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Heren in Lederhouse en dames in Heide jurkjes
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Makkum - De dames van biljartclub de stoten en
de heren van us fiskhok zijn beide voorstanders
van een leuk feestje op zijn tijd. Een feest zoals ze
dat in oktober in Duitsland organiseren sprak ons
qua outfit en eten en drinken wel aan. We vonden
het te lang wachten tot oktober en besloten om er
een februarifeest van te maken. Het is even uitproberen of een dergelijk feest in de smaak valt
en daarom een bescheiden tent en deze eerste
keer geen Duits fanfareorkest maar wel prachtige
schlagers uit de luidsprekers. Uiteraard de heren
in lederhose en de dames in Heidi jurkjes wat op
zich al de moeite waard was om even te komen
kijken. Het was erg gezellig in de verwarmde

tent en de braadworsten en het varken aan het
spit vielen in de smaak. Voor een leuk prijsje kon
men de hele avond de bierpul vullen en natuurlijk
was er voor de liefhebbers gluhwein. Het was een
feestje voor jong en voor de oudere jeugd waar de
organisatie met veel plezier op terug kan kijken.

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

Mocht u nu ook van mening zijn dat het niet leuk
is om te wachten tot oktober als het ook in februari
kan. Of denkt u dat het leuk zou zijn om in oktober
alvast iets te vieren wat niet kan wachten tot
februari? De dames van de biljartclub en de
heren van us fiskhok zijn altijd bereid om mee te
denken hoe dit eventueel opgelost kan worden!

ve

rk
o. och
v. t

Ferwoude, Aaltjemeerweg 5

Landelijk en rustig gelegen bouwvallige woonboerderij
op totaal 1.995 m² eigen grond. Een uitgelezen kans
om landelijk iets nieuw te bouwen.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Aanleveren Makkumer Belboei
Makkum - Vanaf vandaag is er voor het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer
Belboei een nieuw e-mail adres in de lucht:
belboei@makkum.nl.

Naar dit e-mail adres dienen alle teksten,
advertentiemateriaal, familiebericht, foto's e.d.
gestuurd te worden. Alle overige e-mail adressen
komen te vervallen.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 6 maart

Familieberichten
'Neem Heer mijn beide handen'

R.K. kerk
9.30 uur pastor G. Kamsma

Verdrietig om het verlies, maar dankbaar voor
alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u
kennis van het overlijden van onze mem, beppe
en oerbeppe

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 br. D. Tamminga

Klaasje Rinske van Dijk-Poepjes

Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum
10.00 uur ds. C. Nijkamp

* 7 mei 1915
Lemmer

K.C. “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen

Huisartsen Wûnseradiel

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).
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
Tandartspraktijk 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

 24 februari 2011
Bolsward

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor de blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze mem,
beppe en oer-beppe

Zus Lenters-de Vries
Langs deze weg willen wij iedereen daarvoor
hartelijk bedanken.
Uit aller naam
Herman Lenters

Sinds 6 april 1975 weduwe van Oeds van Dijk.
Koos van Dijk

Makkum, maart 2011

Karin en Geert
Emiel, Lars, Ingmar
Tanja en Peter
Christiaan, Elma
Agnes en Chris

Mogen wij langs deze weg familie, vrienden en
kennissen onze oprechte dank betuigen voor het
medeleven en de belangstelling ondervonden
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Folkert J. van Dijk
Aagg Anna van Buren
Niels en Mariëlle
Jesper
Mark en Irene

Cornelia Maaike de Jong-Hoekstra
Corry
Namens Hans, kinderen en kleinkinderen.

Correspondentieadres:
Galerij 27, 1695 JE Blokker.
De dankdienst voor haar leven en de crematieplechtigheid hebben dinsdag j.l. plaatsgevonden.

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
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 Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

5 maart is het 40 jaar geleden dat ze
getrouwd de Afsluitdijk zijn over gereden.
Oandien ha wy kennisnommen fan it ferstjerren
fan

Karst Miedema

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

Heit fan ús freonen Rein en Heleen.

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

Wy winskje harren en fierdere famylje in soad
sterkte ta.

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 / b.g.g. 06-20441818

Cees & Joke
Siepie & Silvia
Kees & Marianne
Jacob & Margriet
Ype & Fonny
Durk & Lolkje
Jan & Douwina
Siepie & Janet
Minne & Nelleke

Wij wensen jullie nog veel plezier en geluk
Voor ons kunnen jullie niet meer stuk!

Marianne en Kees
Nynke
Haye
Frans en Marieke
Makkum, maart 2011
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Familieberichten
1966 4 maart 2011
Al 45 jaar stapelgek op elkaar!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397
Heit en mem
Hartelijk gefeliciteerd
met jullie 45- jarig huwelijk.
Maaike en Henk,
Henk
Dieuwke
Jan en Francisca
Susanna en René
Elisa
Ilse

Oud papier
Makkum – Zaterdag 5 maart wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 9.00 uur gestart.
Het verzoek is om het papier goed gebundeld in
dozen aan de weg te zetten. Wilt u alvast het
papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf
vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Campina Zacht&Luchtig, 1 liter........................................1.39
Jacques Kruidenboter, kuip 100 gram...............................0.79
Johma Salades, bak 140 gram............................................0.29
Chorizo Worst..........................per pakje

25 cent korting

Fortuin Vruchtenhartjes, zak 200 gram......................69

Everyday Jam, 450 gram...........................................voor 1.29
Tas Elstar, 1.5 kilo..................................................slechts 1.79
Zak IJsbergmelagne, 200 gram..................................99

cent

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

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram
Profiteer van 3 t/m 5 maart
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Gevulde Boerenschnitzels
4 stuks
Combivoordeel

Katenspek +
bakje Kruidencrème
100 gram

Paté van de week

Griekse Paté
100 gram
Speciaal voor u gemaakt

Venetiaans Filetlapje
100 gram

samen

5,99
5,50
2,99
1,79
1,45
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Winters weer speelt automobilist parten

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
eigen foto

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

Schraard – De sneeuwval van vorige week
woensdagmiddag en avond heeft het verkeer
hier en daar parten gespeeld. Omstreeks 18.00
uur ging een automobilist op de hoek WonserwegSmidstraat met zijn Citroen Berlingo ‘iewat’ te
snel door de bocht. Gelukkig stond daar een
paaltje en geen kind laat ons Paul Bruggenkamp
uit Schraard weten.

De Citroen Berlingo van 2003 met de laatste
tenaamstelling 03-12-2010 is maar van korte
duur geweest en heeft de eigenaar er niet zo lang
plezier aan kunnen beleven. Ja, leuk is anders
maar gelukkig betreft het alleen materiële schade.
Gezien het bouwjaar en de schade aan de
Citroen Berlingo, kan het voertuig wel eens
totall-los zijn.

Van ZOUT naar ZOET het thema van de visserijdagen 2011
Makkum - Op 28 mei 1932, om 13.02 uur, werd
de Vlieter, het laatste gat in de Afsluitdijk, gesloten.
Vier maanden later, op 20 september 1932, werd
de naam Zuiderzee officieel geschiedenis. Het
binnendijkse deel heette voortaan IJsselmeer, het
buitendijkse deel Waddenzee. Nadat de afrondende
werkzaamheden waren voltooid, werd de Afsluitdijk op 25 september 1933 officieel opengesteld
voor het verkeer. Vandaag de dag is de Afsluitdijk
vaak onderwerp van gesprek, over de mogelijkheden die deze dijk in de toekomst gaat bieden aan
energie winning en waterkering. Alom mogelijkheden om als thema te dienen voor de visserijdagen.
De visserijdagen vieren dit jaar hun eerste lustrum.
Op 19 en 20 augustus zal Makkum weer gevuld
zijn met mensen, schepen, vis, theater en muziek.
Dit jaar valt het voor velen midden in de vakantie
dus het beloofd een gezellig, goed gevuld evenement te worden. Het 10 koppige bestuur is al
druk met de voorbereidingen begonnen, om te
zorgen dat al hun ideeën vorm kunnen krijgen.
Uw ideeën en inbreng zijn natuurlijk altijd van
belang. Het bestuur is nl alweer op zoek naar een

nieuwe zeemeermin en Neptunes. Net als voorgaande jaren kunt u iemand (of uzelf) opgeven.
Dit keer via het email adres van de stichting;
secretariaat@visserijdagen-makkum.nl. Ook kunt
u alvast gaan nadenken over het thema ”van zout
naar zoet” als u een pieremachochel gaat bouwen
of mee gaat doen met de kinderoptocht.
De kunstenaars zijn zelfs ook al benaderd, zoals
u wellicht nog weet zijn er olievaten beschilderd,
en reddingsboeien, die naderhand geveild zijn.
Dit jaar hebben leerlingen van de Maritieme
Academie uit Harlingen zwaardjes nagemaakt
van een Makkumer schouwtje. Deze worden door
diverse kunstenaars bewerkt en zullen natuurlijk
weer geveild worden. Ook een terugkerend item,
dit wordt “pas” de tweede keer, is de Palingrook
wedstrijd. De wisselbokaal zal opgepoetst worden
en klaar staan voor degene die een gooi durven
te doen naar de titel, “beste palingroker van
Makkum”. Voor alle opgaven, vragen en informatie verwijzen wij u naar het email adres:
secretariaat@visserijdagen-makkum.nl.

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Aanleveren Makkumer Belboei
Makkum - Vanaf vandaag is er voor het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer
Belboei een nieuw e-mail adres in de lucht:
belboei@makkum.nl.

Naar dit e-mail adres dienen alle teksten,
advertentiemateriaal, familiebericht, foto's e.d.
gestuurd te worden. Alle overige e-mail adressen
komen te vervallen.

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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CDA jongerenkandidaten spuiten green graffiti

Makkum – Zaterdag 19 februari j.l. waren drie
CDA jongeren kandidaten voor de Friese Provinciale
Staten slagvaardig in de weer met green graffiti.
Sietske Poepjes uit Makkum, Kristiaan Strijker
uit Gaast en Fernande Teernstra uit Bolsward, zijn
letterlijk de boel aan het schoonspuiten geweest.
Green graffiti is een milieuvriendelijke manier om
op de straat een tekst aan te brengen. Met behulp
van een mal en een hogedrukspuit vestigen deze
drie jongerenkandidaten de aandacht op het CDA.
Als jongeren én als CDA kandidaten voor de
Friese Provinciale Staten willen zij dat er vanaf
vandaag een andere wind gaat waaien in de Friese
politiek. Geen benauwende kaasstolp over onze
provincie! Wij als jonge CDA kandidaten hebben
daar de volgende ideeën over:

* Meer en beter onderwijs, zowel MBO, HBO
als universitair. We willen hier naar school of
naar de universiteit!
* Een geweldige digitale snelweg in Fryslân:
bits & bytes hebben de toekomst!
* Een goed OV-systeem in Fryslân. Jongeren
zonder rijbewijs moeten ook ergens kunnen
komen.
* Stimuleren van een gezonde huizenmarkt in
Fryslân: we willen hier kunnen blijven wonen!
* Behoud van onze eigen Friese cultuur: we zijn
trots op onze eigen taal, evenementen en sporten!
Verder waren de green graffiti spuiters deze
zaterdag actief in Workum, Bolsward en Sneek.

Open Dag K&M volgens beproefd recept

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Makkum - Zaterdag 16 april zet K&M Yachtbuilders, bouwer van aluminium custom-built
zeiljachten, haar deuren weer open. Van 10 tot
16 uur is iedereen welkom in Makkum om volgens “beproefd recept” kennis te maken met de
werf en haar werk: binnen diverse jachten in
aanbouw (ca. 7 stuks), buiten in het water meerdere
vaarklare schepen (ca. 10 stuks), twee lezingen
(12 en 14 uur) en mooi weer. Alle K&M “lijnen”
zijn aanwezig: Bestevaer, Stadtship, Axonite en
Bestewind
Publiekstrekkers
Eeuwe Kooi, directeur en eigenaar K&M: “De
publiekstrekker van de open dag? Dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar voor mij zijn dat het
grootste en het kleinste zeiljacht in aanbouw.” Erg
indrukwekkend door haar afmetingen en elegante
ontwerp is de “Tulip”. Een klassiek gelijnde sloep
van 88 voet (26,6 x 6,1 m) naar ontwerp van
German Frers. Van het kleinste jacht in aanbouw
en tevens een nieuw ontwerp in de Bestevaer serie,
een Bestevaer 45ST, verwacht K&M ook veel.
Zeer herkenbaar als een Bestevaer, inclusief
comfortabel doghouse, in een handzaam formaat.

Lezingen
Kees en Koen komen dit jaar een lezing houden.
Koen van Esch heeft in 2007 deelgenomen aan
de Transat 6,50, een solowedstrijd van 4200 mijl
van Frankrijk, via Madeira naar Brazilië. Tijdens
de lezing neemt Koen u mee langs zijn belevenissen, hoogte- en dieptepunten. Inclusief spectaculaire beelden! Kees Verruijt, eigenaar van
Stadtship 56 “Merrimac”, ondernemer en software
ingenieur komt u vertellen over: “Mijn zoektocht naar de ideale oplossing voor navigatie en
bediening”. De “Merrimac” is aanwezig voor
demonstraties.
Nieuw kantoor
Dit jaar geen verzorgde entree, maar een bouwput!
Ingang, kantoren en gevel ondergaan een grote
refit. Een impressie van wat het moet worden,
krijgt u tijdens de open dag zeker. Net als een
kopje koffie bij aankomst langs alternatieve weg.
Meer informatie over het programma van de open
dag en de aanwezige schepen kunt u vinden op
onze vernieuwde website: www.kmy.nl.
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Premiéreconcerten 11 en 12 maart in kerk te Wons
Roll of Honour - Jacob de Haan

Wons - Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2011
vinden de premièreconcerten van het muziekstuk
ROLL OF HONOUR plaats in de kerk te Wons.
Jacob de Haan schreef dit werk in opdracht van de
chr. muziekvereniging Hosanna uit Wons o.l.v.
Durk Lautenbach ter gelegenheid van het 75–jarig
bestaan van de Vereniging voor Dorpsbelang Wons,
dat gevierd wordt met een reünie op 25 juni 2011.

muziek en zang’, aldus de dirigent van het korps,
Durk Lautenbach. De historische gebeurtenissen
worden muzikaal vertolkt door het orkest, de
gedichten én historie van het dorp worden bezongen
door koor en kinderen met afwisselend ondersteuning
van het korps of een organist. Vanuit deze, tóch niet
alledaagse invals-hoek wordt de historie van Wons
belicht.

Roll of Honour is een facultatieve compositie; dit
houdt in dat er twee mogelijkheden tot uitvoeren zijn:
Het muziekstuk kan alléén door het orkest gespeeld
kan worden; in dat geval wordt het facultatieve deel
weggelaten. In het facultatieve gedeelte is plaats
voor andere betrokkenen, i.c. ‘it Woldinghekoar’
van Wons o.l.v. Margriet Lemmens en de schoolkinderen van de J.C.P.-Salverdaskoalle te Wons
o.l.v. Nynke Jaarsma. In dit facultatieve deel ligt
het accent op de gedichten van J.C. P. Salverda, een
Friese dichter (1783–1836), geboren in Bolsward
maar vanaf 1807 tot aan zijn overlijden schoolmeester in Wons. Koor en schoolkinderen zullen
hierover zingen, terwijl ook enkele delen uit de
gedichten ‘It minsckelibben’ en ‘Op it aefstearren’
voorgedragen worden door W. Noordhuis uit
Bolsward, eerder onderwijzer in Wons en deskundige op het gebied van leven en werken van
genoemde dichter.

Componist Jacob de Haan, Fries om útens, verklaart
de titel als volgt: ‘-Roll of Honour- betekent erelijst. Op de gedenksteen in Wons ter nagedachtenis
van de gevallenen in de 2e wereldoorlog staat het
beschreven als Honour Roll. De erelijst verwijst in
deze compositie niet alleen naar de gevallenen in de
oorlog, maar eveneens naar de dichter J.C.P. Salverda,
die ook een plek op de erelijst van burgers uit Wons
verdient. Maar het slaat ook in het algemeen op alle
mensen die van Wons hebben gemaakt tot wat het
nu is, een prachtig dorpje vlak bij het IJsselmeer en
de afsluitdijk waar het prettig toeven is’. Volgens
de voorzitter van het korps, B. Tilstra – Haanstra,‘ is
het werk uitermate geschikt voor orkesten, die uitkomen in de 5de divisie. Het repertorium voor fanfares
is relatief beperkt, er zijn veel meer composities voor
brassbands en harmonie-orkesten dan voor fanfares
geschreven. In die zin is dit nieuwe muziekstuk een
welkome aanvulling op het bestaande repertoire.’

‘Het bijzondere van deze compositie is, dat van
vier culturele bestanddelen één samenhangend
geheel gemaakt wordt, t.w. literatuur (gedichten van
J.C.P. Salverda), historie (Tweede Wereldoorlog),

Kaarten à 5 euro zijn telefonisch te bestellen:
0617090418, per e-mail kan ook: s.tilstra@hetnet.
nl Meer informatie over deze compositie vindt u op
www.dorpwons.nl

Try-out Jouster Fanfare en Hallelujah Makkum
Nijland - Zondagmiddag 6 maart is het Multifunctionele Centrum de Mande te Nijland het
podium voor een try-out concert van de muziekvereniging De Jouster Fanfare en de harmonie
Hallelujah Makkum. Beide orkesten bereiden zich
voor op het concours. Het fanfareorkest komt uit in
de eerste divisie en speelt de werken: “Babylon”
(Maurice Hamers) en “Bellum et Pax” (Stijn
Roels). De Jouster Fanfare is opgericht in 1961 en
de artistieke leiding is sinds 1967 in handen van
dirigent Bernhard van der Wal. Inmiddels heeft hij

te kennen dat hij dit jaar afscheid zal nemen als
dirigent van het orkest. De muziekvereniging
Hallelujah is opgericht 1 oktober 1894 en bestaat uit
een Harmonieorkest, Drumband/Lyrakorps en het
jeugdorkest “De Notenkrakers”. Sinds 1996 staat
het orkest o.l.v. Nynke Jaarsma. Zij nam toentertijd
de dirigeerstok over van Bernhard van der Wal.
Hallelujah komt uit in de 3e divisie en speelt de
werken: “Legend of a Moutain” (Jacob de Haan) en
“Call of the Clans” (Kevin Houben). De aanvang
van het concert is 16.00 uur en de toegang is gratis.

Mee-zing-dag in de Koepelkerk op 12 maart
Witmarsum - Sommige mensen houden van zingen
en zouden wel eens voor een dag in een koor willen
meezingen, anderen vinden het fijn om ernaar te
luisteren. Als u of jij zo iemand bent, dan ben jij het
voor wie we de mee-zing-dag organiseren. Met de
volwassenen vormen we voor een dag een koor.
Met de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8, die zich
aanmelden, vormen we voor een middag een kinderkoor. Op 12 maart ontvangen we de volwassenen
graag vanaf 9.30 uur. met koffie en thee in de
Koepelkerk te Witmarsum. In de loop van de dag
zal er nog een paar keer koffie en thee zijn. Daarbij
wordt er tussen de middag voor een broodmaaltijd
gezorgd. Aan de deelnemers wordt voor de kosten
een kleine bijdrage van € 5,- gevraagd. In blokken
van een uur worden een aantal niet al te moeilijke
liederen ingestudeerd. We zingen éénstemmige en
meerstemmige liederen. De muzikale leiding is in
handen van Jannie Kramer, dirigente van het koor
Scheppingsgave met aan de piano Geeske Buma. ‘s

Middags van 16.00 -17.00 uur. voeren we de liederen
uit. Iedereen is welkom om ernaar te komen luisteren.
De entree is gratis, maar een bijdrage in de collecte
is welkom.
De kinderen hebben een middagprogramma. Vanaf
13.15 uur ben je welkom in de Doopsgezinde Kerk
(hoek Arumerweg/Menno Simonsstraat). Geef jezelf
op, dan rekenen we op je! En ook jullie voeren de
liederen uit van 16.00-17.00 uur in de Koepelkerk,
afgewisseld met de liederen van de volwassenen.
De muzikale leiding van het kinderkoor is in handen
van Santieni Sytsma.
Zin om mee te doen dan graag opgeven vòòr 5 maart
per e-mail of per telefoon of briefje-in-de-bus bij
Hieke de Jong (j.dejong@hetnet.nl; 531766), Ineke
Haitsma (inekehaitsma@gmail.com; 531388) of
Peter Wattèl (ds@peterwattel.nl; 532237)
Namens de voorbereidingscommissie, PeterWattèl
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Merel wint de kwart finale van de voorleeswedstrijd 2011 Dansexpressie

op de St. Martinus

eigen foto

Makkum - Vorige week heeft u in de Belboei al
kunnen lezen over de dansexpressie op de St.
Martinusschool helaas ontbrak toen de foto er aan.
Nu dan vandaag het liedje “The man in the Mirror”.
Hierbij tegenover elkaar staan en kijken of je
elkaar na kon doen op hetzelfde moment. De ene
leerling alles rechts, betekende voor de andere
leerling alles links. Je zag de mooiste kombinaties.
Al met al was het voor mij een hele leuke dag
en voor de leerlingen was het een leuke ervaring.
Makkum - Merel Zijlstra van Cbs de Bron uit
Bolsward is de winnaar van het regionale voorleeskampioenschap 2011 geworden. Maar Marrit
Nijboer van cbs de Ark uit Makkum en Neda
Selak van St. Martinus uit Makkum deden het ook
zo goed dat zij samen met Merel mee mogen naar
de halve finale van het voorleeskampioenschap!
Negen kinderen uit Makkum en omstreken zijn
in voorrondes geselecteerd als de beste van hun
basisschool. Op de voorleesstoel, in de bibliotheek
van Makkum, vertellen de deelnemers iets over
de schrijver en de inhoud van het boek waaruit

zij hun verhaal hebben gekozen. Het publiek, wat
in grote getale aanwezig was, bestond uit ouders,
broertjes en zussen, meesters en juffen, en natuurlijk veel klasgenoten. Zij luisterden gespannen
naar de verhalen. De jury bestaande uit Jan
Lutgendorf, Hanny van Zeumeren en Dilly van
Empel beoordeelde onder andere op toon, tempo
en het contact met het publiek. De jury was van
mening dat het niveau op deze avond erg hoog
lag! Alle negen kandidaten hebben heel goed
voorgelezen, maar Merel kreeg de beste beoordeling! Merel, Marrit en Neda veel succes in de
halve finale!

Schoolshirts voor c.b.s. “de Bonkelder”

Wereldgebedsdag

Een avond van bezinning, stilte, gebed en zang
Makkum - De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden in Makkum op vrijdag
4 maart om 19.30 uur in de Baptisten Kerk
C.Lenigerstraat Makkum. Het thema zal zijn:
‘Hoeveel broden heb je?’ Het is zowel voor
mannen als vrouwen, u bent van harte welkom.
Na afloop drinken we samen koffie /thee. De
bijeenkomst wordt georganiseerd door het
Oecumene Overleg Makkum e.o.
De viering voor 4 maart is voorbereid door
vrouwen uit Chili, een land dat in Zuid-Amerika
ligt naast landen als Peru, Argentinië en Bolivia.
Er wonen ruim 17 miljoen mensen en de bevolking
is een afspiegeling van de geschiedenis: de grootste
bevolkingsgroep (2/3 van de bijna 17 miljoen
inwoners) bestaat uit de Mestizo’s; dit zijn
afstammelingen van de inheemse bevolking en de
Spaanse kolonisten. De verschillende inheemse
bevolkingsgroepen: de Mapuche’s, de Aymara’s,
de Rapa Nui, de Atacameno’s en de Diaguites
maken 1/3 van de totale bevolking uit.
Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft
gekozen voor de volgende projecten: De Stichting
‘Kinderdorpen in Chili’ bouwt in Illapel het
kinderdorp ‘Mis Amigos’ voor 70 kinderen, afkomstig uit de sloppenwijken. De leeftijd van de
kinderen varieert van 4 tot 13 jaar. De kinderen
krijgen hulp bij hun schoolopleiding en sociale
ontwikkeling.

eigen foto

Witmarsum - Hoevens Timmerbedrijf Witmarsum
heeft CBS “de Bonkelder” uit Witmarsum nieuwe
schoolshirts geschonken. De oranje shirts zijn een
spontane gift. Op de voorkant staat op de borst
het logo van ‘de Bonkelder’, op de achterzijde staat
het logo van Hoevens Timmerbedrijf Witmarsum.

De leerlingen zijn vanaf nu goed herkenbaar tijdens
sportdagen, schoolreisjes en excursies. Vrijdag
18 februari zijn de shirts in ontvangst genomen
en is de sponsor in het zonnetje gezet. Hoevens
Timmerbedrijf Witmarsum, bedankt! De leerlingen
en leerkrachten zijn erg blij met de nieuwe shirts!

Project Lilianefonds
Zuster Anita Goossens werkt voor het Lilianefonds in Chili in het opvanghuis ‘Cristo Especial’.
Hier worden kinderen met een lichamelijke en/
of geestelijke handicap uit de allerarmste gezinnen
opgevangen en krijgen zij hulp bij hun handicap
en verdere ontwikkeling.
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Jaarvergadering
EHBO Makkum e.o.

eigen foto

Makkum – Evenals de herhalingslessen is ook
de jaarvergadering gehouden in k.c. “Het Anker”.
De opkomst was niet geweldig groot. De vereniging telt momenteel 53 leden. De leden staan elk jaar
weer paraat bij tal van evenementen in Makkum
en van tijd tot tijd daar buiten. Wanneer een beroep
op de EHBO gedaan wordt, zijn de kosten voor de
eerste vier uren vijf en twintig euro, en vervolgens
elk uur dat het langer duurt 14,50 euro. Het maakt
niet uit hoeveel EHBO-ers er dienst doen, men
betaald voor de dienstverlening en niet voor de
persoon. De EHBO vereniging Makkum beschikt
ook over AED apparaat. Willem de Boer is penningmeester en het secretariaat is in goede handen
bij Geeske Poortstra. Willem van der Hulst is de
huidige voorzitter en maakt vijf en twintig jaar
deel uit van de EHBO-vereniging Makkum. Hij
kreeg hiervoor namens de Koninklijke Ned.
Vereniging van de EHBO, als herinnering en
aandenken het EHBO-insigne opgespeld door
bestuurslid Pietsje de Haan-Zwier, tevens was er
een fraai boeket bloemen om mee naar huis te
nemen. Zowel de voorzitter als bestuurslid Gerbrig
Koornstra waren aftredend, maar beiden stelden
zich weer voor een volgende periode beschikbaar.
Financieel staat de EHBO vereniging Makkum
er gezond voor, er was dan dit jaar ook geen
contributie verhoging nodig. Het bestuur heeft
de hoofdlijnen van de vereniging nog eens op papier
gezet, rond het reilen en zeilen van de EHBO.
Men hoopt in het najaar ook de herhalingslessen
weer te kunnen volgen met beroeps-instructeur
Gert Jan Kwant.
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Wij zijn ‘de bouwers’ uit Makkum
we leuke dingen en we nemen allemaal elke keer
50 cent mee. Dat stoppen we in ons goede doel
potje. We mogen zelf het goede doel bedenken,
als het maar in de buurt is. Want aan het einde
van het seizoen brengen we de opbrengst zelf
naar dat goede doel.

eigen foto

Makkum - De bouwers zijn lid van ‘club de
bouwers’ en hebben 25 leden in de leeftijd van 6
tot 12 jaar. Wij horen bij de doopsgezinde gemeente
uit Makkum. In Makkum noemen ze het kerkgebouw het kasteeltje omdat het op een kasteeltje
lijkt. In het kasteeltje hebben we één keer in de
twee weken op woensdagmiddag club. Dan doen

Ons goede doel dit seizoen is Marije Rinia. Marije
is de zus van twee van onze bouwers. Marije heeft
een stofwisselingsziekte, ze wil graag fietsen, maar
dat gaat niet meer. Nu bestaat er een rolstoelfiets, dan kan haar vader of moeder fietsen met
de rolstoel van Marije erop, maar die is heel erg
duur. We hebben al drie acties voor Marije
gedaan en hebben nu ongeveer 1065 euro bij
elkaar. Dat is nog niet genoeg natuurlijk. Vandaar
dat we a.s. zaterdag 26 maart ‘De Grote Marije
Bingo’ organiseren in het kasteeltje. Het is de
bedoeling dat het kasteeltje helemaal vol komt te
zitten, met bingo fans en vooral fans van Marije!
Buiten de bingo zijn er nog een aantal andere
spelletjes, zoals een verloting, 100 vel en bloemstuk en snoep raden. We hopen op een zeer grote
opkomst, zodat Marije in het voorjaar lekker met
haar vader en moeder kan fietsen. Tot zaterdag
26 maart 19.00 uur kasteeltje Makkum! (hoek
Bleekstraat/Tuinstraat.)

Jeugdsoos Makkum in april van start!
Makkum - De jongeren in Makkum zijn niet
meer te stoppen om hun eigen Jeugdsoos te starten.
Leuk is te zien het enthousiasme bij de jongeren
om een eigen ontmoetingsplek te hebben. De
Jeugdsoos zal vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag geopend zijn. De locatie is het MFC
Maggenheim. De Jeugdsoos zal een gezellige
plek zijn waar je samen met je vrienden leuke
activiteiten kunt doen of gewoon gezellig bij
elkaar kunt komen. Het zal een veilige en vertouwde plek voor de jongeren zijn. De Jeugdsoos
heeft niet alleen als taak een ontmoetingsplek
voor de jeugd. Het bestuur wil met de soos ook
een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van
de jongeren in Makkum en hiermee overlast in het
dorp tegengaan. Dit doet zij in samenwerking
met Timpaan Welzijn dat gericht is op het jongerenwerk in Makkum en omgeving.

met het bestuur van MFC Maggenheim wordt
als plezierig ervaren. Er wordt meegedacht in oplossingen. Vooral ook wat het financiële gedeelte
betreft. De gemeente wil vooralsnog niet financieel bijdragen. Maar er is nog hoop dat er toch
nog ergens een gemeentefonds beschikbaar komt.
Alleen zal dit fonds lang niet altijd de kosten
kunnen dekken. Het bestuur wil hier ook niet op
gaan wachten maar vooral nu doorgaan gezien
het enthousiasme van de jeugd. Dat betekent dat
u binnenkort allerlei acties kan verwachten om
in de kosten te voorzien. Het bestuur heeft dan ook
het volste vertrouwen in de Makkumers en de
bedrijven die de jeugd een warm hart toedragen.
Ook zou het heel mooi zijn als u middelen voor
de aankleding en de inrichting ter beschikking zou
kunnen stellen. Bijvoorbeeld verf, wandversiering,
meubilair, elektrische apparatuur, spelattributen etc.

De streefdatum van het bestuur om de deuren van
de Jeugdsoos te openen is 1 april! Volgens een
strak stappenplan moet dit gaan lukken. Want niet
alleen de jongeren zijn enthousiast maar ook de
zes bestuursleden en de nu al zestien vrijwilligers.
De acht meetrekkende jongeren willen zo snel
mogelijk aan de slag gaan met de aankleding en
inrichting van de ruimte. Ook de samenwerking

Wilt u meer weten of heeft u iets aan te bieden
of als u ook als vrijwilliger een bijdrage wilt
leveren neemt u dan gerust contact met ons op.
U kunt bellen: 06-109 44 380 of mailen: hilbert.
molendijk@planet.nl
Namens het bestuur van de Jeugdsoos,
Hilbert Molendijk (voorzitter)

Collecte Jantje Beton
Makkum - In de week van 7 tot en met 11 maart
komen de ouders van de Makkumer peuters
weer bij u langs voor de jaarlijkse collecte voor
Jantje Beton. De helft van de opbrengst van deze
collecte is bestemd voor peuterspeelzaal ‘it Krobbeguod’ in Makkum. De andere helft is voor het
nationale jeugdfonds ‘Jantje Beton’, dat steunt
honderden projecten van speeltuinen, vakantiecomités, kinderboerderijen, jeugdorganisaties,
buurthuizen en nog veel meer. Jantje Beton besteedt
daarbij extra aandacht aan kinderen die het moeilijk hebben en komt vooral in actie voor kinderen
die wonen daar waar de ‘speelvraag’ het grootst

is en het ‘speelaanbod’ het kleinst. Zo zorgt Jantje
Beton er bijvoorbeeld voor dat jaarlijks duizenden
kinderen op vakantie kunnen, en dat veel kinderen
in de zomervakantie kunnen deelnemen aan allerlei kindervakantie-activiteiten in hun eigen buurt.
Maar ook dat er voor die kinderen veilige speelmogelijkheden zijn ‘op de hoek van de straat’.
Met uw gift steunt u dus zowel de peuters van
Makkum en diverse kinderprojecten in de rest
van ons land. We rekenen dan ook op uw gift!
Namens onze peuters alvast hartelijk dank!
Bestuur en leidsters
van peuterspeelzaal “it Krobbeguod”
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Agenda

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


vrijdag 4 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
Sjoelen in het restaurant
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 5 maart
Makkum - Voetbalvereniging Makkum 18.30 uur
Vrijwilligersfeest

Uit eigen regio
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Vw polo 5 deurs
Kleur Blauw, 1997, 1.4 benzine, 172.000 km,
Stuurbekrachtiging, lichtmetale velgen,
nieuwe apk, onderhoudsboekjes aanwezig

Nu aanbieding € 2250,-

info@autobedrijfkamstra.nl

Bolsward – Schilderen voor beginners elke dinsdag in het nieuwe “couleur” op de boerderij aan
de Oude Hichtumerweg 2, tel. 0515-572741 of
06-21895664 e-mail: Aukje gietema@hotmail.com
Jousterpermolen – Tussen Parrega en Tjerkwerd
geopend elke woensdag van 13.00-15.00 uur. Bij
wind malend te zien
Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden,
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel. 0515-579323
www.gerritwijngaarden.nl

Wist u dat...
* muziekvereniging Hallelujah in Makkum, komt
11 en 12 maart bij u aan de deur met potgrond,
voor dezelfde prijs als vorig jaar!

* Iedereen welkom is, bingo fans en fans van
Marije!
* Elders in deze belboei u meer informatie kunt
lezen over ‘De Grote Marije Bingo’

Zing mee avond
Makkum – Op zondagavond 6 maart is er
weer een “Zing-mee-avond” in de grote zaal van
“Avondrust”. Er worden bekende geestelijke
liederen gezongen o.a. uit Joh. de Heer. De
orgelbegeleiding wordt verzorgd door de heer A.
Couperus. De toegang is vrij, de aanvang om
19.30 uur. Een ieder is van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 of D.
Tamminga, tel. 0515-231618.

www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en
schilderijen.

* ‘De Grote Marije Bingo’ verplaatst is naar
zaterdag 26 maart om 19.00 uur in het kasteeltje
te Makkum (hoek Bleekstraat/Tuinstraat)



Aanleveren
Makkumer
Belboei
Makkum - Vanaf vandaag is er voor het
aan-leveren van materiaal voor in de
Makkumer Belboei een nieuw e-mail adres
in de lucht: belboei@makkum.nl.
Naar dit e-mail adres dienen alle teksten,
advertentiemateriaal, familiebericht, foto's
e.d. gestuurd te worden. Alle overige e-mail
adressen komen te vervallen.
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Brons voor Yara de Vries op KNHS Pony’s
Cornwerd - Onder persoonlijke begeleiding van
Swaen Brink werd Yara op 5 februari Fries kampioen. Deze prestatie betekende een startkaart voor
de Nederlandse Indoorkampioenschappen Pony’s
dressuur te Wanroij. Om mee te kunnen rijden
op dit niveau heeft Swaen Brink van HC Boeyenkamp te Cornwerd de rijlessen geïntensiveerd naar
iedere dag, tevens was er nog gastinstructie door
Jan Willem Voorn, welke regelmatig topclinics
verzorgd op HC Boeyenkamp.
Afgelopen zaterdag 26 februari heeft dit geresulteerd in een bronzen plak voor Yara de Vries met
haar top pony Speedy in de klasse A/B L2. Yara
haar score was 187 en 203 wat een totaal gaf van
65%, het zilver (met één punt verschil) was voor
Kim Alting met Xantia Dancer uit de provincie
Zeeland met een totaal score van 65,33% en het
goud ging naar Koen vd Sande met Paddington
met een totaal score van 67.33% uit de provincie
Noord Brabant.

eigen foto

Yara haar volgende goal is om deze prestatie ook
te prolongeren tijdens het outdoor kampioenschap
alvorens ze overstapt naar de klasse M. Als lid
van de Waardruiters zijn Yara en Speedy door de
intensive samenwerking met HC Boeyenkamp,
waar tevens haar pony in stalling staat in de
gelegenheid gesteld om deze prestatie te kunnen
bewerkstelligen.

PC/LC ‘De Waardruiters’
Zaterdag 26-02 Franeker dressuur pony’s:
In de klasse B-D/E pony’s startte Gerbrich Bosma
voor eerst met haar Sky Dancer, een mooie proef
197 (2 winstpunten!) en een 2e prijs.
Ook goed in vorm zijn op dit moment Eline de
Boer met haar Heidenshof Dion, maar liefst 200
punten en een 1e prijs (ook 2 winstpunten!).
Iris Hoekstra startte met Nacara in de klasse
L1-D/E pony’s, 186 punten en nu voldoende om
over te gaan naar de L2.
Zondag 27-02 Koudum Springen pony’s:
Op deze locatie werd een springwedstrijd voor
pony’s gehouden, hierbij kwam Gerbrich Bosma
met Sky Dancer aan de start, eerst BB-springen,
8 strafpunten. B-parcours foutloos en 2 winstpunten, al met al een heel goed weekend voor Gerbrich.
Zondag 27-02 Arum Dressuur paarden:
Hier startte Marjan Bosma met Leo in de klasse L1,
een goede proef 87 punten, ook een winstpunt
voor Marieke Lombaard met Uniek met een score
van 184 punten.
Zondag 27-02 Sneek Dressuur paarden:
Pauline Wielsma kwam hier aan de start met haar
Mindert van de Terpen in de klasse M2 dressuur,
een goede proef 184 punten en een 2e prijs.

Concours Hippique Pingjum 2011 belooft weer een PSV de Halsbânruters
Pingjum
spektakel te worden!
Pingjum - Op zaterdag 4 juni wordt het Concours
Hippique Pingjum alweer voor de 32e keer georganiseerd. Een geweldig mooie traditie die we
graag in stand houden! Het Concours Hippique
Pingjum vindt plaats op het terrein aan Waltingaleane 3 te Pingjum. Aanvang 09.00 uur. U wordt
van harte uitgenodigd om dit prachtige evenement
bij te wonen waarbij het paard en in het bijzonder
het Tuigpaard centraal staat.

dat het Concours Hippique Pingjum, ondanks
dat het niet het grootste concours is, toch een
goede naam en grote bekendheid heeft. Een concours waar veel deelnemers en bezoekers op
afkomen en wat ook erg leuk is voor de kinderen!
Ook wordt op deze dag ‘s avonds het ringrijden
georganiseerd; onder het zadel en aangespannen.
’s Morgens om 09.00 uur staat het ringrijden
voor kinderen op het programma.

Concours Hippique Pingjum is een van de vele
paardensportevenementen die jaarlijks in Nederland plaatsvinden. Het Concours Hippique in
Pingjum onderscheid zich door de unieke locatie
(aan de rand van het pittoreske dorp Pingjum),
de geheel eigen gemoedelijke sfeer, evenals een
gevarieerd programma met (Tuig-)paardensport.
Een gevarieerd programma met een aantal nieuwe
rubrieken zoals het spectaculaire Tuigen onder
het Zadel! Met gepaste trots kunnen we ook melden
dat we dit jaar het Noordelijke Kampioenschap
voor de dubbelspan Hackneys mogen verzorgen.
Dit jaar zullen er ook diverse stands en leuke
activiteiten voor de kinderen op het terrein aanwezig zijn. Daarnaast zijn we momenteel ook
druk bezig om nog een andersoortige publiekstrekker binnen te halen, houdt onze website in de
gaten voor meer nieuws hierover!

Het organiseren van Concours Hippique Pingjum
kost veel tijd en geld. Er is een groot aantal vrijwilligers en bestuursleden die zich jarenlang
belangeloos inzetten of ingezet hebben voor het
concours. Echter hebben we ook sponsoren nodig
om dit alles te kunnen realiseren. Wilt u ons misschien ook helpen om er weer een succesvol paardensportevenement van te maken? Als particulier
houdt u een mooie streekgebonden traditie in stand
en als bedrijf kunt u deze gelegenheid gebruiken
voor de succesvolle promotie van uw bedrijf of
instelling. Als sponsor helpt u Concours Hippique
Pingjum niet alleen om het evenement in stand te
houden, maar ook om het evenement dit jaar en
de komende jaren verrassend, boeiend en actueel
te houden. In meerdere opzichten aantrekkelijk.

Concours Hippique Pingjum biedt bovendien
een platform aan de cultuur van het Friese en
Warmbloed Tuigpaard. Dit alles draagt eraan bij

Meer informatie over sponsoring en/of standruimte
kunt u verkrijgen via mevr. T. de Boer-Weijs,
secretaris Concours Hippique Pingjum, tel.
06-30618555, email: ch-pingjum@live.nl, www.
ch-pingjum.nl

Sneek FK springen op 12 februari
Daphne Leeuwen won hier de 1e prijs en werd
fries kampioen in het L springen cat. D/E met
Winddancer.
Tonny van Leeuwen won de 1e prijs met Dante
in het ZZ springen en werd ook fries kampioen
in deze klasse. Tony won ook de 3e prijs met
Copacabana in het Z springen cat. D/E.
Bij de paarden won Regina de 8e prijs met Total
Finesse in het Z springen.
Daphne en Tony mogen naar de Nederlandse
kampioenschappen L en ZZ springen in Ermelo.
Zwaagwesteinde 18 februari
Sirella van Slageren deed hier mee in de M1
dressuur cat. D met Gold Fire. Zij ging met de 2e
prijs naar huis met 183 punten 1 winstpunt.
Arum 20 februari
Ellyanna van Slageren zocht het dicht bij huis en
deed mee in Arum in de klasse B met Magnolia.
Zij ging met de 1e prijs naar huis met 192 punten.
Franeker 26 februari
Emmy kroeger kwam hier uit met haar pony
Michael in de klasse L1 cat.D.Zij reed een
winstpunt met 180 punten.
Middenmeer 27 februari
Marieke Ypma met Falco kwam uit in de klasse
M1.In de 1e proef en in de 2e proef won zij de
1e prijs met 187 en 185 punten. Dit waren de
twee laatste winstpunten die Marieke nodig had
om nu in de klasse M2 uit te mogen komen.
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NUT Workshop
Interieurstyling
Makkum - Bent u uitgekeken op uw huidige interieur
en toe aan een nieuwe look? Lukt het u niet van uw
woonkamer één geheel te maken? Wilt u graag meer
sfeer creëren, maar weet u niet hoe? Doe dan mee
met de workshops interieur styling georganiseerd door
het NUT Makkum in samenwerking met styliste
Natalie Postma. In twee avonden legt zij samen met
u de basis voor een nieuw interieur plan. U kunt
alleen de eerste, alleen de tweede of beide workshops
meedoen. Uitgangspunt is dat u zelf actief aan de slag
gaat en met praktische handvaten naar huis gaat.
Workshop 1 (8 maart):
Kernvraag: hoe maak je een interieur plan? Doel: straks
met een doordacht plan in de bouwmarkt staan. We
starten met het maken van een sfeerbeeld van jouw
ideale interieur. Verder komt aan bod: voorbereiding
op het uitvoeren van een plan, plattegronden, vlekkenplan, moodbord, compositie op het platte vlak,
woonstijlen, kenmerken, materialen enz.
Workshop 2 (15 maart):
Vanuit jouw persoonlijke moodbord gaan we kijken
welke veranderingen nodig zijn om tot jouw ideale
woonkamer te komen. Aan bod komen: opstelling
van meubels, basisprincipes van inrichten, etaleren,
compositie, kleur en licht gebruik. Voor de mensen
die de eerste avond niet aanwezig waren, zijn een
aantal moodbords beschikbaar als uitgangspunt.
Wanneer:
workshop 1 - dinsdag 8 maart van 19.30 tot 22.00
workshop 2 - dinsdag 15 maart van 19.30 tot 22.00
Docente:
Natalie Postma van KIJK Home & Styling
(web.me.com/postmac)
Locatie:
Doopgezinde kerk te Makkum
Kosten:
20 EUR per persoon per avond,
incl. koffie/thee en materialen
Opgeven via www.nutmakkum.nl, onder cursussen
of mailen naar postmac@me.com

Workshop
“Hoe organiseer ik mijn
leven met een jong gezin”
Sneek – Thuishotel organiseert de Workshop op
woensdagavond 30 maart a.s. om 19.30 uur. 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 interactieve 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, bel Thuishotel
0515-461234 of neem een kijkje op onze website:
www.thuishotel.nl

VW Golf Plus 1.6i
Optive 2,zwartmett., Airco,
radio-cd, El.ramen, hoge zit
Cpv+afst bediening
98 dkm bj 2007

uniGar Horjus

 13945,-

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm

2008

€ 11645,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 10945,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 4850,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 10445,-

Fiat Stilo 1.6-16v,3drs,zwart,airco

2003

€ 5445,-

Peugeot 207SW 1.6Vti,zilver,airco,30dkm

2008

€ 13645,-

Fiat GR Punto 1.4i,5drs,airco, 64dkm

2008

€ 9945,-

Renault Scenic 1.6-16V RT, 112dkm,apk

2000

€ 3450,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm

2008

€ 6645,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 8945,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 12745,-

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

2004

€ 8945,-

Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm

2007

€ 8445,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 10945,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise

2005

€ 9245,-

VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit

2007

€ 13945,-

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
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Revanche zonder revanche voor Makkum in Opeinde Vrijwilligersfeest VV Makkum
Sneek - In de tweede ronde van de strijd om de
KNVB-beker is Makkum afgelopen zaterdag
uitgeschakeld door ONT. In een aantrekkelijke,
gelijkopgaande wedstrijd bleek de thuisclub uiteindelijk net iets effectiever dan de bezoekers en
won op basis daarvan verdiend met 3-1. Diezelfde uitslag stond een week eerder ook op het
scorebord na de uitwedstrijd tegen Creil. Het
contrast met de wedstrijd in de polder kon evenwel bijna niet groter zijn. Waar in Creil nog
sprake was van een onherkenbaar zwak en zonder
enige overtuiging spelend elftal stond er in Opeinde
weer een team in het veld dat knokte voor wat
het waard was en bij tijd en wijle bovendien nog
aardig voetbal liet zien ook. Dat aardige voetbal
had als resultaat dat Makkum gedurende de wedstrijd minimaal evenveel kansen kreeg als de
thuisclub. ONT bleek evenwel net iets ‘gehaaider’
in de afronding en had met Mario Dekker bovendien de beste man van het veld in zijn gelederen.
Behalve het heel behoorlijke voetbal dat de ploeg
weer liet zien, speelde het voor het eerst sinds
weken weer als een team en deed dat, ondanks
de tegenslagen die het kreeg te verwerken, tot
het laatste fluitsignaal van de prima leidende
scheidsrechter Stoetman uit Smilde. Daarbij zal
ook meegespeeld hebben dat Makkum weer in
een ‘normale’ opstelling speelde. Johan Boonstra,
tegen Creil nog spits, begon weer op z’n vertrouwde positie als voorstopper, Rik van As
mocht weer starten als linksback terwijl Daniël
Kleiterp als vanouds stond opgesteld in de spits.
Daarnaast keerden Niels de Boer en Lennart
Adema weer terug in de ploeg. Met name de
terugkeer van die laatste deed de ploeg zichtbaar
goed. Helaas voor Makkum ontbrak Feike
Melchers in de basisopstelling als gevolg van
een lichte blessure terwijl Piter Genee voor de
tweede keer in 3 wedstrijden verstek liet gaan.
Op het knusse sportpark Douwekamp in De Pein
bleken de ploegen het eerste halfuur aan elkaar
gewaagd. Na zo’n 25 minuten opende de thuis-

ploeg de score toen Mario Dekker uit een terecht
gegeven strafschop de 1-0 aantekende. Makkum
rechtte na de tegenvaller de rug en kreeg nog in
de eerste helft een aantal prima mogelijkheden
langszij te komen. Voor de thee lukte dat nog
niet maar vlak na rust kwam de ploeg toch op
gelijke hoogte. En weer was het Daniël Kleiterp
die een patent op mooie doelpunten lijkt te hebben
die op prachtige wijze zijn tegenstander uitkapte
en de bal met links hard en hoog in het doel joeg.
Waar Makkum even dacht het heft in handen te
kunnen nemen schakelde ONT een tandje bij en
kwam al snel weer op voorsprong. Na een mooie
aanval was het Egbert Hulzinga die doelman Theo
Nota met een droge schuiver vanaf de rand van
de zestienmeter kansloos liet. Makkum moest weer
in de achtervolging en deed dat met verve. Het
creëerde enkele prima kansen en de nieuwe
gelijkmaker hing in de lucht. Omdat ook ONT
continu dreigend bleef voltrok zich voor de toeschouwers een aantrekkelijke tweede helft tussen
2 met open vizier strijdende teams. Uiteindelijk
was het de thuisclub die aan het langste eind
trok. Makkum blafte flink maar beet niet terwijl
ONT de trekker direct overhaalde als het daartoe
de kans kreeg. Een kwartier voor tijd was het
Henk Bruinsma die het vonnis over Makkum
voltrok door na een snelle counter die ‘rook’
naar buitenspel hard de 3-1 binnen te schieten.
Nog gaf Makkum niet op maar hoewel het nog
enkele mogelijkheden kreeg lukte het de ploeg
niet meer terug te komen in de wedstrijd.
Ondanks de nederlaag kan Makkum terugzien op
een goede wedstrijd tegen de koploper van de derde
klasse B waarin het zich revancheerde voor de
(wan)prestatie van vorige week. Niet zozeer qua
score, het was vooral een revanche op zichzelf.
En dat deed alle toch weer meegereisde supporters
zichtbaar goed. Aanstaande zaterdag ontvangt
Makkum Waterpoort Boys dat 2 punten meer heeft
dan Makkum met 2 wedstrijden minder gespeeld.
Aanvang van de wedstrijd 15.00 uur.

Het Simmerjûnkuierke programma 2011
Kimswerd – Ook in 2011 zijn alle kuierkes weer
op de woensdagavond, doch niet meer op de 1e
woensdag van de maand. Hierdoor zal de kaatsliefhebber zowel de PC als de Freulepartij niet
hoeven te missen als men ook de kuierkes allemaal wil meedoen. De kuierkes starten weer om
19.00 uur en men kan meedoen vanaf 12 jaar.
Deelname is geheel op eigen verantwoordelijkheid en men wordt verzocht zich aan de aanwijzingen van Willem te houden! Honden kunnen
beslist niet mee!
Deelname is gratis m.u.v. het Witmarsum kuierke; dan zal men een bedrag(je) moeten betalen
voor het gedeelte dat door het Maisdoolhof gaat.
Na afloop kan er weer even nagezeten worden in
een plaatselijk etablissement en dit is voor eigen
rekening. Willem zal proberen voor die gelegenheden een verrassing te verzorgen. Van de voren
opgeven is niet nodig; kom gewoon en geniet
van een sportieve en gezellige avond!

6 april: Kimswerd
(start vanaf de brug in de doorgaande weg)
11 mei: Pingjum
(start bij de ingang van het kaatsveld)
8 juni: Arum
(start vanaf de brug in de doorgaande weg)
13 juli: Zurich
(start vanaf het pleintje
bij Pollema visbenodigdheden)
17 aug.: Witmarsum
(start vanaf het Kaatsplein)
14 sept.: Wons
(start koffie/theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10)
* Zoals u ziet beginnen we al in april en is nieuw
aan de Simmerjûnkuie Reinbôge Wûns.

Makkum - a.s. Zaterdag 5 maart is er vanaf
18.30 uur voor alle vrijwiligers van v.v. Makkum
een gezellig feest der vrijwilligers in de voetbalkantine. Dus voetbal je, kalk je lijnen, sta je wel
eens achter de bar, schenk je koffie, hijs je de vlag,
maak je de boxen of kantine schoon, verkoop je
wel eens lootjes, sta je vaak bij Makkum 3 langs
de lijn, zit je in het hoofd- danwel jeugdbestuur,
heb je een andere functie bij de vv, drink je af en
toe een pilsje of wijntje in de kantine, sponsor je
een team of anderszijds te v.v., kortom heb je zin
in een feesie? Schroom dan niet en kom langs!!

Damvereniging OKK
Makkum - Dammers zijn niet afhankelijk van
het weer. Daarom is er deze winter gewoon
doorgedamd. Elke dinsdagavond waren we er in
De Prins om er onze partijen te spelen. Hier zijn
enkele uitslagen.
H. van As
Sj.Mensonides
G.Mensonides
I.Werkhoven
H.van As
A.van Schaick
H.van As
S.Tilstra
H.van As
Sj.Mensonides
A.van Schaick
H.van As
S.Tilstra
H.van As

- A. Wiersma
- B.Tilstra
- G.Zijlstra
- A. van Schaick
- S.Tilstra
- B.Tilstra
- Joh. Rinia
- A.Wiersma
- S. Tilstra
- I.Werkhoven
- C.E.Kooistra
- I.Werkhoven
- Joh.Rina
- A.Wiersma

0–2
0–2
1–1
1–1
1–1
0-2
1–1
0–2
1–1
1–1
2–0
2–0
2–0
2–0

Oudemirdum is bij ons op bezoek geweest. Een
sterke ploeg. Maar de spelers van OKK gingen
er eens goed voor zitten en waren uiteindelijk de
sterksten. Het werd 12-8.
In de tweede ronde van de bekerwedstrijden was
OKK minder gelukkig. Oosthem was te sterk.
Het werd een 2–6 nederlaag voor OKK. En daarmee is OKK uitgeschakeld.

Cursus Borstvoeding in Sneek
Sneek - Op woensdagavond 16 maart start de
cursus Borstvoeding. De cursus is bedoeld voor
zwangere vrouwen en hun partners. Straks, als het
kindje geboren is, is het even wennen met de baby.
Het geven van borstvoeding hoort hier ook bij.
Jezelf voorbereiden op het geven van borstvoeding geeft veel ondersteuning en zelfvertrouwen
als het eenmaal zover is. De volgende onderwerpen komen aan de orde: diverse manieren om de
baby aan te leggen, hoe vaak per dag leg je aan,
wat zijn voor- en nadelen van het geven van
borstvoeding, het belang van rust en ontspanning,
lichamelijk contact met de baby, stuwing, borstvoeding kolven, bewaren van borstvoeding en
teruggaan naar de werkkring.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel: 0515-461234, of mailen: info@
thuishotel.nl of neem een kijkje op onze website:
www.thuishotel.nl
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Witmarsumer judoka’s winnen vele prijzen
aanvallend judo zien. Met drie winst en één verlies
partij nam Wybren een tweede prijs mee naar huis.
Ook een tweede prijs was er voor Luke van
Palmhoven (10 jaar, - 40 kg). De witte band
dragende Luke wist goed aanvallend judo te
laten zien. Helaas ging er naast ook voor Luke
één partij verloren maar hij wist er drie in volle
winst om te zetten.
eigen foto

* Rens van der Kooij, gedeeld 3e bij Noord
Nederlandse judokampioenschappen te Scheemda
Witmarsum - Afgelopen zaterdag was er in Norg
het jaarlijks beginners toernooi voor judoka’s
met een witte of gele band. Van Judo Witmarsum
kwam hier vele judoka’s in aktie.
Eva van der Kooij (8 jaar, - 28 kg) heeft in totaal
zo’n twee minuten op de mat gestaan tijdens de
vijf partijen die ze moest judoën. Eva wist al
haar partijen met mooie combinatie’s ippon seoi
nage-o soto gari (schouder-beenworp) en heuptechnieken in volle winst om te zetten. Zo nam
Eva een mooie eerste prijs mee naar huis.
Dennis van Malsem (9 jaar, - 35 kg) liet ook een
mooi staaltje judo zien. Dennis wist ook al zijn
partijen in volle winst om te zetten wat ook hem
een mooie en dik verdiende eerste prijs opleverde.
Samir van der Wal (10 jaar, -34 kg) wist al zijn
partijen voortijdig met ippon te beëindigen en
nam zo een eerste prijs mee naar Witmarsum.
Sasker Yntema (11 jaar, - 53 kg) zat in een pittige
poule. Zijn tegenstanders waren een kop groter
dan Sasker maar dat kon Sasker niet deren. Met
goed aanvallend judo wist ook hij al zijn partijen
in volle winst om te zetten. Sasker kon een eerste
prijs mee naar Wons nemen.
Wybren Walinga (8 jaar, - 40 kg) liet ook mooi

Abradiena de Vries (9 jaar, - 44 kg) deed voor de
eerste keer mee aan een toernooi en zeker niet
zonder succes. Ze wist twee partijen in volle
winst om te zetten. De derde partij ging tegen
een judoka met de gele band, Abrandiena liet
zien dat ze een leuke partij kan judoén en wist de
tegenstandster in een houdgreep te nemen. Helaas
begreep ze een teken van de scheidsrechter niet
goed waardoor ze de houdgreep los liet. Uiteindelijk verloor deze pittige judoka de partij
met een klein verschil. Abrandiena nam wel een
mooie tweede prijs mee naar huis.
Senah Oostenveld (9 jaar, - 34 kg) begon het
toernooi heel sterk door drie maal een technisch
ippon (10 punten) te scoren met mooie heuptechnieken. Helaas liet Senah zich daarna twee
maal verrassen. Wel nam ze een verdiende derde
prijs mee naar huis.
Derde prijzen waren er voor Giel Dol, Damian
Heijneker (eerste toernooi met aanvallend judo)
en Roelie de Vries.
In Scheemda waren de Noord Nederlandse Jeugdkampioenschappen - 12 jaar. Van Judo Witmarsum
nam hier Rens van der Kooij (10 jaar, - 46 kg)
aan deel. Met keurig en goed aanvallen judo wist
Rens zich in de finale te judoën. In de finale poule
liet Rens leuk en goed aanvallend judo zien, helaas
kon hij niet verhinderen dat hij zijn finale partijen verloor. Wel nam Rens een mooie gedeelde
derde prijs mee naar huis en een uitnodiging
voor de district trainingen van de Judo Bond.

Aantal leden van It Fryske Gea stijgt explosief!
Het aantal leden van It Fryske Gea, de provinciale
vereniging voor natuurbescherming in Fryslân,
is de laatste maanden explosief gestegen. Diverse
acties en ontwikkelingen hebben zeer succesvolle
resultaten te zien gegeven waardoor het aantal
leden met meer dan twintig procent is gestegen
tot boven de 27.000 leden! It Fryske Gea vierde
het afgelopen jaar haar tachtigjarig bestaan. Ter
gelegenheid daarvan werd eind oktober de nieuwe
natuurgids “Ontdek de Friese Natuur” gepresenteerd. Deze uitgave werd door leden en niet-leden
zeer goed ontvangen. Maar ook de verschillende
andere acties hebben hun uitwerking niet gemist.
Zo volgden de afgelopen maanden een huis-aanhuis mailing in heel Fryslân, een belactie, een
lid-werft-lid actie, plaatsing van (grotendeels
gratis “stoppers”) advertenties in diverse media
en werkt It Fryske Gea succesvol samen met De
Friesland Zorgverzekeraar.
Telde de vereniging eind december nog 22.600
leden, op dit moment is het gegroeid tot meer

dan 27.000 leden. Een toename van ruim twintig
procent! Volgens Ultsje Hosper, directeur van
It Fryske Gea, is het fijn te constateren dat er
zo’n groot maatschappelijk draagvlak voor zijn
vereniging bestaat. “Het is een teken dat de leefomgeving de bewoners van Fryslân ter harte
gaat. Juist in een tijd van bezuinigingen op
natuur en landschap door de overheid, is het van
groot belang dat er veel mensen achter ons
staan”. “Door een lidmaatschap van It Fryske
Gea kiezen mensen bewust voor het behoud van
de mooie natuur en het prachtige landschap dat
onze provincie rijk is. Om de natuur zelf maar ook
om er van te kunnen genieten. Zelf en volgende
generaties”. De doelstelling van de vereniging,
de bescherming van natuur en landschap in
Fryslân, blijkt volgens hem dan ook duidelijk
steeds meer en meer mensen aan te spreken.
“Bovendien doet uit veel reacties blijken dat de
activiteiten en de voordelen van het lidmaatschap van It Fryske Gea een grote belangstelling
genieten”.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 5 maart
15.00 uur Makkum 1 - Waterpoort Boys 1
12.45 uur Workum 2 - Makkum 2
12.45 uur Makkum 3 - Rood Geel 3
14.30 uur Makkum 4 - Heerenveense Boys 6
12.00 uur Sneek/Wit-Zwart B2 - Makkum B1
10.30 uur Franeker SC C2 - Makkum C1
09.00 uur Makkum C2 - Heeg C2
10.45 uur Makkum D1 - Balk D1
09.00 uur Makkum D2 - Sparta’59 D2
09.00 uur CVVO E1 - Makkum E1
10.30 uur Makkum E2 - Nijland E2
10.00 uur Oosterlittens E2 - Makkum E3
10.00 uur EBC/Delfstrahuizen F1 - Makkum F1
10.30 uur Makkum F2 - Jubbega F3
09.00 uur Oeverzwaluwen F3 - Makkum F3
14.30 uur SDS DA2 - Makkum DA1
10.15 uur Walde De MC1 - Makkum MC1

VV Makkum uitslagen
ONT 1 - Makkum 1
Makkum 2 - VHK 2
TOP'63 2 - Makkum 3
AVC 3 - Makkum 4
Oosterlittens A1 - Makkum A1
Makkum C1 - Akkrum C1
Franeker SC D1 - Makkum D1
AVC E1 * - Makkum E1

3-1
2-1
0-6
afg
afg
2-1
8-2
6-6

* = door na penalty’s

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied 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: belboei@makkum.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.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: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 2 maart 2011

Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

1ste jaars schoolboeken opleiding verzorgende
IG, tel. 0515-232109
3 Tarzan boeken kleur strips 1971-1972-1974 € 50.-;
Wandbordje geelkoper De Uiver 1934 € 40.-;
Echt bontjasje bruin z.g.a.n. kort model krul mt.
44 € 40.-, tel. 06-18035366
Fax-telefoon € 150.-, tel. 0515-336605
Stalen bureau b 120 x d 60 x h 70 met 10 laden
€ 50.-, tel. 0515-231648
GRATIS AF TE HALEN

Ongeveer 500 dakpannen. Bel voor afspraak
06-28373556
GEVRAAGD

Juliana centen, tel. 06-18035366
Gratis breiwol voor Wildbreien. Heeft u nog resten
breiwol liggen waar u toch niets meer mee doet?
Graag halen wij het bij u op, bel. 0515-579000
Voorjaar-/zomerkleding gevraagd voor de kledingverkoop van de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod, op
woensdag 6 april van 19.00-20.30 uur in het MFC.
Kleding inbrengen kan op de peuterspeelzaal tot
31 Maart. Wanneer 50% van de opbrengst gewenst
is graag een naam en email adres erbij doen,
zonder email adres kunnen wij niet uitbetalen!!!
Meer informatie over het inbrengen van kleding
bel met Angela 232965, Barbara 231279 of
Gretha 233515
VERLOREN

Wie o wie heeft zaterdag 29 januari onze fotocamera tas(cullmann) met Lumix batterij en zonneklep gevonden. Graag terugbrengen bij fam. S.
Lootsma tel. 0515-232964
Zaterdag tussen Avondrust en Schokkerweg een
gouden ring met veel emotionele waarde, tel.
0515-231614

Aanleveren
Makkumer
Belboei
Makkum - Vanaf vandaag is er voor het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer
Belboei een nieuw e-mail adres in de lucht:
belboei@makkum.nl.
Naar dit e-mail adres dienen alle teksten,
advertentiemateriaal, familiebericht, foto's e.d.
gestuurd te worden. Alle overige e-mail adressen
komen te vervallen.

Gezien in Makkum

