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Koninginnevereniging Makkum is alweer druk bezig met
de voorbereidingen van het aanstaande Koninginnefeest
Mededeling voor alle ondernemers in Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Het bestuur van de Koninginnevereniging Makkum heeft in samenwerking
met de Makkumer Belboei gekozen voor een
andere opzet voor het bekendmaken van de
festiviteiten op en rondom Koninginnedag. In
plaats van het welbekende programmaboekje
wordt er dit jaar op 27 april aanstaande een
speciale Makkumer Belboei uitgebracht: ‘De
Koninginne-editie’. De Koninginne-editie zal
in het teken staan van het Koninginnefeest dat
in Makkum traditiegetrouw verspreid over
enkele dagen op grootse wijze wordt gevierd.
Het totale programma met tal van activiteiten
voor jong en oud zal uitgebreid vermeld worden
in deze speciale krant.
Elk jaar wordt de Koninginnevereniging Makkum
financieel fantastisch ondersteund door de
Makkumer middenstanders, horeca en bedrijven
en men hoopt dat er dit jaar ook weer op hen
gerekend kan worden. De bedrijven die voorheen
een advertentie plaatsten in het programmaboekje zullen worden benaderd door de
bestuursleden van de Koninginnevereniging
Makkum. Dit geldt echter niet voor de contractadverteerders van de Makkumer Belboei. Dit om
extra kosten voor hen te vermijden. Als een

contract-adverteerder wèl iets extra’s wil doen
in deze speciale Makkumer Belboei, kan er
contact worden op-genomen met één van
onderstaande mensen. Voor deze Koninginneeditie zal het formaat van de advertenties hetzelfde zijn als in de reguliere Makkumer
Belboei. De kosten van een advertentie zullen
in verhouding tot de grootte van de advertentie
worden berekend, conform het contract. Overigens kunnen familie-advertenties, zoekertjes,
wist u dat…. etc. die gewoonlijk in de Makkumer
Belboei staan, ook in deze editie worden
geplaatst. Het aanleveren hiervan gaat dan ook
op de gebruikelijke manier, zie colofon.
Martina Koordes
email: koordes@online.nl
tel. 06 27366497
Rein Feenstra
email: reinfeenstra@kpnplanet.nl
tel. 06 19540168
Theo Adema
email: belboei@makkum.nl
tel. 0515 231401 / 06 53542243
Andries Quarré
email: belboei@makkum.nl
tel. 0515 231687

Makkum, Markt 17

Multifunctioneel gebouw in centrum voor div.
doeleinden geschikt zoals kantoor, winkel of
atelier, ruimten o.a. 91 m², 30 m² en 34,5 m².
Huurprijs € 1.250,- per maand

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 3 april
k.c. “Het Anker” 9.30 uur ds. J. van Olffen
Doopsgezinden Gemeente dienst te Bolsward
10.00 uur br. P. Witteveen
R.K.kerk dienst te Makkum 9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur br. F. Bandstra H.A.

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).
Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770
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

Familieberichten

Agenda
donderdag 31 maart

Eindelijk!
Het wachten is voorbij
Nu is er een broertje voor mij!

Jorrit
is geboren op 15 maart 2011
om 7.40 uur
Hij weegt 3745 gram en is 52 cm lang
Sebastiaan, Grietje en Fedde De Haan
Kerkeburen 13
8754 CZ Makkum
Sebastiaan: 06 109 060 66
Grietje: 06 133 986 15
02-04-1971

02-04-2011

Jaja mensen het is echt waar
pake en beppe zijn al
40 jaar een getrouwd paar.

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

Makkum – MFC Maggenheim 20.00 uur
Jaarvergadering Gymnastiekver. DES

zaterdag 2 april
Makkum - “MFC Maggenheim” 20:00 uur
bingo voor jong en oud.
Gaast – Dorpshuis ‘De Fûke’ 20.00 uur
competitie klaverjassen
Kornwerderzand – Nationaal Museumweekend
van 10.00-17.00 uur, gratis toegang. met diverse
attracties
Skuzum – It Tserkje 20.00 oere
Toanielselskip Skuzum-Piaam spilet de komeedzje
“Berend past op é slach”, nei ôfrin gesellich nei
sitte yn ‘de Treffer’

zondag 3 april
Makkum – Woonzorgcentrum ‘Avondrust’
19.30 uur “Zing mee avond”
Witmarsum – Koepelkerk 16.00 uur
Koepelconert Con Amore Musica o.l.v. Gerben
v.d.Veen met “Carnaval des Animauk’ m.m.v.
pianist Johan Bijhold

dinsdag 5 april

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Makkum – Woonzorgcentrum Avondrust 15.00 uur
optreden Leeuwarder Mandoline Ensemble

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Oud papier

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum
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

Van Harte Gefeliciteerd
Tigo & Lilli
Chelsea & Chanoa

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 / b.g.g. 06-20441818

Makkum – Zaterdag 2 april 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.

Trots, Blij en Gelukkig
Welkom Lieve
2 april is it 12,5 jier ferliene dat sy troud binne,
En húshâlding utwreidzje dienen sy op de Finne.
Hy is gek op sparje,
En sy op klean vergarje.
Sy sille net faak in feestje oerslaan,
En meie graach as lêsten it ljocht útdwaan.
Wy winskje jimme folle lok mei jimme
3 jongens en op nei de 25 jier.
Jimme Skylge freonen.

Lauren Jasmijn
Lauren is geboren op 18 maart 2011,
ze weegt 3465 gram en is 48 cm lang.
Dochter van
Renzo en Ellen
De Gearen 4, 8754 KC Makkum
0515-230454
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Ingezonden
Oproep
Wie heeft mij geholpen?
Ik ben gevallen met de fiets in de nacht van vrijdag
25 op zaterdag 26 maart jl. om ca. 03.30 uur. Dit is
gebeurd nabij de haven/viskraam.
Wie heeft mij geholpen om naar Sneek te worden
gebracht? Graag zou ik met deze persoon in contact
komen, zodat ik hem of haar persoonlijk kan
bedanken voor deze hulp. Tel. 0515-231377
Mieke Tilburgs

Het komt wel goed
met Makkum
Vorige week dinsdagmiddag, mooi weer, terwijl ik
in de tuin bezig ben, hoor ik aan de andere kant van
de heg vier meisjes praten. Het gaat over de troep
in de diepe greppel die achterlangs. De Pleatsen
loopt. Ze komen tot de conclusie dat de greppel
nergens bij hoort en dat het dus zwerfvuil is. Een
van hen haalt een plastic zak op en de hele greppel
wordt opgeschoond.
Bedankt Lisa, Marion, Rianne en Anouk. Het komt
wel goed met Makkum als de jeugd ziet waar het
fout zit en er ook spontaan wat aan doet!
Hulde, Tineke Zeilstra

Woninginbraak
tijdens vakanties
Makkum – De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een inbraak in een woning aan de
Krommesloot in Makkum die plaatsvond tussen 8
maart en 24 maart. De bewoners zagen bij thuiskomst, na een vakantie, dat er was ingebroken. De
gehele woning werd doorzocht waarbij gouden
sieraden en een geldbedrag werden weggenomen.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Vla...................................................1.27
Leverkaas.................................per pakje 25

cent korting
Dreft Afwas Original, 750 ml...................................2.99 1.99
Appelsientje Appelsap, 1 literpak..............................99 cent
Hero Aardbeien Jam, pot 340 gram...................................1.39
Duyvis Borrelnootjes, 300 gram.................................2.49 1.59
Honig Mix voor Bami of Nasi...........................1.25 79 cent
Helema Koeken, diverse smaken, pak 180 gram

deze week 1 + 1 gratis
Aanbiedingen geldig van do. 31/3 t.e.m. wo. 6/4

Laatste week Rondje Europa
Profiteer van 31 maart t/m 2 april
van dit smakelijke voordeel

* Diverse soorten buitenlands vleeswaar.
* Smulsloffen voor in de oven.
* Diverse soorten verse pizza's op bestelling.
* Ovenschaaltjes voor het gemak.
* En lekkere gemakproducten zoals:
Gevulde Biefstuk
Gemarineerde producten
en wat niet meer......
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Fysiotherapeut Hellendoorn na 36 jaar met pensioen
“Ik kijk met voldoening terug op alle jaren”

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
* Gert-Jan Hellendoorn sluit morgen (donderdag) de deuren van zijn praktijk.
Makkum - Fysiotherapiepraktijk Yn ‘e Fûke aan
De Voorn is verkocht. Praktijkhouder Gert-Jan
Hellendoorn behandelt morgen (31 maart) na 36
jaar zijn laatste patiënt en gaat genieten van zijn
pensioen. Dat Hellendoorn een eigen fysiotherapiepraktijk zou gaan runnen, hoopte hij als student
al. In 1971 begon hij met zijn opleiding aan de
Academie voor Fysiotherapie in Amsterdam.
Ondanks dat hij zijn studietijd eind 1973 al moest
combineren met het vaderschap – zijn vrouw
Tineke beviel van dochter Annelies – kwam zijn
opleiding niet in gevaar. In 1975 studeerde hij af.
“Vlak daarna las ik een vacature van de heer
Notemans. Die had een praktijk in het Groene Kruisgebouw aan de Lieuwkemastraat in Makkum”,
legt Hellendoorn uit. “En onder meer omdat mijn
vrouw oorspronkelijk ook uit Friesland komt,
trok de functie in het IJsselmeerdorp ons aan.”
Al snel daarna kon Hellendoorn voor drie dagen
in de week aan de slag en runde hij de praktijk.
Na één jaar in dienst te zijn geweest, kocht hij de
praktijk van Notemans. Zijn werkweek vulde hij
aan met twee dagdelen in het Medisch Kindercentrum in Rijs en twee dagdelen in verzorgingshuis Avondrust.
Opleidingen
Ondertussen breidde het gezin zich uit met zoon
Jan-Taco en dochter Susanne. De wens om een
eigen gebouw te kopen – en niet meer te huren –
kon ingevuld worden op het moment dat de Wet
op het basisonderwijs werd ingevoerd; de kleuterschool Yn ‘e Fûke verhuisde naar de christelijke
basisschool De Ark. “Ik kon daardoor in het voorjaar van ‘88 een deel van het pand kopen en liet
het in een half jaar verbouwen tot fysiotherapiepraktijk. Vanaf november dat jaar werkte ik fulltime
in mijn eigen praktijk.” Doordat Hellendoorn
verschillende opleidingen en cursussen volgde
(onder andere de deeltijdopleiding Manuele
Neurotherapie in Brussel en Antwerpen, de
opleiding Sportfysiotherapie in Papendal, een

cursus zooltjes maken voor mensen met een lichte
voetafwijking en verschillende tapecursussen) kreeg
hij het steeds drukker op het werk. Inmiddels heeft
hij drie medewerkers in dienst: Joke DijkstraZondervan (tevens vaste waarnemer), Jantsje Viëtor
en kinderfysiotherapeute Akkelien Altena.
Dubbele gevoelens
Al hoewel de nu 62-jarige Hellendoorn altijd
veel plezier in zijn werk heeft gehad, wist hij
ook dat hij moest nadenken over een praktijkovername. In januari van dit jaar was de kogel
door de kerk: fysiotherapeut Edwin Boes uit
Franeker neemt de praktijk over. Toch komt
Hellendoorns pensioen eerder dan verwacht.
“Wegens gezondheidsproblemen heeft de overname meer prioriteit gekregen. Ik heb dan ook
dubbele gevoelens bij het stoppen met mijn
werk.” Zo zal hij het contact met patiënten erg
missen. “Zo komen vele mensen al jaren meerdere malen per week in de oefenzaal. Er heeft
zich bijvoorbeeld een heel gezellig en luidruchtig
groepje gevormd”, vertelt Hellendoorn lachend.
Eén van de dingen die hij niet zal gaan missen, is
de administratieve rompslomp. “Die is de laatste
jaren alleen maar complexer geworden.”
Genieten
Dat hij zin in zijn pensioen heeft, is overigens
wel duidelijk. “Er komt een mooie tijd aan; de
lente is net begonnen en ik heb tal van plannen.”
Zo wil Hellendoorn zijn dagen onder meer vullen
met fietsen, tuinieren, het maken van houten speelgoed en het genieten van de vijf kleinkinderen.
“Daarnaast zijn we liefhebber van het maken van
reizen.” Tot slot wil de fysiotherapeut duidelijk
maken dat hij met veel voldoening terugkijkt op
alle jaren. “Ik heb een prachtig beroep waarin ik
mensen beter kan maken.” Ook wil hij de
Makkumers bedanken voor het vertrouwen van de
afgelopen jaren. “Ik hoop uiteraard dat ze Boes
hetzelfde vertrouwen schenken.”

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

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Kennismaking fysiotherapeut Edwin Boes
“Een eigen praktijk was altijd een wens”

Groningen, waarna hij her en der waarnam bij
verschillende fysiotherapeuten. “In Nederland was
echter weinig werk, dus vertrok ik naar buurland
Duitsland”, legt hij uit. Na eerst anderhalf jaar in
een Duits dorpje in het noorden van het land te
hebben gewerkt, vertrok hij daarna naar het
zuidelijker gelegen Beieren. “Na zeven jaar keerde
ik echter terug in Franeker, waar ik in loondienst
kwam bij een maatschap.” Zijn opleiding Manuele
Therapie rondde hij daarna in 2005 af. Nu Boes
de praktijk heeft gekocht, kijkt hij erg uit om te
beginnen. “Ik heb altijd een eigen praktijk willen
hebben. De praktijk van Hellendoorn kwam op
mijn pad en dus was dit mijn kans.”

* De nieuwe fysiotherapeut Edwin Boes begint
maandag ‘Yn ‘e Fûke’.
Makkum – De 39-jarige Edwin Boes uit Franeker
heeft fysiotherapiepraktijk ‘Yn ‘e Fûke’ in Makkum
van Gert-Jan Hellendoorn overgenomen. Na zestien jaar op verschillende plaatsen in loondienst
te hebben gewerkt, gaat een wens van hem in
vervulling.
In 1994 studeerde Boes als fysiotherapeut af in

Boes volgt op dit moment nog een deeltijdMasteropleiding in Zwolle en is ook fanatiek
hardloper. “Ik loop zo’n drie keer in de week en
doe geregeld aan halve en hele marathons mee”,
aldus Boes, getrouwd en vader van twee jongens.
Jantsje Viëtor – voor de meeste mensen die bij
Hellendoorn al kwamen wel bekend – blijft op
de praktijk werken. Ook biedt Boes kinderfysiotherapie aan. Boes start op maandag 4 april op de
praktijk aan De Voorn. Zaterdag 9 april houdt hij
van 15.00 tot 18.00 uur een open middag voor
belangstellenden. Iedereen is welkom.

Opgave voor Leugenbollepop 2011
Makkum - De opgave voor deelname aan het
leukste feestje van Makkum, Leugenbollepop is
begin maart gestart. De eerste aanmeldingen zijn
inmiddels binnen. Dit zijn de deelnemers die dit
jaar zeker van hun zaak zijn, ik doe mee aan dit
mooie muziekfeest! Ben jij dat ook of twijfel je
nog? Nergens voor nodig want je wordt ook dit
jaar weer begeleidt door ervaren muzikanten.
Vanaf half april gaan zij repeteren op de nummers.
Wanneer de band de nummers onder de knie
heeft wordt je als gastzanger uitgenodigd om
samen met de band en achtergrondzang jouw
opgave in te studeren. Vele Makkumers weten
hoe dit gaat en hoe gezellig de oefenavonden
zijn. Na een aantal repetities is het dan op 26
augustus tijd voor de opvoering op het Plein in
Makkum!
Zorg tijdens de keuze al voor een nummer wat je
goed ligt en ook een nummer wat direct aanslaat
bij het publiek. Voor extra attractieve waarde

Adverteer in de
Makkumer Belboei

kan je denken aan een leuke act inclusief kleding
en make-up of iets verrassends wat nog niet eerder
gedaan is. Mocht je een zanger of zangeres in spé
zijn maar weet nog niemand dat, geef je dan op
voor Leugenbollepop via www.leugenbollepop.nl.
Veel talent is je op deze manier voor gegaan.
Recente talenten zijn natuurlijk Bente die het
festival Liet heeft gewonnen en Ineke die in mei
hoopt af te studeren als zangeres aan het
Friesland College.
Leugenbollepop geeft jong talent een kans om
op jonge leeftijd te ruiken aan het artiestenbestaan. Voor oud talent is het vaak een droom die
zij al jaren in de badkamer tot leven wekken
maar geheim houden voor de omgeving. Hebt u
ook zo’n geheim? Geef je dan snel op via www.
leugenbollepop.nl. De opgave loopt tot en met
8 april 2011.
Stichting Leugenbollepop Makkum

Oproep emailadressen van NUT- (en niet)leden
Makkum - Het NUTbestuur wil haar leden (en
natuurlijk ook niet leden) graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van haar activiteiten.
Zo ontvangt u ieder jaar in september onze flyer
met daarin het volledige programma van het
komende seizoen. Daarnaast verschijnen er regelmatig persberichten en advertenties in de Belboei
om u te attenderen op wat er spoedig komen
gaat. In 2010 is onze eigen NUT-website on line
gegaan, om snel met onze leden te kunnen communiceren en om u via onze nieuwsbrief op de
hoogte te houden van de voorstellingen en activiteiten. Wilt u graag deze nieuwsbrief ontvangen,
geef dan uw emailadres door aan ons (dat alleen

gebruikt zal worden voor NUT-activiteiten). Dit
kunt u doen door de volgende stappen te nemen:
Ga naar onze site: www.nutmakkum.nl, ga na knop
“lid worden”, aanvragen nieuwsbrief, vul uw
gegevens in en ontvang voortaan onze nieuwsbrief.
Bent u nog geen lid van het NUT, maar wilt u dat
wel graag worden? Ook dan kunt u terecht op onze
website! Bent u geen lid en wilt u dat ook niet
worden en wilt u wèl onze nieuwsbrief ontvangen?
Ook daarvoor kunt u terecht op onze website en
gewoon bovenstaande stappen volgen.
Bestuur NUT –departement Makkum
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Wist u dat...
* er zaterdag 2 april een bingo plaatsvindt in
MFC Maggenheim en er wordt gespeeld voor
schitterende prijzen.
* tevens een verloting plaatsvindt met een verrassende hoofdprijs
* Voor de uitvoering van de Toanielferiening
Skuzum/Piaam op 9- en 16 april in Skuzum
zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze zijn
verkrijgbaar bij Garage Horjus.
* Vrijdagavond de nazorgvergadering in hotel
De Prins wordt georganiseerd door Vogelwacht
Makkum
* Naast het nodige aaisykers-latijn de avond ook
erg informatief is voor tuinvogelliefhebbers
omdat wij diverse nestkasten in de aanbieding
hebben
* Daarnaast is er o.a. een informatiefilm, resultaten van vorig jaar en diverse vogelwachtspullen
in de verkoop

Wist u dat...
Stienen Man
Bij Harlingen staat de ‘Stienen man’ op de zeedijk en in Harlingen was/is een hotel genoemd
naar zijn vrouw Anna Casparij. Maar het echtpaar woonde echter in Makkum. Haar man was
de eerste kleuring (voorman) in deze contreien.
Mogelijk zijn de koppen in de boekhandel de
eerste afbeeldingen van hem. De rest van hem
kwamen tot kort na de oorlog in de gevel van
Bleekstraat nr 2 voor. Door toedoen van een
bekende Makkumer is de gedenkplaat op de
koppen in de boekhandel na, jammer genoeg
zoekgeraakt. Casper kwam over sterk Zuiderzee ijs
naar Friesland en werd later gevangen genomen
bij Sotterum. Sotterum was toen een fort zoals
Boutange.
Willem Draisma, Makkum
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Kazematten zijn klaar voor een nieuw seizoen

* De bezoekers voor het deels nieuwe gebouw volgen de verrichtingen van de Heli.
Kornwerderzand - Er is de afgelopen winter
hard gewerkt aan het uitbreiden van de locatie
van de Kazematten. De ontvangstruimte was
veel te klein. Als een grote groep bezoekers een
film wilde zien, was er voor de andere bezoekers
geen ruimte mee. De nieuwe accommodatie werd
feestelijk geopend. Staatssecretaris Atsma kon
vanwege een debat in de kamer niet aanwezig zijn.
Zijn taak werd overgenomen door wethouder Wigle
Sinnema van de gemeente Sûdwest Fryslân. Door
een SAR helikopter werd de schaar gebracht,
waarmee de enige nog levende man, die ooit in
de oorlogsjaren gestationeerd was bij de Kazematten het lint kon doorknippen. De heer Corporaal,
een krasse senior, deed dit met een grote glimlach.
Een fraaie filmzaal biedt plaats aan vele bezoekers.
De 70m2 grote zaal kan afgesloten worden van
het horeca gedeelte en er zijn twee films te zien,
over het leven en werken van de mensen, die in
de oorlogsjaren in de Kazematten aanwezig waren.
De kosten van de uitbreiding zijn € 226.000,Het bestuur van het museum kon zelf € 50.000,betalen en de rest kwam van de provincie,
gemeente en vele particulieren en fondsen. Om
de bezoekers een fraaie aanblik te garanderen
werken er momenteel 60 vrijwilligers. In 2010
werd het 25 jarig jubileum gevierd en mochten
14000 gasten het Kazematten museum bezoeken.
Voor het komende seizoen zijn er al weer verschillende groepen, die een rondleiding geboekt
hebben. Op 2 en 3 april is het museum weekend en
er is dan weer het nodige spektakel te verwachten.
De toegang is gratis en iedereen, die een fikse
wandeling over en onder de bruggen van Kornwederzand wil maken, is van harte welkom. De
toegang tot het complex is niet bepaald ideaal en
het bestuur hoopt ooit in de toekomst, als de

Afsluitdijk aangepakt wordt, dat er een aquaduct
kan komen. Een volgend probleem dit jaar is dat
het sluizencomplex volledig afgesloten is. De boten
die altijd varen met bezoekers van het museum
weekend kunnen nu niet meer aan de IJsselmeer
kant van het complex afmeren. Er wordt nog
gekeken naar een oplossing. De mensen die zelf
met een boot bij Kornwerderzand afmeren kunnen
ook niet meer bij het museum komen. Het bestuur
van het museum is niet blij met deze ontwikkelingen van het sluizencomplex. Toch verwachten
ze ook dit jaar weer veel bezoekers en misschien
is dankzij de grotere ontvangstruimte, het aantal
van 15.000 bezoeker wel te halen. 2 en 3 april
gratis toegang van 10.00 tot 17.00 uur en het
wordt weer een bijzonder weekend.

* Roelof Corporaal met echtgenote.
(de oudste veteraan - 92 jaar - die in 1940 op
Kornwerderzand zat)

Hallo ik ben Iwan Tjeerdema
Makkum - Ik zal graag een baantje willen hebben,
want ik ben aan het sparen voor een nieuwe
zeilboot. Dus ik kom u vragen of ik 1x per week
kan komen ik kan van alles doen, zoals honden

uitlaten, grasmaaien, tuinieren, ramen lappen,
etc. Als u iets voor mij heeft laat het me horen!
Tel. mobiel 06 1357 1669, graag niet op tijden
tussen 8.30 tot 15.15 uur, dan zit ik op school.
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Zing mee avond
Makkum – Op zondagavond 3 april een “Zingmee-avond” in de grote zaal van woonzorgcentrum
Avondrust. Er worden bekende geestelijke liederen
gezongen o.a. uit de Joh.de Heer bundel. Orgelbegeleiding wordt verzorgd door de heer A. Couperus.
De toegang is gratis en de aanvang is om 19.30 uur.
Een ieder is van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 of D.
Tamminga, tel. 0515 -231618.

De kerken gaan open (2)
We gaan bij elkaar op bezoek
Makkum – Het Oecumene Overleg Makkum e.o.
organiseert een serie open avonden voor de kerken.
De eerste was een geslaagde bijeenkomst in de St.
Martinuskerk. Het is geen kerkdienst, maar een
gelegenheid om de kerk rustig van binnen te bekijken.
Zondag 3 april a.s. zal de PKN kerk “Het Anker”
open zijn. Deze avond zal Jikkie van de MeerSpeerstra uitleg geven wat haar inspiratie was
schilderijen te maken en deze ook te tonen. Een aantal hangen afwisselend, passende bij het liturgisch
jaar in de kerkzaal. Na afloop is er koffie en kan
nagepraat worden over alles wat we gehoord en
gezien hebben. De aanvang is om 19.00 uur in k.c.
“Het Anker” (Buren 17). Een ieder is hier van harte
welkom!

In het dorpscafé “Wat was waar”
Pingjum – Morgenavond (donderdag 31 maart)
vanaf 20.15 uur is er in het kader van de maandelijkse “Kwesties” een bijeenkomst in dorpscafé
“de Hollandse Kus” Grote Buren 1 te Pingjum. In
een reeks bijeenkomsten zullen hier de verschillende
buurten van Pingjum worden belicht in foto’s, filmbeelden en verhalen en worden (digitaal) vastgelegd
en opgeslagen voor de toekomstige generaties.
Deze avond zal gaan over de Burenlaan en Pibemalaan in Pingjum. Mensen die hier iets over weten,
fotomateriaal bezitten, en de verhalen kennen zijn
van harte welkom op deze avond. Ook degene die
belangstelling hebben en meer willen weten over
de huizen in deze straten van Pingjum zijn hierbij
van harte uitgenodigd.

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


Peruaanse sjamanen
op bezoek in Pingjum
Pingjum - Voor de 2e keer brengen sjamanen uit
Peru een bezoek aan Friesland. Zij komen een paar
keer per jaar naar Nederland om hun wijsheid en
kennis te verspreiden. Donna Maria en Don
Alejandro zijn directe afstammelingen van de
Inca’s. Hun wijsheid en kennis zijn eeuwen oud en
zonder invloed van buitenaf gebleven. Daardoor
zijn de helingen en inwijdingen die deze sjamanen
zeer krachtig. Zij brengen je weer dicht bij je kern
waardoor je je beter in balans voelt. Donna Maria
en Don Alejandro geven in Pingjum twee dagen
lang (ook s‘avonds) op 21 en 22 april individuele
helingen en inwijdingen.
Voor meer informatie www.sjamanismefriesland.nl
of sjamanismefriesland@hotmail.com

Vw golf 1.6 5 deurs
km 123863, Kleur: zwart, Apk: 11-2011
Centrale deurvergrendeling, Stuurbekrachtiging,
Airbag's, Abs, startblokkering

€ 3450,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Kasteeltje toneel voor inzameling Marije brengt € 2519,50 op

Foto: Sjouke Hoeksema

Makkum - Afgelopen zaterdagavond is in de
Doopsgezinde kerk, het Kasteeltje, een zeer geslaagde inzamelingsactie georganiseerd door de
‘Bouwers’ en vele vrijwilligers. De inzameling had
als doel om de aanschaf van een gemotoriseerde
rolstoel voor Marije Rinia te bekostigen.
Door een stofwisselingsziekte kan Marije niet meer
zelfstandig fietsen. De jeugd van de Doopsgezinde
zondagschool, de Bouwers, besloten daar wat aan
te doen! En dat is meer dan geslaagd. In een
bomvolle kerk (ca. 175 personen) was het een
drukte van belang om een bingo, een loterij, de
verkoop van hapjes en drankjes en diverse
andere spellen binnen twee uur plaats te laten
vinden. Diverse ondernemers en particulieren
hebben gul gehoor gegeven aan de oproep om
prijzen te doneren. Bij binnenkomst leek het wel
een veiling. Bingomeester Auke de Jong op de
kansel en een zee aan prijzen rondom het orgel.
Dat door deze overvloed, de bingo iets langer
duurde, stoorde niemand zich aan. In de gang
konden de bezoekers, het merendeel kinderen, naar
hartenlust geld uitgeven aan de diverse spellen
en verkoop van lekkere dingen. Dat verliep zeer
soepel, mede omdat ouders sneller de beurs pakken
voor een goed doel, dan voor een vragend kind.
Halverwege de avond kreeg de inzameling een
flinke stap in de goede richting door een zeer gulle
gift van € 500,- van stichting Hart in Friesland,
voorheen de Tjallingstichting. Deze stichting zet

zich in voor meervoudig gehandicapte kinderen in
Fryslân. Zonder subsidies zorgen de vrijwilligers
voor het genereren van geld. Eén van die vrijwilligers is Dely Oostenveld uit Makkum. Aan huis
(Bleekstraat nr. 7) heeft zij een klein kantoortje
ingericht waar zij u graag nader inlicht over de
mogelijkheid om donateur te worden. De dames
Durkje en Dinie namen de cheque samen met de
Bouwers in ontvangst (foto). Stichting ‘Wille’,
het opvangadres van Marije, heeft tevens € 100,gedoneerd. Na de laatste ronde bingo en de verloting werd er door de oudste kinderen en de
ouders nog gezellig nagepraat over deze zeer
geslaagde en spontane actie. Marije zelf was er
helaas zelf niet bij, maar krijgt door deze hartelijke ondersteuning in ieder geval een kans om
vaker buiten te zijn. Het eindbedrag van de
avond is geworden: € 2.519.50! De komst van de
rolstoelfiets is al zeker. Hiermee laat Makkum
haar toch van haar beste kant zien!
Voor diegene die door de drukte, de gezelligheid
en of de borrel de lootjes niet meer snel genoeg
boven water kon halen, hieronder de winnende
nummers die nog niet zijn afgehaald:
Groen: 511 / 8 / 183 / 882 / 950 / 957 / 46 / 870
Blauw: 754 / 248 / 40 / 3 / 36 / 386
Roze: 457 / 366 / 464 / 370 / 420
Geel: 449 / 560 / 305 / 458 / 551
* Prijzen af te halen bij Hoeksema Kapper, maandag v.a. 15.00 uur, dinsdag/donderdag tot 15.00 uur.

Oud Makkumer Marten Tilstra
organiseert Benefietconcert voor Japan
Makkum/Amstelveen - Zoals de meesten van jullie
weten ben ik getrouwd met een Japanse vrouw.
Mijn vrouw heeft de vorige grote aardbeving in
Japan meegemaakt (in Kobe, 1995) en heeft
indertijd veel hulp ervaren vanuit de rest van
Japan. Nu een ander deel van haar land zwaar is
getroffen door een aardbeving kon zij niet stil
toekijken. Daarom hebben wij het idee opgevat
om iets terug te doen. We hebben we een groot
benefietconcert georganiseerd, dat op 1 april a.s.
wordt gehouden in Poppodium P60 in Amstelveen.
Het concert begint om 20.30 uur (deur open om
20.00 uur). De programmering bestaat uit jazz,
latin, rock en popmuziek. Artiesten: Bert van
den Brink (Jazz), Denise Rivera (Latin), Nicad

(Rock), Night Flight to Rio (Pop). Kaartjes kosten
€ 15 en zijn te bestellen via de website van P60,
www.p60.nl. De gehele opbrengst van het concert gaat naar het Rode Kruis, voor directe noodhulp aan de slachtoffers in Japan.
Meer informatie over het concert vind je op onze
homepage, www.sosjapan.nl. Jullie begrijpen
natuurlijk dat wij de zaal van P60 graag tot de
laatste plaats toe gevuld willen hebben, zodat we
maximaal resultaat behalen. Bestel daarom gauw
je kaartje, en help ons om er een geweldige avond
van te maken! We hopen jullie daar te zien.
Hartelijke groet, Marten Tilstra,
Fideliolaan 106 1183 PP Amstelveen
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Expositie Corrie van der Werff
in de bibliotheek Makkum
Makkum - Vanaf vrijdag 1 april is er in de bibliotheek Makkum een expositie te zien van werk
van Corrie van de Werff. Corrie van der Werff,
woonachtig te Makkum, is nadat ze in 1995
gebruik kon maken van de VUT-regeling, meer
aandacht aan haar hobby’s gaan besteden. Vooral
het schilderen heeft haar interesse. Ze nam les
bij Antje van der Werf en heeft zich sindsdien
ontwikkeld tot iemand die natuurgetrouw schildert op olieverf met aandacht voor het detail. Ze
schildert het liefst onderwerpen die dicht bij
haarzelf liggen. Zo heeft ze een serie kistjes
geschilderd met verschillende inhoud en vanuit
een steeds ander perspectief, maar ook andere
stillevens spreken haar aan. Heel bijzonder is de
serie over de structuur van touw. Ook huisdieren
en dieren in en om de boerderij is een onderwerp
wat haar na aan het hart ligt.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom langs in de
bibliotheek Makkum!

Campagne “Hart aan de slag”
In Makkum, Cornwerd, Kornwerderzand, Idsegahuizum en Piaam e.o. Hartweek van 3 april t/m
9 april 2011. Het rode jurkje is het internationale
symbool voor de strijd tegen hart- en vaatziekten
bij vrouwen. Al onze collectanten ontvangen dit
jaar dit speldje met de rode jurk. Dit kan tijdens
het collecteren gedragen worden. Daarmee laten
we zien dat we de Hartstichting steunen in de
strijd tegen hart- en vaatziekten bij vrouwen. De
collectanten gaan elk jaar weer gemotiveerd op
pad want: Er is altijd wel iemand voor wie je
collecteert! Er is echter al veel bereikt, maar er
is ook nog veel werk te doen.
* 112 mensen overlijden dagelijks aan hart- en
vaatziekten
* 28 van hen zijn jonger dan 75 jaar
* 950 mensen worden per dag opgenomen in het
ziekenhuis als gevolg van hart- en vaatziekten
* 1.000.000 mensen hebben hart- en vaatziekte
Geef daarom gul. U redt daarmee levens! Geen
kleingeld in huis? Met één simpel SMS-je kunnen mensen geld geven aan de Hartstichting. Het
enige wat men moet doen is: 3HART te sms-en
naar 4488. Doneer eenmalig € 3,- Hiervan ontvangt de Hartstichting € 2,40.
Aly Wijbenga & Truus Kerpel

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met
onze acquisiteur
06-53542243
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De trossen gaan weer los bij Silerswaar!
Makkum - Wie houdt van sportieve kleding met
een hoge kwaliteit, modieuze uitstraling en goede
pasvorm, is bij ons weer aan het goede adres.
De voorjaarscollectie voor dames en heren van
Gaastra biedt het allemaal! Voor bescherming tegen
de maartse buien zijn er jassen in verschillende
modellen: over de heup, een blouson, of een langere trenchcoat. De focus ligt op draagbaarheid.
Dit vertaalt zich in lichte materialen die uiteraard
winddicht, ademend en waterdicht zijn. De functionaliteit loopt door in de gebruikte kleuren: navy,
wit en zwart zijn makkelijk te combineren met uw
garderobe. Wie het wat opvallender wil, kan kiezen
voor kobaltblauw of een ruitpatroon. Het ruitje is
ook gebruikt voor overhemden, blouses en korte
broeken. Deze zijn perfect te combineren met een
effen polo of sweater in verschillende uni kleuren.
Omdat de zon nog niet al te krachtig is, zijn er ook
weer volop fleeces aan de collectie toegevoegd. Bij
de kleurkeuze is wederom gelet op de mogelijkheid
tot combineren. Voorzien van een windstoppende
lining of zonder voering, de keuze is aan u! Maak
de outfit helemaal af met een bodywarmer. Ideaal
om samen met een fleece als lente/zomerjas te
gebruiken, want ook deze zijn wind- en waterdicht.
De sportswear-collectie ademt vooral het frisse
voorjaar met kleuren als oranje, kobaltblauw, roze
en groen. De Breton-collectie daarnaast is rustiger.
Zowel in de belijning als in het gebruik van applicaties. Voor de heren worden de kleuren navy, bruin
en wit gecombineerd met ‘french lavender’. De
dames kunnen kiezen uit klassiekers als het spijkerjack, de linnen pantalon, of een Bretonse streep.
Met hier en daar een eigentijdse twist, is het alles

behalve saai! Opvallend aan de gehele collectie
zijn de sterke basisitems met een goede pasvorm en
eenvoudige belijning. Aan deze basics kan men naar
eigen stijl en smaak streepjes, ruitjes, applicaties
van pailletten, opdrukken en felle kleuren toevoegen.
Met alle kledingstukken kan naar hartelust worden
gevarieerd, wat verrassende combinaties oplevert.
De kindercollectie is een vertaling van het volwassenen aanbod in de maten 92 tot en met 176, en
knalt eruit met fel oranje en kobaltblauw. Jassen,
fleece-truien, sweaters en polo’s: alles is fris en vrolijk.
Ook hier zien we een paar goede basic tegenhangers
in het navy en zwart, voor wat rust in het kleurrijke
geheel. Leuke details zoals een afneembaar kompasje
en gebruik van opdrukken maken deze collectie
stoer en functioneel met een knipoog.
De nieuwe collectie schoenen completeert het hele
plaatje. Voor zowel dames, heren en kids zijn er
leuke zomerschoenen in het navy en wit. Daarnaast
zijn er ook technische bootschoenen, waar goede
grip en ondersteuning voor de voeten voorop staat.
Gaastra is allang niet meer een merk voor alleen de
watersporter. Samen met de merken Musto en
Helly Hansen is het aanbod in onze winkel compleet. De collecties bieden hoogwaardige kleding
voor een ieder die zich graag sportief kleedt, maar
dan wel volgens de laatste trends!
Op www.silerswaar.nl vindt u de openingstijden
van de winkel en in de webshop kunt u alvast een
indruk opdoen van de collectie.
Tot ziens aan de voorstraat 17 in Makkum!

Gastgezinnen gezocht voor
Int. Folkloristisch Dansfestival
Bolsward - De organisatie van het Internationaal
Folkloristisch Dansfestival Bolsward is er voor de
24e maal in geslaagd om een breed scala aan dansgroepen, waaronder een aantal aansprekende buitenlandse groepen uit te nodigen en te contracteren
voor het festival dat plaats zal vinden in de Heamiel
week in Bolsward van 22-25 juni 2011. Ondanks de
financiële crisis is het bestuur er in geslaagd mede
door de goede contacten en met behulp van diverse
sponsoren om het financiële plaatje rond te krijgen.
De organisatie heeft groepen uitgenodigd uit de
volgende landen: Griekenland, Slovenië, Duitsland,
Portugal, Engeland, Armenië, Puerto Rico, Frankrijk,
en uit Nederland vanzelf-sprekend de Boalserter
Skotsploech. Het festival is uniek in zijn soort. Alle
gasten worden ondergebracht bij gastgezinnen in
de buurt van Bolsward, en in scholen. Dus als er nog
gezinnen zijn die het leuk vinden een aantal deelnemers van de dansgroepen voor de periode van het
festival onderdak te bieden, dan is de organisatie
daar erg blij mee. U kunt zich hiervoor opgeven bij:
Hendrika Woudstra tel: 0515-573405
Cisca Staverman tel: 06-22313836
of via de email: Hendrikawoudstra@home.nl, voor
meer informatie www.skotsploech.nl

iPads voor leerlingen
het Hondsrug College Emmen
Emmen - Het Hondsrug College uit Emmen start met
ingang van 1 april een project waarbij zij iPads gaat
inzetten in het onderwijs. Binnen het huidige schooljaar 2010-2011 gaan drie klassen proefdraaien met een
innovatief onderwijskundig project: “Leren op Maat”.
Onderwijsprogramma’s op maat
Samen met software bedrijf Luminis en uitgeverij
ThiemeMeulenhoff heeft het Hondsrug College een
toepassing ontwikkeld waarbij onderwijsprogramma’s
op maat worden aangeboden en de leerling weer
echt centraal staat. Dit revolutionaire idee is uniek
in Nederland! Het Hondsrug College biedt hiermee
iedere leerling onderwijs op maat aan. Hierdoor
ontstaat de mogelijkheid om vakken op een hoger
niveau te volgen en voortijdig modules van het
vervolgonderwijs te doorlopen. Door de methodes
digitaal, multimediaal en interactief aan te bieden,
verandert het leven van de gemiddelde leerling.
Denk alleen al aan de zware rugtassen die zullen
verdwijnen! Maar ook specifieke toepassingen om
zorg op maat te geven, zullen tot de mogelijkheden
behoren. Volgens rector Kees Versteeg onderscheidt dit project zich van andere projecten doordat de inhoud verandert en op maat wordt geleerd
en niet alleen de ICT omgeving. Om dit alles te
realiseren is een krachtig professioneel draadloos
netwerk geïnstalleerd voor alle locaties.
Voortijdig School Verlaten
Ook medewerkers van het Hondsrug College zullen
op korte termijn worden uitgerust met een iPad.
Hiervoor zijn door de eigen ICT afdeling een aantal
app’s ontwikkeld. De absentie app is hiervan het meest
spectaculair. In het kader van het project Voortijdig
School Verlaten worden hiermee afwezige leerlingen
direct geregistreerd en kan direct actie worden ondernomen. Naast ondersteuning door onderwijskundige
centra wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht
naar de waarde van het “Leren op Maat”. Diverse
scholen uit het hele land hebben inmiddels al het
Hondsrug College bezocht om kennis te nemen van
deze innovatieve ontwikkeling.
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De VMBO Carrousel voor een betere startpositie

eigen foto

* Leerlingen uit het VMBO in een praktijkgerichte situatie laten kennismaken met het werken in de zorg
Vorige week heeft u er al over kunnen lezen in
de Belboei, dat VMBO’ers enthousiast zijn over
workshops bij Thuiszorg Slippens. Vandaag de
doelstelling: De Vmbo-Carrousel is ontwikkeld
om leerlingen uit het derde en vierde leerjaar
van het vmbo een beter beeld te geven van de
verschillende beroepen. Zodat ze straks een

bewustere beroeps- en opleidingskeuze kunnen
maken. Daardoor wordt de kans op een verkeerde beroepskeuze minder en wordt het vroegtijdig schoolverlaten beperkt. Leerlingen met een
mbo-diploma op zak hebben een betere startpositie op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden
om door te groeien.

Kinderen J.C.P. Salverdaskoalle Wons planten fruitbomen

eigen foto

* Wonser schooljeugd aan het fruitbomen planten
Wons - Ter afronding van de revitalisering van
de Mekkerhoek in Wons hebben de kinderen van
de Salverdaskoalle op 23 maart jl. 3 fruitbomen
geplant. Na een langdurige periode van overleg
met de gemeente Wûnseradiel en de actualisering
in 2009 van het bestemmingsplan van het dorp
Wons, ontstond de mogelijkheid tot een grondige

aanpak. Mede door subsidiebijdragen van o.a.
Plattelandsprojecten, gemeente Wûnseradiel,
Elkien en de Stichting tot Nut en niet te vergeten
de inzet van vele vrijwilligers uit het dorp was het
mogelijk weer een mooi plekje in Wons te creëren.
In dit voorjaar zal nog de officiële opening
plaatsvinden.

Opbrengst SIMAVI-collecte
Dit jaar heeft de SIMAVI-collecte in Makkum
het prachtige bedrag van € 1040,37 opgebracht.
In de allerarmste ontwikkelingslanden zorgt
SIMAVI met uw geld voor bijvoorbeeld schoon
drinkwatervoorzieningen in de dorpen. Moeders

en kinderen die anders vele uren kwijt waren aan
het halen van water van verre plaatsen kunnen
die tijd nu gebruiken voor werk en school.
Een ieder die hieraan zijn of haar steentje bijgedragen heeft in Makkum, hartelijk dank daarvoor!
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De deuren van de nieuwe Jeugdsoos in Makkum gaan open Er staat een step voor u
klaar zaterdag 16 april 2011
Velen van ons hebben het ontzettend druk in ons
moderne leventje..., het bewaken van onze
gezondheid en een normaal lichaamsgewicht is
dan iets wat er vaak bij in schiet. Om mensen
bewust te maken van gezonde beweeg- en vervoersalternatieven wordt zaterdag 16 april de
opstepdag georganiseerd. Bij veel locaties kunnen mensen kennis maken met de step ; een
modern en gezond vervoer. De step wordt ook
steeds populairder als sport en recreatie merkt de
initiatiefnemer van de opstepdag; de Nederlandse
Autoped Federatie (NAF).

eigen foto

Makkum - Na weken hard werken gaat het dan
nu echt gebeuren. Op vrijdag 1 april aanstaande
gaan de deuren van de jeugdsoos open. Inmiddels
is de naam ook bekend: OZONE. Dit betekent de
nulzone. Een vrij gebied waar iedereen mag
komen zoals hij of zij is. Waar iedereen gelijk is
en waar je jezelf mag zijn. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen van
18.00 tot 20.00 uur. Daarna gaan de jongeren
natuurlijk gezellig door met hun openingsfeest!
De officiële opening zal in mei zijn maar de
jongeren willen natuurlijk zo snel mogelijk gebruik
maken van hun nieuwe jeugdsoos!
Makkum bedankt!
Er zijn ontzettend leuke reacties op het vorige stukje
in de Belboei over de jeugdsoos binnengekomen!
Een bar, barkrukken, televisies, bankstellen een
tv kast staan inmiddels in de jeugdsoos. Zelfs een
pooltafel is aangeboden alleen bleek deze te groot
en niet te verplaatsen. Dat was jammer. Dus een
kleiner en lichter exemplaar is nog van harte
welkom. Met dank aan de Jumbo is er heel enthousiast gereageerd op de verkoop van de gevulde
koeken! Ondanks dat de keukenrollen en de potgrond ook al voorbij uw deur waren gekomen.
Ook staat er bij de Jumbo een blikje waar u de
flessenbonnen in mag doen. Alvast hartelijk dank
voor uw bijdragen!
Makkum krijgt zelfs versterking uit Workum.
Maria Bouwhuis is met graffiti aan de slag om

de ruimte op te leuken. En dat ziet er echt heel
gaaf uit! Zie de foto’s. Maria maakt hele mooie
kunstwerken, ook voor de zakelijke markt. Kijk
maar eens op www.gewoonmaria.nl. Ook heeft
Siegrid Schuitmaker bijgedragen door piepschuimletters “OZONE” aan te leveren. Zij heeft haar
webwinkel www.piepschuimletters.nl. Terpstra
heeft verf geleverd. De Boer Mode en Wonen
heeft de bekleding voor de bar geleverd. De
Rinkelwinkel mooie stoelen. En Jac. De Vries
Wooninrichting heeft stoffering geleverd voor
de stoelen. Geweldig al deze spontane reacties!
De vaart zit er goed in om op 1 april aanstaande
de deuren te kunnen openen. Hartelijk dank dat
u dat ook mede mogelijk hebt gemaakt!
We zijn nog op zoek naar spelen, eventueel computerspelen, kleine lage tafeltjes, leuke gekleurde
lampen die we kunnen ophangen. Misschien heeft
iemand nog discolichten op de zolder liggen? Daarnaast zou het mooi zijn als bedrijven in Makkum
ons zouden willen sponsoren. Hoe klein het bedrag
ook is. Het zorgt voor een bijdrage om de vaste
lasten zoals huur, gas, licht en water op te kunnen
brengen. Graag komt de jeugd u hiervoor opzoeken.
Spontaan reageren mag natuurlijk ook! Graag tot
ziens op vrijdag 1 april, de koffie en thee staan
voor u klaar!
Het bestuur Jeugdsoos OZONE
tel. 06-10944380 / hilbert.molendijk@planet.nl

Beraadsgroep Protestantse kerk
organiseert twee studieochtenden voor amateur-organisten
Makkum – Eén van de studieochtenden wordt
gehouden in de van Doniakerk te Makkum
(Kerkeburen 37) op zaterdagochtend 16 april van
10.00 tot 12.00 uur en heeft als onderwerp het
stemmen van tongwerken en creatief registreren.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij: j.rollema@
planet.nl of tel. 0515-521261.
Zaterdagochtend 16 april zal Jan Sterenberg in
Makkum het eerste uur uitleg geven over het
stemmen van tongwerken en dit met de deelnemers oefenen. Een orgel zonder gestemde
tongwerken is immers als een taart zonder slagroom. In het tweede uur wordt aandacht besteed
aan het registreren van orgelmuziek. Van Bach is

bekend dat hij vaak ongewone registraties gebruikte.
In navolging daarvan zal Jan Sterenberg demonstreren hoe er uit een orgel spannender klanken
zijn te toveren dan de voor de hand liggende 8’
en 4’ combinaties. Jan Sterenberg studeerde orgel
en piano aan de Muziekpedagogische Academie
te Leeuwarden. Hij was tot zijn pensioen orgelen pianodocent bij ‘Ritmyk ‘Sintrum foar keunst
yn Fryslân’ en is organist van de Gereformeerde
en Hervormde Kerk, tegenwoordig PKN gemeente
Makkum. Jelle Rollema studeerde orgel en kerkmuziek aan het Conservatorium Leeuwarden en
is organist van de Hervormde Kerken van Workum
en Witmarsum. Daarnaast studeerde hij theologie
aan de Universiteit van Utrecht.

Maar liefst 35 locaties in Nederland en België
verwelkomen u zaterdag 16 april 2011. U kunt
hier kennis te maken met de step als vervoer,
recreatie of sport. Een recreatief tochtje steppen
of zelf aan een steptry-out meedoen, het uitproberen staat centraal. Bij de opsteppunten kunt u
gratis of tegen een gereduceerd tarief opstappen.
Ook beschikken alle opsteppunten die meedoen
over informatiemateriaal van de NAF; waaronder
o.a. de stepkalender en uitleg over het energieverbruik tijdens het steppen.
Adviezen voor bezoekers van de opstepdag
Laat uw tas thuis en neem indien nodig een rugzakje mee. Trek tevens sportieve schoenen aan!
Steppen kan iedereen, men hoeft het dus niet
echt te leren. Iedereen stapt zo op en stept weg.
Ook is vooraanmelden voor deelname 16 april
niet nodig. De stepbond NAF hoopt dat veel
Nederlanders en Belgen gebruik zullen maken
van de opstepdag om ‘effe’ op het plankje te
staan. De bond benadrukt dat steppen niet alleen
leuk is om te doen, maar ook vooral gezond.
“…Zo’n opstepdag is hartstikke leuk in het
voorjaar. Steeds meer mensen willen gezonder
leven. Een stepper gebruikt veel spiergroepen en
verbruikt best veel energie en dat op een individuele intensiteit. Dat maakt steppen ontzettend
breed voor jong en oud. De step (ook wel
genaamd autoped of footbike) is dan ook een
ideaal vervoer om in het drukke moderne leven
in te passen. En ook als sport neemt het steppen
nog steeds verder toe. Vele tochten en wedstrijden
worden er in binnen- en buitenland georganiseerd. De autoped is geschikt voor velen. Er is
geen drempel, dus stap op en step mee zaterdag
16 april...” aldus de Nederlandse Autoped Federatie.
Wilt u meer bewegen, hebt altijd al een keertje
op de step willen staan of wilt meer over de stepsport weten, kijk op www.opstepdag.nl voor een
opsteppunt bij u in de buurt. Ook in uw regio kunt
u op 16 april 2011 a.s. kennis maken met dit hippe
en gezonde vervoer. De adressen van alle 35 opsteppunten en meer info vindt u op www.opstepdag.nl

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
0515 - 23 16 87
belboei@makkum.nl
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Fors verlies Makkum in Delfstrahuizen

Delfstrahuizen - Na het nipte verlies tegen koploper Balk op eigen veld (2-3), is Makkum ook
tegen runner up Delfstrahuizen tegen een nederlaag aangelopen. Waar het thuis nog nipt van de
withemden wist te winnen verloor Makkum zaterdag aan de boorden van het Tsjûkemar kansloos
met 6-1. Die uitslag kwam de supporters van de
thuisploeg bekend voor. Een week eerder namelijk
versloeg Delfstrahuizen Bolswardia met dezelfde
cijfers en er waren, althans volgens de bericht
geving in diverse media, meer parallellen te trekken
tussen beide wedstrijden. In Bolsward zou
Bolswardia aanvankelijk de betere ploeg zijn
geweest terwijl Delfstrahuizen, tegen het wedstrijdbeeld in, bij rust met 0-2 voorstond. Na rust
kon Delfstrahuizen dankzij de door de thuisclub
geboden ruimte freewheelend uitlopen naar 1-6.
De vergelijking met afgelopen zaterdag is snel
gemaakt. Niet dat Makkum de eerste helft de
bovenliggende partij was maar het deed de eerste
45 minuten niet veel onder voor de thuisploeg.
Voetballend was de wedstrijd voor de thee in
evenwicht waarbij aangetekend dat de thuisclub
de iets betere kansen kreeg. Makkum viel als altijd
vrolijk aan maar wist zich, afgezien van enkele
vrije trappen (de gevaarlijkste was van Jan Hiemstra
maar keeper Roosendaal redde bekwaam) maar
moeilijk kansen te creëren. Ook Delfstrahuizen
had het vizier in eerste instantie niet echt op scherp
staan (één maal raakte het de lat) maar stond bij
rust toch met 1-0 voor. Dat had het in feite te
danken aan grensrechter Van der Veen die niet
vlagde voor een ingooi terwijl de bal zo’n 20
centimeter over de lijn was. De geïrriteerd spelende
laatste man Jan Hiemstra kon zich weer eens niet
beheersen, maakte uit nijd een overtreding en kreeg
behalve een gele kaart van scheidsrechter Van
der Bij ook nog eens een vrije trap tegen. Tot overmaat van ramp liet de matig keepende doelman
Nota zich in de korte hoek verrassen waardoor de
thuisclub een 1-0 voorsprong nam. Op achterstand

komen kent nooit voordelen maar tegen een ervaren
ploeg als Delfstrahuizen met zijn snelle spitsen is
een achterstand welhaast dodelijk. Trainer Patrick
de Jong van Delfstrahuizen zal in de rust dan
ook rustig achterover leunend zijn ploeg hebben
toegesproken in de wetenschap dat zijn team net
als tegen Bolswardia ongetwijfeld nog een aantal malen zou toeslaan. En zo geschiedde.
Geen moment kwam de thuisploeg na rust in de
problemen tegen een steeds meer tegen zichzelf
voetballend Makkum dat nimmer een vuist kon
maken. Aan de andere kant leverde vrijwel elke
aanval van de thuisclub gevaar op waarbij met
name beide vleugelspitsen zich heerlijk konden
uitleven en hun directe tegenstander menigmaal
de hielen lieten zien. Uiteindelijk scoorde Delfstrahuizen na rust liefst 5 maal. Aanvoerder Piter
Genee kon schreeuwen wat hij wilde maar al
langer bekend is dat Makkum ervaren spelers
ontbeert die een ploeg op sleeptouw kunnen
nemen. Tussen alle doelpunten van de thuisclub
door hielp ook trainer Hylke Schrale de thuisploeg nog een handje door in een alles of niets
poging stopper Johan Boonstra te wisselen voor
aanvallende middenvelder Bouke de Vries. Dat
was vragen om moeilijkheden en koren op de
molen voor Delfstrahuizen dat na die wissel nog
meer ruimte kreeg, nog driemaal scoorde en
daarnaast de mooiste kansen om zeep hielp. Oh ja.
Makkum scoorde ook nog een keer tegen toen een
afgeslagen voorzet door de op alles en iedereen
behalve zichzelf foeterende spits Daniël Kleiterp
achter Roosendaal werd geschoten. Uiteindelijk
bleef de thuisclub steken op 6-1.
Wie alleen de eerste helft heeft gezien zal zich
verbazen over die hoge uitslag. Wie alleen de
tweede zag zal zich er over verbaasd hebben dat
het bij rust nog maar 1-0 was. Vorig jaar verloor
Makkum in Delfstrahuizen de openingswedstrijd
van het seizoen 2009-2010 met 3-0. De wedstrijd van afgelopen zaterdag en een blik op de
ranglijst maken duidelijk dat Makkum dit seizoen
geen enkele progressie heeft geboekt. Het was en
is nog steeds een talentvolle groep jonge spelers
die maar niet tot wasdom wil komen en prima
wedstrijden afwisselt met hele slechte. Dat was
zaterdag niet anders. Het bleek uiteindelijk een
wedstrijd tussen een stel talentvolle jongeren en
een ervaren, eveneens talentvolle ploeg mannen.
Die wedstrijd werd door de mannen afgetekend
gewonnen.
Aanstaande zaterdag is een inhaalweekend. Op
9 april speelt Makkum op eigen veld tegen
Wolvega dat zaterdag verrassend met 1-4 verloor van Bolswardia. Op sportpark ‘De Braak’
wordt afgetrapt om 15.00 uur.

Volleybaldames Makkum 1 koploper
Makkum - De volleybal dames van Makkum 1
staan 1 punt los van de nummer twee Stanfries.
Twee weken geleden hebben de volleybal dames
helaas verloren. Vrijdagavond j.l. moesten de
dames in Makkum spelen, tegen Scharnegoutum.
De diesel van de dames kwamen wat laat op gang.
Het werd dan ook een 5 setter. De dames hebben
gewonnen met 3-2. De coach Henk Hellinga is
per direct gestopt en zag het niet meer zitten.

Gelukkig hebben de dames zelf spirit genoeg om
lekker te knallen. De volleybaldames moeten
vrijdagavond om 20.30 uur volleyballen, dit is
dat ook de laatste wedstrijd in Makkum. Dus
kom de dames vrijdag aanmoedigen. Ook een
belangrijke datum om de agenda te zetten is 16
april. Dan wordt de laatste wedstrijd gespeeld,
tegen nummer 2 Stanfries in IJlst om 17.00 uur.
Dus support kom we hebben jullie hard nodig!
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 2 april
12:45
12:45
14:30
12:30
12:30
10:45
10:00
12:30
10.45

Makkum 2 - Heerenveense Boys 3
Scharnegoutum'70 3 - Makkum 3
ONS Sneek 5 - Makkum 4
Tonego A1 - Makkum A1
SDS B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Zeerobben C2
EBC/Delfstrahuizen F2 - Makkum F2
Makkum DA1 - SDS DA1
Makkum mc1 - Kuinre mc1

Uitslagen VV Makkum
zaterdag 26 maart
Delfstrahuizen 1 - Makkum 1
DWP 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 7
Minnertsga A1 - Makkum A1
Makkum A1 - SneekWit-Zwart A2
Makkum B1 - OudegaHJSC B1
Oosterlittens C1 - Makkum C1
Makkum C2 - VWC C2
JV Bolsward D1 - Makkum D1
Makkum D2 - Oeverzwaluwen D2
Makkum E1 - RES E1
Makkum E2 - Heerenveen E7
IJVC E4 - Makkum E4
CVVO F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Joure SC F4
Makkum F3 - IJVC F3
Arum DA1 - Makkum DA1
Makkum MC1 - DWP MC1

6 0 afg
0 4 afg
1 5 5 3 4 8 1 1 0 2 1 2 -

1
4
2
2
1
1
1
7
3
3
4
1
8
2
1
0

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
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, komt
dit op een later tijdstip binnen, dan wordt dit de
eerst volgende woensdag niet geplaatst, doch een
week later!!! Uitgezonderd wanneer u iets heeft
gevonden of verloren. Gratis geplaatst tot  250.tel. 0515-231687 / email: belboei@makkum.nl
TE KOOP
Fietsdrager op auto framebevestiging kantelbaar € 60,en Honden fietsmand € 10,- tel. 0515-231779
Skeelers m 40, € 20,- Duikerspak m 40. € 20,WC-bril € 10,- Tel. 06-43023470
Prima werkende wasmachine Zanussi Auqa Cycle
1400 toeren € 50,- tel. 0515-232392
ledikant geloogd grenen 140x210 cm, compl. met
kwaliteitsspiraal en 2 matrassen vr.pr. € 150,- Wipstoeltje, als nw. € 25,- stevig camping bedje als nw.
€ 50,- matrasje er bij. Tel. 06-49962492
Motorfiets type Honda CBR 600F supersport, bjr.
1991 i.g.st. tel. 06-51819526
Wegens verhuizing, Satelliet-schotel, Triax met smart
card Canal Digitaal, t/m 31-11-2011. Compleet
Schotelset € 175,- tel. 0515-231618 of 06-55952508
Te koop wegens vervanging door grotere, beide i.g.st,
kan getest worden. 2 ext-USB harddisks, HD-37742p 80 Gig. € 30,- Toshiba 230 Gig. € 40,- Compl.
Met bijpassende voeding. Tel. 0515-231881
g.o.h. Trampoline, doorsnee 3,65 mtr, vaste prijs € 50,tel. 06-4283 2975
GEVRAAGD
Gepensioneerde die af en toe, tegen vergoeding, op
mijn twee kleine lieve hondjes wil passen. Ik zorg
voor voer, omgeving Zurich, tel. 0517-579195
GEZOCHT
Voor de echte kattenliefhebber een heel goed tehuis
voor Belle, het is een main coon poes red smoke
met heel veel wit, erg aanhankelijk, vrolijk en lief,
tel. 06-57265771
GRATIS AF TE HALEN
Konijnenhok i.g.st. tel. 06-3629 1715

* Eén van de diverse bouwactiviteiten

PC/LR “De Waaruiters” in goede vorm!
26-03 Oudega Pony’s Dressuur:
Anna Strikwerda ging met haar pony Tamonda naar
Oudega om te starten in de klasse L1 dressuur,
de eerste proef 187 punten en een 1e prijs en de
tweede proef 191 punten en ook de 1e prijs.
26-03 Franeker Pony’s Springen:
Hierbij kwamen diverse ponyleden aan de start,
Simone Dijkstra startte met Duet bij het BBspringen, een goed begin met 2x een foutloze
ronde. Yara de Vries startte met Speedy in de
klasse B - B/pony’s, 1e parcours foutloos met een
stijl van 50 punten en de 1e prijs en 2e parcours
ook foutloos met een stijl van 54 en wederom de
1e prijs. Bij de D-pony’s B-springen startte Daphne
de Vries met Fallingasate DEWI, 1e parcours een
weigering en 2e parcours een balkje op de laatste
hindernis. Gerbrich Bosma startte met Sky Dancer
bij de E-pony’s B-springen, 1e parcours foutloos
met een stijl van 51 punten en het 2e parcours ook
foutloos met een stijl van 52 punten en de 1e prijs.

26-03 Dronrijp Paarden Dressuur:
Dit weekend werd op zaterdag en zondag weer
eens een onderlinge wedstrijd verreden van 3
verenigingen , De Donia’s, de Poptaruters en de
Waardruiters, hierbij ging op zaterdag Marieke
Lombaard met Uniek starten in de klasse L2
dressuur, de 1e proef 193 punten en de 2e proef
197 punten en een 1e prijs.
Zondag werd o.a. de B-dressuur verreden, hierbij
startte Ellen Reekers met Zoe Sijgje, 2e proef
184 punten, Joyce Algra met Leo, 1e proef 195
punten en een 3e prijs en de 2e proef 194 punten,
Pauline Wielsma startte met Ytzen P., 1e proef
195 punten en een 2e prijs en de 2e proef 192
punten, Klaas Gorter startte met Max, van broer
Hielke, de 1e proef 194 punten en de 2e proef
196 punten en de 1e prijs! Pauline Wielsma had
ook nog een troef in de klasse M2 met Mindert
van de Terpen, de 1e proef 183 punten en een 1e
prijs en de 2e proef 180 punten.

