog steeds op 
krachten moeten komen. Voor de jeugd is er in 
de Fûgelhelling een groot educatief aanbod. 

De Fûgelhelling ziet haar maatschappelijke taak, 
richting het publiek om voorlichting en educatie 
te geven, als grote prioriteit. Op het terrein van 
de Fûgelhelling is in 1997 voor educatieve doel-

einden een natuurgebiedje aangelegd. Met de 
wetenschap, dat kinderen steeds minder van de 
levende natuur weten, wil het asiel haar steentje 
bijdragen door educatieve programma’s aan te 
bieden. Dit jaar start de Fûgelhelling met speciale 
activiteiten voor basisschoolleerlingen. Vogelwacht 
Makkum nodigt jullie uit voor een ochtend-      
programma, met als doel leerlingen door tal van 
doe-activiteiten, liefde en respect voor de natuur 
bij te brengen. Als eerste jeugdactiviteit van de 
jeugdafdeling van onze wacht verwachten wij 
een grote opgave. Wees dus niet te laat met op-
geven en doe dit in ieder geval vóór 1 april 2010. 
Het is de bedoeling dat we om 10.00 uur in 
Ureterp zijn. Wij verzamelen en vertrekken voor 
de Jumbo in Makkum om 9.00 uur. Hiervoor 
hebben wij wel enkele ouders nodig die ons willen 
helpen met het vervoer naar de Fûgelhelling en 
terug.De kosten zijn door ons beperkt tot 2, - per 
persoon. Voor iedereen zit hier een hapje en 
drankje bij in. De rondleiding duurt ongeveer 2 
uur. Wij zijn dan weer uiterlijk om 13.30 uur 
terug in Makkum. 

Opgave kan bij: Harmen de Boer, onze jeugd-
coördinator. Dit geldt ook voor ouders/begeleiders 
die voor vervoer willen zorgen. Harmendeboer@
hetnet.nl of bel 06-51067170. Vrijdag 2 april 
2010 is de datum om alvast vrij te houden. 

Vogelwacht Makkum e.o.

Excursie Fûgelhelling Ureterp
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Burgerlijke stand
januari 2010

Geboren     
Jelle, zv Nico Elgersma 
en Nynke van der Heide te Makkum;

Marrigje Annigje, dv Doede E. van der Gaast 
en Geertje van Vliet te Witmarsum;

Nynke, dv Alex T. de Wolff 
en Klaske van der Heide te Arum.

Partnerschap          
Nando Groeneweg en Hester Bouwhuis 
te Leeuwarden.

Overleden  
Gerrit Mulder te Tjerkwerd, 90 jaar, wv Klaske 
Deinum;

Aaltje Koopmans te Makkum, 95 jaar, 
wv Rients de Groot;

Geertje Kuiken te Makkum, 93 jaar, 
wv Johannes Gerlofsma;

Henny ten Wolde te Makkum,62 jaar, 
ev Boelo P. Wiegman;

Jelle van der Meer te Makkum, 78 jaar, 
ev Antje W. van Dijk.

* Hierbij alsnog de burgerlijke stand van januari 2010

Zestien stacaravans 
doelwit inbrekers
Makkum – In zestien stacaravans op recreatie-
centrum De Holle Poarte in Makkum is ingebroken. 
Vrijdagochtend ontdekte een kampbeheerder de 
inbraak. Uit nader onderzoek bleek dat nog eens 
vijftien andere caravans het doelwit waren geweest 
van inbrekers. Volgens beheerder Fokke de Boer 
moeten de daders in de nacht van donderdag op 
vrijdag het terrein hebben bezocht. 

De gedupeerden missen o.m. een fiets, kleding, 
televisie en bestek. Sommigen hebben alleen 
braakschade. Op het recreatieterrein De Holle 
Poarte staan ongeveer zeshonderd caravans.
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Paintball in Makkum
Makkum - De ijsbaan in Makkum wordt op 2 mei 
a.s. om 14.00 uur omgetoverd tot een paintball-
terrein. Paintball is een strategisch spel, maar ook 
improvisatie, creativiteit en een gezonde portie 
lef spelen een belangrijke rol. De regels zijn een-
voudig. Wordt je door een verfkogel geraakt, de 
zgn. “hit”, dan moet je het speelveld verlaten. Door 
het uitschakelen van je tegenstander maakt je team 
jacht op de vlag. Op het veld komen opblaas-
bare bunkers en vanwege de veiligheid wordt het 
terrein afgeschermd met een omheining. De 
organisatie van dit spetterende evenement is in 
handen van bureau Jats. Een ervaren instructeur 
geeft instructie over het spel, het geweer, de 
uitrusting en de veiligheidsregels. De kogels die 

worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar en 
daarom ook veilig voor het milieu. Teams van 
vijf personen kunnen zich opgeven en de mini-
mumleeftijd is 18 jaar. De inleg is  25,= per 
persoon en is inclusief een overall, een veilig-
heidsmasker en een wapen. Je kunt je alleen als 
team opgeven via www.koninginnevereniging.nl. 
Grijp je kans om eens paintball in Makkum te doen!

Tijdens het paintball is er voor de jeugd van 12 
t/m 17 jaar een ander spetterende evenement. Je 
kunt voor  5,= inleg ZIEZO Spijkerbroek hangen, 
zak slaan en op de Mega Twister meedoen. 
Opgave is niet nodig, maar laat deze kans niet 
voorbijgaan en kom 14.00 uur naar de ijsbaan. 

Playbackshow mét optreden van K3
Makkum - Een playbackshow met artiesten in 
de dop én een live optreden van onze eigen 
Makkumer K3? Het is allemaal mogelijk in de 
feesttent in Makkum op 29 april a.s. Zien we deze 
keer een Ralf Mackenbach met Click-clack of een 
Sieneke met Sha-la-lie? Ga snel oefenen en geef je 
vóór 24 april op bij Mattie Terpstra, Bleekstraat 20 
of via de website www.koninginnevereniging.nl. 
Het belooft weer een spektakel te worden onder 
leiding van onze vaste presentator Jetze Genee 
en een 3-koppige jury.

Kinderen uit Makkum en omstreken tot en met 
12 jaar kunnen aan deze playbackshow meedoen. 
Je kunt je alleen of per groep opgeven en neem 
wel je eigen CD mee voor het optreden. Er wordt 
in twee groepen opgetreden: een jongste groep 
en een oudste groep. De opgave bepaalt hoe de 
groepen worden verdeeld. Iedere deelnemer krijgt 
een kleine attentie en een gratis consumptie! 
Deelname is gratis. En dit jaar als extraatje in de 
pauze een optreden van de Makkumer K3! 
(bekend van Leugebollepop). 

Kettingreactie
Makkum - Een kettingreactie of Domino-day; 
hoe je het ook gaat noemen: Het gaat in Makkum 
gebeuren op 5 mei vanaf 14.00 uur in het centrum 
van Makkum. Alle voorwerpen zijn mogelijk 
van middelgroot, tot groot tot zeer groot als het 
maar in kettingvorm opeenvolgend gaat vallen! 
Dingen kunnen door water, vuur, zwaartekracht 
en chemische reactie worden aangestuurd. Wie 
bedenkt nog meer varianten? Doe inspiratie op 
door de film ‘De Lauf de Dinge’ op You Tube.   

Het parcours wordt opgedeeld in vakken, waarbij 
elk vak door een groep wordt opgebouwd. Je kunt 
je als groep opgeven, zelf je thema bedenken en 
aangeven hoeveel meter je nodig hebt. Begin- en 
eindactie van een vak zijn voor iedereen gelijk zodat 
de aansluiting naar het volgende vak gewaarborgd 

is. De lengte van de actie is niet van groot belang, 
wel de tijd die de actie duurt, we gaan immers voor 
het wereldrecord en proberen voor 40 minuten 
totaaltijd te gaan. Mocht de Kettingreactie onver-
hoopt stoppen, dan mag deze handmatig weer 
worden gestart, maar de tijd begint dan opnieuw 
te lopen. Het is dus belangrijk dat je een ketting-
reactie ontwerpt en bouwt die origineel is maar 
vooral werkt. Houd er wel rekening dat wij in de 
openlucht bouwen en de werking van kaarsen en 
dergelijke beïnvloedt wordt door de wind. 

Opgave is tot 30 april mogelijk via  www.koning-
innevereniging.nl. De inleg is  25,= per team 
en is inclusief het opruimen van de spullen indien 
gewenst. Voor meer informatie kun je bellen met 
Rein Feenstra, 06-19540168.

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

Welke soorten vaarbewijzen zijn er?
Vaarbewijs 1 is voor de binnenwateren (met een 
aantal uitzonderingen waaronder het IJsselmeer). 
Na Vaarbewijs 1 komt Vaarbewijs A, waarvan navi-
gatie een belangrijk onderdeel is. Vaarbewijs 1 + 
Vaarbewijs A = Vaarbewijs 2 en met Vaarbewijs 2 
mag u op alle binnenwateren varen. De cursusdata 
zijn: 7- 21- 28 mei, 4- 11- 18- 25 juni en 2 juli 
2010. Locatie: Jachtbouw en Scheepstechnische 
Dienst Gebr. van Enkhuizen, Stranwei 11 te Makkum.
Voor opgave en/of meer informatie over deze 
cursus kunt u contact opnemen met Ronald van 
Enkhuizen, tel. overdag 0515-232665, na 18.00 
uur tel. 0515-232301, mobiel 06-46112682 of 
via e-mail: info@noordkaer.com

Cursus vaarbewijs in Makkum start op 7 mei 2010
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Lemmer
Kortestreek 21
T. 0514 - 563 637

Makkum
Voorstraat 1
T. 0515 - 233 664www.kingmawal inga.n l

OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 27 maart 2010 van 11.00 - 15.00 uur

Nabij park en centrum, in fraaie 
laan gelegen tussenwoning o.a. 
3 slaapkamers, vrijst. garage,
tuin W, 195 m² eigen grond.
Vraagprijs: € 139.500,- k.k.

Landelijk gelegen vrijstaand 
woonhuis met aanbouw, aangeb. 
schuur-/loods en berging. Bj. is 
ca. 1904 op 3.340 m2 eig. gr.
Vraagprijs: € 345.000,- k.k.

HALFVRIJSTAAND woonhuis met 
aangeb. bijkeuken en geschakelde 

garage. Bj. omstr. 1988 
op ca. 199 m² eigen grond.
Vraagprijs: € 220.000,- k.k.

In watersportgerichte woonwijk gel. 
HALFVRIJSTAANDE WONING 

met aangeb. bijkeuken en garage. 
Bj. is ca. 1997 op ca. 232m2 eig. gr. 

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Direct aan het water gel. 
VRIJSTAANDE WONING met 

aangeb. garage en slpk op de beg.
gr. Bj. is 1996 op ca. 424 m2.
Vraagprijs: € 335.000,- k.k.

VRIJSTAAND WOONHUIS met 
uitbouw, opbouw, inp. garage en 

aangebouwde carport. Bj.
woning ca. 1908, gel. op 360 m2.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Leuke, sfeervolle, vrijstaande 
woning, grote achtertuin (O) aan 
kloostertuin, 3 slaapkamers, c.v., 

297 m² eigen grond.
Vraagprijs: € 188.000,- k.k.

Vlakbij Makkum en IJsselmeer, 
grote vrijst. woning o.a. 

4 slaapkamers, tuin Z, vrij uitzicht, 
755 m² eigen grond.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Ruime, luxe, halfvrijstaande
woning o.a. vloerverwarming, 
3 slaapkamers (5 mogelijk), 
tuin Z, 212 m² eigen grond.
Vraagprijs: € 225.500,- k.k.

Pal op het zuidwesten direct aan 
VAARWATER gelegen TUSSEN-
WONING (appartementsrecht). 

Bj. woning is ca. 1992. 
Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Aan vaarwater gel. 
HALFVRIJSTAAND woonhuis met 

aangeb. garage. Bj. woning is omstr. 
1998 en gel. op 308 m2 eig. gr.

Vraagprijs: € 269.500,- k.k.

Riante VRIJST. VILLA met aangeb. 
garage en inpandige kantoor /

praktijkruimte (totaal ca.1000 m³!) 
gel. op 1009 m² eigen gr.

Vraagprijs: € 589.000,- k.k.

Royale 2/1-kapwoning met 
garage, o.a. 5 slaapkamers in 

kindvriendelijke woonwijk, tuin ZW, 
293 m² eigen grond.

Vraagprijs: € 230.000,- k.k.

Aan sfeervolle, doorgaande 
vaarroute de EE, enorm groot 

appartement met royaal terras Z 
en ± 10 meter oever. 

Vraagprijs: € 495.000,- k.k.

Nabij Makkum en IJsselmeer, 
groot vrijst. landhuis met 

recreatie-appartement, tuin ZW, 
710 m² eigen grond.

Vraagprijs: € 345.000,- k.k.

Riante HALFVRIJSTAANDE 
WONING met aangebouwde 

bijkeuken en garage. Bj. is ca. 
1981 en gel. op 256 m2 eig. gr.

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

In het centrum gelegen 
VRIJSTAANDE BUNGALOW met 
aangeb. garage. Bj. woning is ca. 
1970 op ca. 202 m² eigen grond.

Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

Aan vaarwater gel. 
HALFVRIJSTAAND woonhuis met 
aangeb. garage. Bj. woning is ca. 

1997 en gel. op ca. 298 m2 eig. gr.
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Direct i.h. centrum van Lemmer, 
aan vaarwater gel. VRIJSTAAND 

WOON-/WINKELPAND op ca. 460 m2 
e.gr. Bj. is ca. 1840.

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.

In recente nieuwbouwwijk gel. 
halfvrijstaand woonhuis met garage 

en bijkeuken op 279 m² eigen 
grond. Bj. is 2006.

Vraagprijs: € 229.500,- k.k.

Keurige, goed onderhouden 
HOEKWONING met aangeb. 

bijkeuken/berging. Bj. is ca. 1969 
en gel. op ca. 177 m2 eig. gr.
Vraagprijs: € 147.000,- k.k.

Direct in het centrum gel. 
HALFVRIJSTAAND WOONHUIS 
met  etsenberging en een fraai 

dakterras. Bj. woning is ca. 1934.
Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

GESCHAKELD WOONHUIS 
met vrijst. berging en 2 ligplaatsen. 

Bj. woning is omstr. 1977 
en gel. op 561 m2.

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Aan vaarwater gel. RIANTE HALF-
VRIJSTAANDE WONING met o.a. 
uitbouw en opbouw. Bj. woning is 

ca. 1997 en gel. op 301 m2 eig. gr. 
Vraagprijs: € 299.500,- k.k.

Exclusieve WATERKANTVILLA 
gelegen op ca. 532 m2 eigen 
gr. aan doorgaand vaarwater. 
Bouwjaar woning is ca. 2002.
Vraagprijs: € 850.000,- k.k.

VRIJSTAAND woonhuis (jaren ’20) 
met vrijstaand BEDRIJFSPAND 
(ca. 1990) met aangeb. garage 

op ca. 395 m² eig. gr. 
Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

In centrum gelegen goed 
onderhouden en gemoderniseerde 
VRIJSTAANDE woning op ca. 225 m² 

eigen grond. Bj. is ca. 1930.
Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Op uitstekende zonlocatie (zuid-
oost) gelegen tussenwoning met 
ca. 12 m eigen oever. Bj. is ca. 
1992 en gel. op 175 m2 eig. gr. 

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

Vrijstaand woonhuis met geschak. 
garage en 2 parkeerpl. gel. in 

aantrekkelijke woonwijk. Bj. ca. 
1978 op ca. 304 m2 eigen gr. 
Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Riant HALFVRIJSTAAND 
WOONHUIS met aangeb. garage. 
Bouwjaar woning is ca. 2005 en is 

gelegen op ca. 335 m2 eig. gr.
Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Prachtig uitzicht over IJsselmeer 
vanuit dit complete appartement 

(1e verd.) met lift en royaal, 
beschut balkon Z. 

Vraagprijs: € 143.500,- k.k.

Verrassend grote en volledig 
geïsoleerde 2/1-kapwoning, 
o.a. 4 slaapkamers, kantoor, 
tuin ZW, 250 m² eigen grond.
Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

In centrum gel. vrijwel volledig 
gemoderniseerde VRIJSTAANDE 
woning met vrijst. garage op ca. 

475 m² eig. gr. Bj. ca. 1976.
Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

Direct aan open vaarwater op ca. 
376 m2 gelegen VRIJSTAANDE 

RECREATIEWONING met 
aanbouw. Bouwjaar is ca. 1995.

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

In populaire woonwijk gel. riante 
HALFVRIJSTAANDE WONING 

met aangeb. garage + vrijst. berging. 
Bj. ca. 1979; ca. 324 m² e.gr. 
Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Op schitterende locatie nabij het 
centrum gel. RIANT APPARTEMENT
 met berging en garage op de beg. 

gr. Bj. is ca. 2007. 
Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

Leuke, sfeervolle, knusse en 
geheel gerenoveerde (starters)

woning met patio, in het centrum, 
75 m² eigen grond.

Vraagprijs: € 148.000,- k.k.

Volledig geïsoleerde, onderheide 
en luxe vrijstaande woning (2005), 

tuin ZO, vrij uizicht landerijen, 
606 m² eigen grond.

Vraagprijs: € 197.000,- k.k.

Bolsward, Secr. Haitsmalaan 55

Follega, Straatweg 13

Lemmer, Brandemeerstraat 4

Lemmer, Steenloper 20

Lemmer, Graspieper 10

Oosterzee, Herenweg 72

Witmarsum, Mauritsstraat 15

Idsegahuizum, Brekkerweg 4b

IJlst, Westergoleane 51

Lemmer, Het Brekkense Wiel 113

Lemmer, Grutto 15

Lemmer, Pegasus 6

Oudemirdum, De Grint  sker 4

Woudsend, De Kolk 18

Idsegahuizum, Dorpsweg 13

Koudum, Ooste 10

Lemmer, Wim Reinderslaan 2a

Lemmer, Grutto 2

Lemmer, Langestreek 6

Rutten, Bergamot 11

Echtenerbrug, De Beugel 1

Lemmer, Gedempte Gracht 3

Lemmer, Heegermeerstraat 19

Lemmer, Tureluur 18

Lemmer, Verlaet 3

Sint Nicolaasga, Kade 15

Echtenerbrug, Hoofdweg 93

Lemmer, Het Brekkense Wiel 118

Lemmer, Pegasus 13

Lemmer, Cloosterhout 2

Makkum, De Skilbank 18

Sneek, Penningkruid 80

Echtenerbrug, De Veenscheiding 24

Lemmer, Brekkenweg 4-69

Lemmer, Pegasus 20

Lemmer, Ooievaarsnest 8

Makkum, Kerkstraat 18

Tzummarum, Bargereed 80

Koopsubsidie mogelijk!

Koopsubsidie mogelijk!

Recreatie-appartement

Recreatiewoning

In prijs verlaagd

Onze kantoren
zijn geopend 

van
11.00 - 15.00 uur

Op onze 
kantoren zijn
hypotheek-
adviseurs
aanwezig
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www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Schaalmodel kofschip in 350 jarige Van Doniakerk

Makkum – Voorafgaand aan de feestelijke dienst 
afgelopen zondag ter gelegenheid van het 350- 
jarig bestaan van de Van Doniakerk, is donderdag-
avond hieraan voorafgaand het schaalmodel van 
een kofschip door de Kingmastichting overge-
dragen aan de Protestantse Gemeente Makkum 
e.o. De voorzitter van de kerkenraad Johnny van 
der Heide, sprak een welkomstwoord. In oktober 
2009 werd door de kerkrentmeesters vermeld dat 
zij bezoek hebben gehad van de heer Sytse ten 
Hoeve met het voorstel tot overdracht van dit 
kofschip. Een prachtig voorstel zo zei voorzitter 
Johnny van der Heide. Het leek de vergadering 
een mooi idee dat te combineren met de viering 
van het 350 jarig bestaan van het kerkgebouw.

In de Dikke van Dale staat als betekenis van het 
woord “schip”: schip, vaartuig van enigszins aan-
zienlijke afmetingen, ten tweede schip, hoofdruimte 
van een kerkgebouw, (meestal bestaande uit drie 
beuken, de hoofdbeuk en twee zijbeuken.) Hieruit 
blijkt zegt voorzitter van der Heide, dat een schip 
een verbintenis heeft met het kerkgebouw en 
daarmee met de kerk. Deze verbintenis vindt 
men echter niet alleen in de bouwkunde. In veel 

havenplaatsen, met name rond het IJsselmeer 
zijn kerkscheepjes in de kerken te vinden. Ook 
Makkum heeft een rijke geschiedenis in de zee-
vaart en visserij. Nog steeds zijn er Makkumer 
vissers actief. Het verband met de kerkscheepjes 
spreekt voor zich. De boot/schip als veilige uit-
wijkplaats. Zo wil ook de kerk zijn: een veilige 
uitwijkplaats, een toevluchtshaven voor iedereen 
die daar naar verlangt. Een betere symboliek van 
de kerk is nauwelijks te bedenken. Daarom zijn 
we als kerkenraad enorm blij met het kofschip dat 
ons wordt aangeboden door de Kingmastichting. 
Het schip is gerestaureerd door mevrouw Yolan 
Brantjes uit Harlingen.

Voorzitter Johnny van der Heide besluit door te 
zeggen veel meer kan ik u niet vertellen over dit 
kofschip. Dat kan ik veel beter overlaten aan de 
heer Sytse ten Hoeve, bestuurslid van de Kingma-
stichting en oud-directeur van het Fries Scheep-
vaart Museum. De heer ten Hoeve gaf een uit-
voerige toelichting van dit Makkumer model en 
over kerkscheepjes in het algemeen. U heeft hier 
vorige week al uitgebreid over kunnen lezen in 
dit blad.
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Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Don de Jong

Silerswaar Watersportwinkel gaat fris en fruitig 
het voorjaar en de zomer van 2010 in!

Makkum - Waar móet u zijn voor leuke casual 
en watersportkleding? Juist, u vindt onze winkel 
bij de sluis in het centrum van Makkum! Wat 
worden de kleuren voor deze zomer? Diversen. 
Geel, roze en paars hebben de boventoon. Zoals 
u van ons gewend bent, zijn er natuurlijk weer de 
nautische kleuren rood, wit en blauw. Silerswaar 
is dealer van de topmerken: Helly Hansen, Musto, 
Gaastra en Saint James. Het laatste merk is er 
overigens alleen voor de dames. Laten we daar-
om bij de dames beginnen. Voor hen zijn er 
uiteraard volop fleeces mét windvanger, blouses, 
bodywarmers (in felle kleuren), soft shells en 
broeken aanwezig. Saint James heeft het ver-
trouwde nautische streepje met veel blauw en 
wit. Het merk staat bekend om haar authentieke 
uitstraling gebaseerd en geïnspireerd op het 
leven op de zee. Gemaakt in de geest van deze 
traditie met de comfort die u verwacht bij een 
leven op het water. Het is een mooie collectie 
van een goede kwaliteit en dit franse merk bestaat 
al sinds 1889. UV-protectie is een handige bij-
komstigheid van deze kleding. Het beschermt u 
dus tegen de zon. Als het buiten warm is blijft u 
koel en omgekeerd.

Helly Hansen kenmerkt zich door het gebruik 
van hoogwaardige materialen en is ontwikkeld 
en ontworpen in Noorwegen sinds 1877. Dit merk 
is bij uitstek geschikt voor mensen die houden 
van bergen of zee en het uitoefenen van deze 
hobby’s onder extreme weersomstandigheden. 
De kleuren zijn voornamelijk blauw en wit. In 
ruitjesmotief vindt u een prachtig zomerjack.
Dan is er het merk Musto. Dit merk hanteert bijna 
altijd de nautische kleuren rood, wit en blauw. 
Hiervan zijn dus voldoende polo’s en fleeces 
aanwezig. Bovendien is er Musto Evolution. Dit 
zijn kledingstukken gemaakt van bijzonder en 
speciaal materiaal. UV-bestendig, dus een goede 
protectie tegen de zon. Het heeft een hoogwaardig 
draagcomfort. Dit komt mede doordat het zeer 
goed ademend is. Zweten behoort dus tot het 
verleden! Het heeft een reputatie wat betreft het 
produceren van kleding voor sporters op topni-
veau. De technologische ontwikkeling staat niet 
stil en het heeft stijl, klasse en is kwalitatief een 
zeer goed product. We hebben voor de dames 
zwarte zeilbroeken, een mooi wit zeilpak en onder 
andere een aqua blauwe zomerjack. 
En nu het merk Gaastra. Het bestaat al sinds 1897. 

Kwaliteit en traditie staan bij Gaastra hoog in het 
vaandel. Het is een echt watersport- en zeilmerk 
en vindt zijn oorsprong in Sneek. De kleuren deze 
zomer zijn geel, blauw, wit, roze en paars. Voor 
de dames zijn er roze fleeces mét windvanger en 
soft shells in het donkerblauw. Soft shells zijn 
wind-, en waterdicht, dus het hele jaar door te 
dragen. Ook de heren kunnen hun hart bij ons 
ophalen. Voor hen zijn er van het merk Helly 
Hansen polo’s, korte broeken en uiteraard zeil-
kleding. Blauw, wit en een ruitje komen ook bij 
de heren terug in de collectie. Nieuw van het 
merk Musto is het thermische ondergoed, kleur 
zwart, voor zowel dames als heren. Zeilbroeken 
van Evolution in het zwart, t-shirts in het grijs en 
rood. En bovendien polo’s in het rood en blauw. 
Ook de heren kunnen zich in een soft shell steken! 
Gaastra heeft uiteraard voor de heren genoeg 
fleeces mét windvanger (in het rood, aqua blauw 
en donkerblauw) en soft shells in het donkerblauw 
en wit. Zoals elk jaar zijn er rugby’s en polo’s van 
Gaastra aanwezig.

Voor de kinderen hebben we alleen het merk 
Gaastra! Kinderen spelen graag buiten. En wat is 
er dan fijner om iets uit de kinderkast te halen dat 
winddicht en van een goede kwaliteit is. Denk aan 
eventuele broertjes of zusjes die het ook weer 
kunnen dragen. Vooral bij kinderen is de was-
machine gewillig. Daarom: zomerjacks in het 
donkerblauw, geel en wit. Lekker opvallend en 
daardoor goed zichtbaar en veilig! 

Kortom, genoeg reden om eens een bezoekje aan 
Silerswaar te wagen. Dus, woont u in Makkum 
of omgeving en zoekt u een goed product voor 
uzelf, uw partner of kind? Kom gerust eens aan-
waaien. U zult versteld staan wat u zo dichtbij huis 
kunt vinden. Alle maten zijn nu nog aanwezig, 
wacht daarom niet te lang voor het maken van 
uw keuze. Wilt u alvast een indruk krijgen van 
onze winkel? Dat kan. Kijk dan op uw gemak eens 
op onze vernieuwde website: www.silerswaar.nl. 
De openingstijden die zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 – 18.00 uur. En op zaterdag 
van 9.00 – 17.00 uur. Vrijdagavond koopavond 
van 19.00 – 21.00 uur. Tussen de middag tussen 
12.00 – 13.00 uur staan wij ook voor u klaar!

Speciale aanbieding 
voor alle inwoners van Makkum e.o.         
Bij deze Belboei ontvangt u de Silerswaar kleedt 
u aan stickers. Plak de sticker van uw keuze op het 
omschreven artikel en ontvang direct de korting! 
Zo wordt winkelen bij Silerswaar wel heel aan-
trekkelijk. Deze actie is niet geldig in combinatie 
met andere aanbiedingen. Vraag eventueel naar 
de voorwaarden.

In het weekend van vrijdag 26, zaterdag 27 en 
zondag 28 maart a.s. hebben wij open dagen. U 
bent van harte welkom op vrijdag van 9.00 tot 
21.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Vanzelfsprekend 
staat er dan een bakje koffie of kopje thee met 
een lekker stukje oranjekoek voor u klaar. Ook 
wij (Anko, Jildou en Tineke) staan voor u klaar. 
Tot ziens in Makkum, aan de Voorstraat 17, nabij 
de sluis. Ons telefoonnummer is: 0515-230333.
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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.

Weekendje ontspannen en shoppen bij Zilt

Makkum - Afgelopen weekend was het ont-
spannen en shoppen bij Zilt. Het hele weekend 
stond in het teken van de komende zomer. Een 
uitgebreide collectie was te bewonderen, natuur-
lijk kon er ook volop gepast en geshopt worden. 
In tegenstelling tot andere jaren was het nu eens 
prachtig weer, wat de mensen echt naar de zomer 
doet verlangen. 

Rondom dit shopweekend waren er verschillende 
andere zaken. Bij Zilt was werk te zien van Dirk 
Hakze. Deze kunstenaar heeft een bijzondere 
manier voor het maken van zijn kunstwerken. 
Hij werkt meestal buiten in een mobiel atelier en 
wordt geïnspireerd door de muziek, die hij hier-
bij laat horen. Dit is altijd klassieke muziek. De 
kleuren van zijn kunstwerken zijn prachtig en 
geven een beeld van de kleuren in de natuur. Van 
25 maart tot 6 april zal deze kunstenaar te vinden 
zijn op het strand van Makkum, in de nabijheid 
van de Vigilante. Natuurlijk waren er weer de 
overheerlijke drankjes van de Weduwe Joustra 
en de bijbehorende hapjes. Alleen dit al is een 

bezoek aan de winkel meer dan waard. Maar dit 
is een bijzaak. Het gaat om het mooie aanbod in 
kleding, tassen, laarzen en accessoires. Mooie 
kleuren en kleding van een goede kwaliteit en 
pasvorm, van de merken die Zilt al vele jaren in 
de winkel heeft. Naast het showen van kleding 
was als extra dit jaar make-up en haar advies van 
visagiste Samantha Moed en technisch adviseur 
van Indola Nynke Boonstra van kapsalon Nynke. 
Er was nog een extraatje en dit was een verwenar-
rangement van Beauty resort/ sauna de Leliehof 
en daarnaast een heerlijk driegangen menu bij 
Brasserie “de Eerste Rang”. 

Nieuw is de privé koopavond bij Zilt, waarbij u 
met vriendinnen ongestoord kleding kunt passen, 
onder het genot van een drankje en een hapje. De 
privé koopavond is mogelijk als u met vier of 
meer personen komt. Alle informatie over de 
verschillende arrangementen is te vinden op de 
site van de bedrijven. Voor informatie over de 
kleding die bij Zilt verkocht wordt kunt u terecht 
op Zilt@planet.nl

Pot Koopsubsidie bijna leeg         
Starters op de woningmarkt, grijp nu je kans voordat het te laat is!
Makkum - Koopsubsidie, een financiële onder-
steuning voor starters op de woningmarkt. Via deze 
ondersteuning, die kan oplopen tot ruim  160,- 
per maand, wordt het voor veel starters aantrekkelijk 
om een woning te kopen. Maar het vermoeden 
bestaat dat de pot geld die hiervoor beschikbaar is, 
binnenkort (vermoedelijk eind mei) leeg zal zijn. 
En het is maar de vraag of deze pot dit jaar weer 
bijgevuld zal gaan worden. Ben je als starter 
zoekende op de woningmarkt of loop je met het 
idee rond om toch ook maar een eigen woning te 
kopen, misschien is het nu de tijd om de daad bij 
het woord te voegen. Door ondermeer de koop-
subsidie, de nog steeds lage rente en de voor 
kopers gunstige woningmarkt is het eigenlijk dé 
tijd om je eerste woning te gaan kopen.

Zaterdag 27 maart a.s. organiseert Kingma & Walinga 
makelaars weer de vertrouwde open huizen route. 

Elders in deze Belboei is een advertentie te vinden 
met de deelnemende woningen. Ook zijn de kantoren 
van Kingma & Walinga makelaars (Voorstraat 1) 
en Nijboer Financiële Diensten (Kerkstraat 2f, 
voorheen Huis & Hypotheek) deze dag geopend. 
Een uitgelezen kans om je eens te laten informeren 
over de koopsubsidie, jouw financiële mogelijk-
heden en het aanbod op de woningmarkt. Staat 
jouw droomwoning niet in de advertentie, op 
www.kingmawalinga.nl is het volledige aanbod 
terug te vinden. Woningen die niet met onze 
open huizen route open zijn, kunnen uiteraard op 
afspraak een keertje bezichtigd worden.

Kortom, kom zaterdag 27 maart a.s. eens vrij-
blijvend een kopje koffie bij ons halen en laat je 
informeren over jouw mogelijkheden op de 
woningmarkt. Wij zijn deze dag geopend van 
11.00 tot 15.30 uur.

CDA glasvezelnetwerk is 
kans voor krimpend Fryslân
Makkum – Hoewel glasvezel veel mogelijkheden 
biedt, een goed glasvezelnetwerk in Fryslân nog 
een utopie. Daarom heeft de CDA Statenfractie 
Fryslân hier schriftelijk vragen over gesteld. 
“Een goed glasvezelnetwerk is een middel om 
van de toekomstige bevolkingskrimp in Fryslân 
een kans te maken”, aldus CDA woordvoerder 
Sietske Poepjes uit Makkum. “Een dorp blijft 
immers dynamisch wanneer een bedrijf ‘thuis’ 
met behulp van ICT kan worden gerund”.

Glasvezel biedt grote mogelijkheden op het gebied 
van ICT. Poepjes: “De zogenaamde ‘verglazing’ 
en de hoogwaardige technologische toepassingen 
die hiermee realiteit worden, hebben positieve 
effecten op de gezondheidszorg, het onderwijs en 
ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen”.

Informatiebijeenkomst 
over vaccinatie 
Baarmoederhalskanker
Sneek - Op maandagavond 29 maart a.s. organi-
seert het Antonius Ziekenhuis een informatie-
bijeenkomst over de vaccinatie voor de 12 jarige 
meisjes tegen baarmoederhalskanker, HPV. De 
bijeenkomst is voor de meisjes vanaf 12 jaar en 
hun ouders/verzorgers. De vaccinaties voor deze 
groep start in Friesland begin april. De gynaeco-
logen, huisartsen en GGD vinden het belangrijk 
dat meisjes en hun ouders op basis van de juiste 
informatie besluiten om al of niet mee te doen 
aan de vaccinatie. De heer A.M. Poelmann, 
gynaecoloog, houdt een presentatie over het hoe 
en waarom van de inenting tegen baarmoeder-
halskanker. Aansluitend is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats 
’s avonds om 19.30 uur in Zorgboulevard Sneek 
(naast het Antonius Ziekenhuis), zaal 3 en 4. 
Vooraf aanmelding is niet noodzakelijk.
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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!

Israel avond
Makkum – Op zondagavond 28 maart a.s. is er 
weer een avond in de Baptistenkerk, C. Lenigestraat 
10 en begint om 19.30 uur. Deze keer is het een 
Israël avond en hierover spreekt, br. A. van der 
Haagen uit Den Helder. Deze br. is er zelf geweest 
en zal ons genoeg kunnen vertellen, ook naar 
aanleiding van wat er in de bijbel staat. Het is 
Gods volk, wat door de jaren steeds verdrukt en 
vervolgd werd en het erg moeilijk had. Maar hun 
vertrouwen bleef op de Heer. Het thema voor de 
avond is: “Zegenen en gezegend te worden”.

Medewerking is er van het Friese Mannen 
Ensemble uit Workum o.l.v. Jan Brens, de leden 
allen solisten in diverse mannenkoren van Friesland, 
hun medewerking is kosteloos, maar voor een 
project in Sri Lanka. Het mannen ensemble is in 
nov. 2008 opgericht, op initiatief van Jan Brens 
en Koop Lammertsma. Na het succesvolle premiere 
concert op 22 dec, 2008 in de volle Doopsgezinde 
kerk van Sneek. Er werd besloten om een CD te 
maken, daarna volgen diverse optredens. De 
intentie van het koor is om in het zingen Gods 
liefde en warmte te verspreiden. In dec. 2009 
was dit ensemble te horen tijdens de Kerst Zing 
Mee in het Anker in Makkum. Br. A. Couperus 
begeleid weer onze samenzang en wij nodigen u 
van harte uit om deze avond mee te maken.

Zang Commissie Workum/Makkum.

Thuishotel organiseert  
7 april de Workshop 
“Hoe organiseer ik mijn leven 
met een jong gezin”

Sneek - Deze leuke en praktische workshop is 
bedoeld voor moeders én vaders met jonge      
kinderen die het lastig vinden hun tijd en energie 
op een goede manier te verdelen en/of hun huis 
& huishouden op een makkelijke manier op orde 
te houden. Je krijgt veel adviezen en praktische tips 
aangereikt en tevens is er ruimte om ervaringen 
uit te wisselen en van elkaar te leren. Een inter-
actieve avond waarin je leert je aandacht voor je 
huis, partner en kind(eren), maar zeker ook die 
voor jezelf in evenwicht te brengen. De workshop 
wordt verzorgd door Hilda Osinga. Als professional 
organizer helpt zij mensen structuur en orde in 
wonen, werken en tijd aan te brengen. 

Voor meer informatie en opgave kunt u bellen 
met Thuishotel 0515-461234 of mailen: info@
thuishotel.nl of neem een kijkje op onze website: 
www.thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van 
Thuiszorg Zuidwest Friesland
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Fanfare Nij Libben Witmarsum in concert
met Gurbe Douwstra

Witmarsum - Het was weer volop genieten zater-
dagavond in “De Gekroonde Roskam” in Witmarsum. 
Fanfare Nij Libben en Gurbe Douwstra stonden 
garant voor een mooie muzikale avond. Om 
20.00 uur opende voorzitter Jelle Zijlstra het con-
cert waarna de fanfare startte met de concertmars 
“Blue Hills March” De toon was gezet. Bianca 
Hettinga liet in “Share my Yoke” horen waarom 
zij geslaagd is voor diploma D. Prachtig gesoleerd 
en een geweldig applaus van de aanwezigen was 
verdiend. 

Na “Juliska en “Arcen Variations” was het de 
beurt aan de jeugd. Muziek maken is een mooie 
hobby. Gelukkig zijn er steeds weer jonge kinderen 
die kiezen voor het spelen op een blaasinstrument 
voor hun muzikale hobby. De jeugdleden van het 
korps lieten de bezoekers genieten van mooie 
fanfare muziek, proficiat.. Dit beloofd veel voor 

de toekomst. Op 1 april gaan ze examen doen. 
Wij wensen hun alvast veel succes. Gurbe Douwstra 
liet de bezoekers genieten van een solo optreden 
waarna samen met de fanfare het gedeelte voor 
de pauze werd afgesloten met “’Foar Sybe”’ en  
‘Cliffs of Moher”.

Na de pauze vervolgde Nij libben met vier echte 
fanfare nummers met als uitsmijter “Blow The 
Trumpets” De drie trompettisten, Freerk Post, 
Fokje Baarda en Tjeard Gietema, soleerden hierin 
op vakkundige wijze. Na een solo optreden van 
Gurbe Douwstra werd het concert af gesloten 
door een gezamenlijk optreden met de nummers 
”Kertier oer Fiven” en “Lit jim gean”. Met een 
staande ovatie kwam een einde aan deze prachtige 
muzikale avond. Nij Libben gaat zich voorbereiden 
op het Gouden Spiker festival in Bakkeveen op 
29 mei.

(eigen foto)

IJsvereniging Makkum heeft een druk maar zeker 
leerzame winter achter de rug
Makkum - Van het door het ijs gezakte sneeuw-
schuivers en het plaatsen van de lang besproken 
kachel tot het met man en macht vanaf het eerste 
uur sneeuwvrij houden van de ijsbaan, dit soms 
in dikke sneeuw stormen die dankzij de door Firma 
v.d Bles gesponsorde jassen uit te houden was. 
Tot het achteraf tevergeefs sneeuwvrij maken en 
uitzetten van meerdere route`s op het IJsselmeer. 
Dank zij dit fanatieke schoon maken en houden 
van de ijsbaan en dat soms meerdere keren per dag 
hebben wij/jullie ruim 8 weken van de ijsbaan 
kunnen genieten. Van het organiseren van schaats-
wedstrijden voor jong en oud en het organiseren 
van het bijna vergane fenomeen priksleeën wat 
al sinds jaar en dag niet meer was georganiseerd. 

Graag willen wij als bestuur natuurlijk een ieder 
bedanken die ons op wat voor manier dan ook 
heeft/hebben geholpen hoe groot of klein dan ook. 
Het zij van sponsoring van gelden of artikelen 
tot het leveren van goederen al dan niet in bruik-
leen of het zij in de vorm lichamelijke arbeid. 
Géén vereniging of club kan het stellen zonder de 

soms fanatieke inzet van vrijwilligers en daarom 
gaat onze dank dan ook uit naar deze mensen of 
bedrijven. Ook willen wij nog de volgende bedrijven/ 
mensen bedanken die bij de gehouden wedstrijden 
verschillende prijzen hebben gesponsord o.a. 
Kingma Walinga, De Houtmolen, Slagerij Attema, 
HKZ Huiskens, Café-Restaurant De Prins en  
S.Venema tweewielers. En natuurlijk nog de thuis-
blijvers die hun aanhang iedere keer tot treurnis 
toe weer naar de ijsbaan hebben laten gaan om dit 
alles voor een ander zijn/haar plezier mogelijk te 
maken. 

Rest nog de vraag van het bestuur aan de mensen 
die in deze weken foto`s van hun zijn/haar kind(er)en 
heeft/hebben gemaakt of zij een kopie daarvan 
op CD schijf zouden willen zetten voor het archief 
en deze naar Remko de Jong, Estrikwerk 18 
Makkum, tel. 0515-231423 zouden willen brengen 
of opsturen. Ook daarvoor onze dank.

Allen Hartelijk dank 
namens IJsvereniging Makkum.

V.V. Makkum
zaterdag 27 maart  
Waterpoort Boys 1  - Makkum 1       14.30 uur
Zeerobben 2    - Makkum 2       14.30 uur
NOK 3         - Makkum 3      14.30 uur
Makkum 4      - Bolswardia 4    14.30 uur

Makkum B1      - Mulier B1      12.45 uur
Makkum C1       - Foarut C1     10.15 uur
Woudsend C1   - Makkum C2   10.30 uur
EBC/Delfstrah. C2 - Makkum D2   11.15 uur
Makkum D3       - Irnsum D2      10.15 uur
Franeker D7M    - Makkum D4M 11.00 uur

Oldeboorn E1    - Makkum E2    10.00 uur
Makkum E4    - Oosterlittens E3 9.00 uur
Makkum F1       - CVVO F2        9.15 uur
Balk F3         - Makkum F2    10.15 uur

dinsdag 30 maart
Makkum E1     - Renado/VVI E1 18.30 uur

NeVoBo 
vrijdag 26 maart
20.15 uur Makkum B1 MB 1 - Punt Ut B1 MB 1
20.15 uur Makkum C1 MC 1 - SVW C2 MC 2
20.30 uur Makkum Ds 1 - O.T.I.B DS 1
21.30 uur Makkum 2 DS 2 - VLO 1 Ds 1
21.30 uur Makkum 3 DS 3 - SVW 2 DS 2

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 20 maart was er een pony-
dressuur wedstrijd in Franeker, de laatste van dit 
winterseizoen. Hierbij kwamen diverse ponyruiters 
aan de start, in de B-dressuur voor A/B-pony’s reed 
Yara de Vries met Fleurtje naar de 189 punten, 
goed voor een 1e prijs. Ook in de B-dressuur 
maar voor C-pony’s kwam Sybrich Wijnsma met 
Silverdream aan de start, 188 punten en een 1e 
prijs. Gerbrich Bosma reed met Silverstone 186 
punten en een 2e prijs bij elkaar in de L1-dressuur 
A/B-pony’s, bij de D-pony’s ook L1 startte Iris 
Hoekstra met Nacara, 192 punten en een 1e prijs.
Bij de klasse L2-dressuur voegde Daphne de 
Vries met Fallingasate Dewi weer een winstpunt 
toe met 185 punten.

Voetbalprogramma

Sporthal
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
      RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

voetbal - Makkum onderuit in derby tegen Bolswardia

Makkum - In een spannende, levendige maar 
kwaliteitsarme derby is het eerste elftal van de 
voetbalvereniging Makkum afgelopen zaterdag 
tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. Waar 
het team van trainer Sjouke de Bos zichzelf een 
goede dienst had kunnen bewijzen in de strijd 
tegen degradatie staat het na de verrassende uit-
slagen van afgelopen zaterdag plotseling nog maar 
2 punten boven de rode streep. De nederlaag had 
Makkum geheel aan zichzelf te wijten. Niet alleen 
begon het zeer matig aan de wedstrijd, gedurende 
vrijwel de hele wedstrijd voetbalde de ploeg, na 
een vroeg opgelopen achterstand, meer tegen zich-
zelf en de scheidsrechter dan tegen de tegenstander. 
Natuurlijk, de van richting veranderde vrije trap 
waaruit Bolswardia binnen het kwartier op voor-
sprong kwam was makkelijk gegeven en zeker, 
de handsbal van een der Bolswarder verdedigers 
na een minuut of twintig spelen werd gemaakt in 
het strafschopgebied in plaats van net daar buiten, 
maar spelers en begeleiding van de thuisclub 
hadden daar verstandiger mee moeten omgaan. 
De ploeg ging na de tegenvallers echter geïrri-
teerd spelen en reageerde fel op menig beslissing 
van scheidsrechter, grensrechter en zelfs een 
vervelende toeschouwer. Bolswardia, dat zeker 
niet groots speelde ging wat geroutineerder met 
de situatie om en won op basis daarvan en de 
kansenverhouding uiteindelijk verdiend met 1-2. 
De eerste meevaller kreeg de ploeg van trainer 
Loet Boot overigens al voor de wedstrijd. Makkums 
gevaarlijkste en meest scorende aanvaller, Daniël 
Kleiterp, was gepasseerd en dat was een flinke 
meevaller voor de veel gepasseerde verdediging 
van Bolswardia. 

In de tweede helft bewees Kleiterp het ongelijk 
van z’n trainer. Zonder dat de spits heel goed 
voetbalde zorgde de onberekenbare speler er in 

ieder geval voor dat er meer dreiging was dan 
voor rust terwijl hij ook nog eens de gelijkmaker 
voor z’n rekening nam. Vanuit een moeilijke hoek 
zag Kleiterp de keeper van Bolswardia bijna 
naast zijn doel staan en schoot de bal als een 
streep in de verre hoek. Waar de supporters van 
de thuisclub even hoopten dat de wedstrijd toch 
nog een positieve wending zou krijgen zette een 
andere invaller de gasten een kwartier voor tijd 
andermaal op voorsprong. Een door de Makkumer 
defensie afgeslagen bal werd door Johan 
Holwerda onbedaarlijk hard achter keeper Nota 
geschoten. Makkum vocht voor wat het waard 
was, was via Kleiterp nog eenmaal dicht bij de 
gelijkmaker maar kwam niet meer tot scoren. En 
dus was de vreugde bij Bolswardia groot toen 
scheidsrechter Baas voor het laatst floot. 

In plaats van een onoverbrugbare achterstand van 
7 punten staan de groen-witten na zaterdag, met 
een wedstrijd meer gespeeld, op slechts 1 punt 
van Makkum. Doordat QVC in Witmarsum ver-
rassend won van Mulier is het plotseling weer 
alle hens aan dek voor Makkum. Wel heeft de 
ploeg het voordeel dat het 2 wedstrijden minder 
speelde dan Joure dat op dit moment de voor-
laatste plaats inneemt. Aanstaande zaterdag 
speelt Makkum in Sneek tegen Waterpoort Boys. 
In de thuiswedstrijd werd de oude mannen van 
trainer Johnny Nota geen strobreed in de weg-
gelegd en kansloos met 2-7 verloren. Voor Water-
poort Boys staat er niets meer op het spel. Het 
heeft al een periodetitel op zak en is nagenoeg 
kansloos in de strijd om rechtstreekse promotie. 
De topper in de derde klasse A tussen Zeerobben 
en VVI werd zaterdag namelijk door de ploeg uit 
Idskenhuizen met 2-3 gewonnen waardoor het zo 
goed als zeker is dat deze beide ploegen volgend 
seizoen uitkomen in de tweede klasse. 

Pingjum - Op zondag 20 maart ging Annemarie 
Wietsma met Schelte-Evert K naar Warga om daar 
uit te komen in de klasse L2. Zij reed een winst-
punt met 183 punten. Bobbie Ijdema kwam in Warga 
met Artist voor de eerste keer uit in de klasse L2 
en reed een dikke winstpunt met 190 punten. 

Louise Nieuwenhuis ging Zondag 21 maart  naar 

Anna-Palowna met Sieuwke fan Lutke Peinjum. 
Zij kwamen uit in de klasse L2. In de 1e proef 
was de score 190 punten en in de 2e proef 182, 
samen goed voor 2 winstpunten. Bij de pony’s ging 
Muriël Stienstra met Kantjes Bundy voor het 
eerst op concours naar Franeker en kwamen uit 
in de klasse B cat.D  en ging met de 4e prijs naar 
huis met 192 punten 1 winstpunt.

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

Colofon

Ford Fiesta 1.1. injectie, bjr. 1994, kleur rood, APK 
tot 10-03-2011, Tel. 06 - 2145 7941

Om gezondheidsredenen een mooie en luxe 2 per-
soons waterbed. Het is een bed met witte ombouw 
en onderladen, incl. hoeslakens  250.- tel. 
06-18882028 of 0517-851064

Herenfiets i.z.g.st. Batavus Staccato Savannegroen 
framehoogte 65 cm  100.-, tel. 0515-232832

Aanhangwagen 2.00 mtr. x 1.00 mtr. vr.pr.  200.-; 
Home-trainer + roeiapparaat + trilplaat t.e.a.b., tel. 
06-23033050

4 Persoons sloepje met kussens, dekkleed en twee 
motoren (Yamaha 4 pk). De 2 motoren ook los te 
koop pr.n.o.t.k., tel. 0515-232220 of 06-22110709

Tweeling buggy met donkerblauw babynest met 
regenhoes merk Graco  50.-, tel. 06-10579495

Keukentafel wit Formica 1.34x0.90  20.-; Deken-
kist wit antiek 60 cm x 115x58  200.-; 2 Koperen 
openhaard poken  20.- (samen), tel. 0515-575756

Kinderfiets, voor zowel jongens als meisjes, vanaf 
7 jaar, Merk Radiant, kleur: paars/groen/blauw 24 inch. 
 35.-;  Skeelers merk Nijdam, in maat verstelbaar 
van 32-36 weinig gebruikt,  15.-, tel. 0515-232688

Polyester zeilboot  150.-, tel. 06-23491538

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje
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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

GEZOCHT

VERMIST

Zoekertje

Damesfiets i.z.g.st. Batavus Staccato Savannegroen 
framehoogte 56 cm  200.-, tel. 0515-232832

Grenen ledikantje met matras, commode en kast bij 
elkaar passend, leuk geheel!  200.-, tel. 0515-
543582 / 06-29484276

Hulp voor tuin werkzaamheden, tel. 06-22445762

Wil degene die vorig jaar onze schutting heeft 
geplaatst in de C. Lenigestraat in Makkum contact 
met ons op willen nemen i.v.m. nieuwe plannen. Je 
was woonachtig in Workum, tel. 0515-232377

Grijze gecastreerde kater 1½ jaar oud met een 
cyperse tekening. Sinds begin maart niet meer thuis 
gekomen. Waarschijnlijk in het gebied Makkum/
Camping. Heeft een gekleurd bandje om de nek 
met een kokertje eraan, roepnaam Mika. Heeft u 
hem gezien, neemt u dan alstublieft contact op. Hij 
wordt gemist, tel. 06-41826150

Een goed tehuis voor een bruin bonte pony, met zadel 
en hoofdstel. Lief voor kinderen, tel. 0515-231436
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