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De kiker op...
De Zwaan een karakteristiek kroegje

Makkum - Je bent in Makkum en je zoekt een
gezellige horecagelegenheid waar je voor een redelijke prijs een goede maaltijd kunt nuttigen, of waar
je ’s avonds laat nog dankzij de terrasverwarming en
een fleece dekentje lekker in de openlucht kunt zitten,
of waar je op je gemak een biljartje kunt leggen. Of je
zoekt een zaaltje voor een vergadering, een feestje
of een etentje. Of je zoekt dat ene karakteristieke
kroegje waar je onder het genot van je favoriete
drankje de wereldproblematiek kunt bespreken…..
De Zwaan is het allemaal. Een paar minuten lopen
vanaf de oude vissershaven staat in het hartje van
Makkum het etablissement dat -als het zou kunnen
spreken- een eeuw aan verhalen te vertellen heeft.
Van een eenvoudig café heeft eigenaar Henricus Hack
(Rick) in de loop der jaren er een horecabedrijf van
gemaakt met vele mogelijkheden. Op de bovenverdieping is een fitnesscentrum ingericht waar Rick
inmiddels ook eigenaar van is. De 75 jarige Leo Vree
neemt daar nog steeds de honneurs waar. Van leeftijdsdiscriminatie kan Rick dus nooit beticht worden.
Rick, geboren in Gouda op 30 augustus 1958, verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Bolsward.
Zijn vader werkte als productiechef bij de toenmalige
Nestlé. (Nu Hochwald). Voor Rick werd het al snel
duidelijk dat zijn toekomst in de horecasector lag.
Op 14 jarige leeftijd begon hij als hulpje in de
bediening. Zijn eerste werkgevers in Bolsward waren:
Het Motel, De Groene Weide en het Hofje. Daarna
richtte hij z’n blik op Makkum en kon hij in De
Tapkeamer (nu Belboei) aan de slag. Nog één keer

door Sjirk Wijbenga

keerde hij terug naar Bolsward om in ’t Bargje te
werken en vervolgens nam hij op 3 januari 1987 de
Zwaan in Makkum over van de toenmalige eigenaar
Siebe Adema. Volgend jaar is dat 25 jaar geleden.
Vooralsnog heeft Rick geen concrete plannen in de
richting van een jubileumfeestje. De hoeklocatie in
het centrum van Makkum heeft een gemoedelijke
sfeer waar je in alle rust van een drankje kan genieten.
Bij binnenkomst van het authentieke pand merk je
meteen de nostalgische sfeer die het rookvrije café
uitademt. Vanaf 1 juli 2008 geldt er wettelijk een
rookverbod, waarmee het verboden is in horecagelegenheden te roken omdat het personeel recht
heeft op een rookvrije werkplek. Rick is over de
regeling behoorlijk ontstemd. Traditioneel wordt er
door de bezoekers, eigenaren en personeel veel
gerookt in de kroegen. Een rookverbod kost je
altijd klanten en het is frustrerend als je ziet dat
andere kroegen het verbod aan hun laars lappen.
Van overheidswege wordt er volgens hem dan ook
veel te laks mee omgegaan. Als voordeel van een
rookvrije kroeg merkt hij wel op dat je de volgende
ochtend geen last hebt van de overtollige geurstanken
van de vorige avond. Rick heeft zelf overigens in 6
jaar al niet meer gerookt. Door de jaren heen heeft
Rick veel mensenkennis opgedaan en deelt hij lief
en leed met zijn klanten. Iedere stamgast noemt hem
bij de voornaam. Omgekeerd is dat ook het geval
en weet hij het voorkeurdrankje van de meeste
stamgasten feilloos te benoemen. Bij binnenkomst
is een handgebaar soms voldoende en wordt de
consumptie verder ongevraagd voor hem klaargezet. Daardoor voelt de klant zich thuis in de
Zwaan en wordt hij beschouwd als een goede kennis.
Rick sponsort in Makkum een groot aantal verenigingen. Om maar wat te noemen; het kaatsen, voetbal,
volleybal, bridge, het Leugenbollepop en de Makkumer
zaalvoetballers. Ondanks het tonen van de betrokkenheid bij het Makkumer verenigingsleven bekruipt
hem weleens het gevoel dat er vaker een sponsorberoep gedaan wordt bij de horeca dan bij de overige
middenstanders. Natuurlijk probeer je met sponsoring
ook klanten te trekken naar het café. Zo verzamelen
de zaalvoetballers voor het vertrek naar Harlingen
in de Zwaan en komen ze na de wedstrijd nog even
een biertje bij hem drinken. Eén keer per jaar vertrekt
Rick met het team naar Ameland waar dan een
weekend toernooi wordt georganiseerd. Dat zijn de
leuke uitjes. Twee hobby’s zijn voor Rick van grote
waarde. Naast motorrijden heeft hij nog één grote
passie; Duiken! Het liefst doet hij dat bij de
Caribische eilanden waar de zee verrassend helder is.
Het is een pure sensatie te kunnen ademen onder
water en alles van dichtbij te observeren. Door het
zien van documentaires op de televisie kun je wel
een voorstelling maken van een onderwatergebied
maar in het echt is het voor iedereen een aanrader.

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, Kerkstraat 2d

Nieuw, modern en zonnig appartement op
2e verd. met fantastisch uitzicht op vaarwater
en sluis, o.a. berging b.g.g. en lift.
Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 10 april

Nea wer yn ús midden,
Mar foar altyd yn ús hert

Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen

Tige oandien binne wy troch it ferstjerren fan ús
freondin

Doopsgezinde gemeente dienst te Workum
zr. G. Meijer

Jantine Miedema

R.K. kerk 19.00 uur pastoor J.R. v.d.Wal
(dienst op zaterdagavond 9 april)

Wy winskje Oege en de bern in protte sterkte ta.

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur br. P. van Hijum, Kollumerzwaag

Eile en Tryntsje
Abe en Akke

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).

Jantine Miedema
Die rot ziekte die van jou, sterke vrouw, bezit nam.
Samen met je gezin hebben jullie gevochten.
Bewondering voor hen, die je met alle liefde
en zorg hebben omringd.

Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770
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

Rust zacht.
Sjoerd en Hylkje van der Kamp-Tjerkstra
Ewoud en Sibo
Iris

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

Afscheid nemen is als fijn zand,
dat tussen je vingers wegglipt.
Je wilt het krampachtig vasthouden,
maar dat lukt niet.

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet
De lege plek, het doet zo`n pijn
maar in gedachten zal zij altijd bij jullie zijn

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Na een dappere strijd
is op te jonge leeftijd overleden

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

Jantine Miedema

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

Tige bliid en gelokkich binne wy mei de
berte fan ús jonkje en myn bruorke

Hylke
Hylke is berne op 17 maart 2011
om 05.00 oere
weaget 3840 gram en is 54 sm lang
René, Sytske en Douwe Meekma
Verlengde Oostend 22
8748 AR Wytmarsum
0517 532722

mem van onze vrienden Jeltje en Jakke en Jetske.
Wij wensen Oege, Thomas, Jeltje en Jakke, Jetske
en Remko en Rintje en Anja veel sterkte met dit
verlies.

Een groot verlies dat niet te verwoorden is, een
verlies die een pijn achter laat wat je bijna niet
kunt dragen, een groot verlies waardoor je achter
blijft met allemaal vragen.
Slechts weinig woorden zijn dan ook een troost
in deze periode van verdriet en pijn, wij hopen er
dan ook met onze vriendschap er voor jullie te zijn.
wij wensen de familie Miedema en alle andere
naasten veel sterkte met dit vreselijke verlies!
Menno & Klazien & Luuk
Marjan
Wij wensen de familie

Vereniging Ùs Stek

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen
Stil en verdrietig zijn wij nu onze vrienden Jeltje
en Jakke hun mem

Jantine
al zo vroeg moeten missen.
We wensen Oege, Thomas, Jeltje en Jakke, Jetske
en Remko en Rintje en Anja heel veel sterkte toe
Karel en Nynke
Senna
Gjalt
Wieger en Mirjam
Mirte

Miedema
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Simone en Timen
Rixt en Bernard
Liane en Enne
Vollie en Daniel
Andrea
Annalies
3-4-2010

Amarins en Eddy
Anet en Siempke
Geeske en Otto
Lavina
Gerbrig

3-4-2011

MARCEL POORT
I still cry, sometimes when I remember you.
I still cry, sometimes when I hear your name.
I said goodbey and I know you’re alright now,
but when the leaves start falling down, I still cry...
Janet en Mike.
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Familieberichten
Het gemis en de grote leegte blijft, maar de
warme belangstelling en het medeleven, betoond
tijdens de ziekte en na het overlijden van:

Gerrie Ruward-Coenraadts
(Gerrie’s Hobby Húske)

heeft ons doen beseffen dat zij niet alleen voor
ons maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Wij voelen ons hierdoor gesterkt en willen u
hiervoor hartelijk bedanken.
Oene Ruward
kinderen en kleinkinderen

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Makkum, april 2011

Campina Zacht & Luchtig, 1 liter.......................................1.39
Friesche Nagelkaas, 400 gram...........................................5.49
Snijworst.................................per pakje 25

cent korting

Soapy Zeeppomp................nu met navulflacon Gratis op=op
Honig Juliennesoep.....................................per pakje 89

cent

Aktie
4 april 1986

-

4 april 2011

Verse Kippenbouten...........................................nu 2 voor 2.50

Dit is in dei om te ûnthâlden
in dei dy't hiel bysûnder is,
dit is in dei om fan te hâlden
om't dizze dei
Klaas Jan en Froukje 25 jier troud bin!!

Aanbiedingen geldig van do. 7/4 t.e.m. wo. 13/4

Maaltijd van de week

6,95
1,40
2,49
5,00
4=3

Carpaccio Biefstuk met bistro-krieltjes
per portie
Profiteer van 7 t/m 9 april
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Varkensschnitzels
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Gebraden Varkensrollade +
samen
100 gram Boterhamworst
100 gram

Vers voorgegrild

Kippenpoten
4 stuks
Specialiteit van de week

Pesto Vink
iedere 4e grats
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Programma koninginnedag 2011
Dit jaar spelen de festiviteiten ter gelegenheid
van Koninginnedag zich af in en rond het Multifunctioneel Centrum “Maggenheim” in Makkum.
Hieronder in het kort het programma, iedere
week zullen we enkele onderdelen eruit pakken
en die nader toelichten in de Belboei.

20.30 – 23.00 uur: optreden van de “Big Mill
Bigband” uit Leeuwarden.
Zondag 1 mei:
10.00 – 11.00 uur: Oecumenische kerkdienst in
het MFC.
11.30 – 12.30 uur: Oranjeconcert.

Donderdag 28 april:
19.30 uur: Gezinsbingo voor iedereen vanaf 7
jaar.
Vrijdag 29 april:
16.00 uur: Playbackshow.
Zaterdag 30 april:
09.00 uur: rondgang van Hallelujah door Makkum.

13.30 uur: start van de “Piekenmiddag” in en
rond het MFC met onder meer het Open Fries
Kampioenschap Kuipje Steken.
16.00 -17.00 uur: “Piekuur” aan de bar van het
MFC.
16.30 – 21.00 uur: Matinee met “Weima en van
der Werf”.

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

10.00 uur: op de haven: hijsen van de vlag en het
zingen van het Wilhelmus met Hallelujah en
daarna het ontsteken van de kanonnen door de
gebroeders Lutgendorf.

Woensdag 4 mei:
19.00 uur: Dodenherdenking.

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

10.00 – 17.00 uur: Beachvolleybal op het Plein.

Zaterdag 7 mei:
9.00 – 16.00 uur: Jaarmarkt in het centrum van
Makkum.

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

10.30 – 12.30 uur: Kinderspelen bij het MFC.
11.00 uur: Paardenmarathon in en rond Makkum.

10.00 – 12.00 uur: Kinderrommelmarkt vanaf de
Buren richting Jumbo.

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

Koninginnedag 2011 - Uitgelicht

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
Een van de vaste onderdelen in het programma
is de Playbackshow waaraan altijd weer door
enthousiaste kinderen wordt meegedaan. Iedereen
is vanaf 15.30 uur welkom in de grote zaal van het
MFC en de toegang bedraagt € 1,- per persoon.
Er is een jury die de prestaties van de kinderen
zal beoordelen en het geheel wordt gepresenteerd
door de onvolprezen gastheer Jetze.
Kinderen kunnen zich opgeven via de site van de
Koninginnevereniging of bij Jacqueline Poel,
Kleiweg 6 te Makkum. Vermeld je naam, het
aantal kinderen in je groep en welk nummer je
(jullie) gaan playbacken, neem je eigen muziek
mee. Graag zo snel mogelijk opgeven.

Een ander onderdeel is het Beachvolleybal op het
tot beach omgetoverde Plein. Al heel vroeg in de
ochtend zijn er heel wat mensen druk aan het werk
om dit voor elkaar te krijgen. Ladingen zand worden
aangevoerd en uitgespreid op de bestrating, velden
worden afgebakend en de netten opgehangen. Als
om 10.00 uur het startschot wordt gegeven, kan het
spektakel beginnen. Mensen met heel veel ervaring
en mensen die gewoon voor de lol meedoen, doen
hun uiterste best om te winnen. Rondom de beach
is ruimte genoeg om dit alles, hopelijk met een
oranje-zonnetje erbij, te bekijken. Lijkt het je wat
om mee te doen, geef je dan zo snel mogelijk op,
want vol is vol. Voor info en opgave zie de site:
www. Koninginnevereningmakkum.nl.

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

Diamanten huwelijk echtpaar Labordus-Bouwstra
Parrega - Maandag 4 april j.l.was het 60 jaar
geleden dat Gatze Labordus en Elske LabordusBouwstra in het huwelijk zijn getreden. Om het
echtpaar te feliciteren met het huwelijksjubileum
heeft burgemeester Haije Apotheker het echtpaar
maandag om 11.00 uur een bezoek gebracht.
De heer Gatze Labordus is geboren op 4 april 1925

in Wonseradeel en mevrouw Elske Bouwstra is
geboren op 2 januari 1928 in Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde. Het echtpaar is gehuwd
op 4 april 1951 te Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde. Het echtpaar heeft 4 dochters en 1
zoon gekregen. Het echtpaar woont aan de
Trekweg in Parrega.

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 6 april 2011

Stralend mooi voorjaarsweer decor voor Himmeldei 2011

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Makkum – Vorige week woensdagochtend was
het een drukte van jewelste om en bij het schoolplein van de R.K. Daltonschool de St. Martinus.
Naast de vele leerlingen van de drie basisscholen
was ook de pers ruimschoots aanwezig. De jaarlijkse terugkerende Himmeldei was de reden van
deze bijeenkomst. Speciaal hiervoor was de heer
L.P. Stoel (wethouder Gemeente Sûdwest Fryslân)
naar Makkum gekomen om de Himmeldei te
openen. Na de aanmoedigende woorden van de
heer Stoel gingen de leerlingen onder begeleiding
van enkele leerkrachten het dorp door om zo veel
mogelijk zwerfafval op te ruimen. Zoals iedereen
vorige week al in de Belboei kon lezen hadden
Lisa, Marion, Rianne en Anouk op geheel eigen
initiatief al enig voorwerk gedaan, hartstikke goed
dames! Ondanks dat deze flinke meiden al veel
hadden opgeruimd vonden de leerlingen nog erg
veel rommel dat eigenlijk niet op straat hoort te
liggen. Dit jaar viel op dat er veel sigaretten
peuken op straat lagen (centrum). Wellicht speelt
het rookbeleid dat al weer enige jaren van kracht
is in de horeca hierin een rol....
De struiken rondom de tennisbanen en ijsbaan staan
jaarlijks garant voor enkele “bijzonder vondsten”.
Enkele jaren geleden werden hier nog halve
computers gevonden. Dit jaar bleef de vondst
steken op een tuinstoel. Naast deze tuinstoel
konden de leerlingen alleen hier al enkele vuilniszakken vullen met zwerfafval. Wat ook opviel
was dat er dit jaar erg veel zwerfafval gevonden
werd rondom de sporthal en het parkeerterrein
bij supermarkt Jumbo. Op zich niet vreemd aangezien dit een ”bedrijvige” locatie is waar veel
mensen komen. Soms ontstaat zwerfafval ook
niet opzettelijk. Tijdens het inladen van de boodschappen vanuit de winkelwagen in de auto kan
de wind natuurlijk gemakkelijk iets uit de auto
wegblazen. Deze theorie wordt wel een beetje

dubieus wanneer er tientallen lege blikjes cola
en energiedrank in de perken en bosjes liggen....
Daarom zou ik ook graag namens de leerlingen
van de scholen een oproep willen doen aan de
inwoners van Makkum om zuinig met onze leefomgeving om te gaan. Niet alleen vanuit milieutechnisch oogpunt is zwerfafval schadelijk, ook is
rondslingerend vuil schadelijk voor de uitstraling
van Makkum. Neem uw rotzooi mee naar huis
of gooi het in een van de vuilnisbakken die het
dorp telt. In dit kader heeft Plaatselijk Belang
Makkum de gemeente verzocht om de vuilnisbak aan de Kerkstraat te vervangen (opgeblazen
tijdens oud&nieuw) en om de vuilcontainer aan
het Engwierderlaan (bij het bankje) te herplaatsen.
De gemeente heeft de toezegging gedaan om dit
z.s.m. te gaan doen.
Namens Plaatselijk Belang Makkum zou ik graag
iedereen willen bedanken die meegeholpen heeft
om deze Himmeldei mogelijk te maken. De leerlingen verdienen een extra compliment want jullie
hebben er voor gezorgd dat Makkum weer schoner
is geworden.
Bedankt en tot volgend jaar!
Arjen Doedel
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Agenda
woensdag 6 april
Makkum – MFC ’t Krobbeguod 19.00-20.30 uur
kledingverkoop

vrijdag 8 april
Witmarsum – Kantine Mounewetter 14.00 uur
jaarverge3dring ANBO Wûnseradiel
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
sjoelen

zaterdag 9 april
Zurich – HRC “De Steenen Man” 21.00 uur
GAIVS presenteert supportact ‘Black Rabat’
Gaast – Dorpshuis ‘De Fûke’ 20.00 uur
Maatklaverjassen
(en niet 16 april zoals eerder aangekondigd)

Wist u dat...
* Het tennisseizoen begint weer de TV Makkum
geeft een korting in 2011 voor nieuwe leden.
Wie als senior nieuw lid wordt krijgt 50% korting
op de contributie, en wil je als junior/ pupil nu lid
worden dan krijgt 50% korting op het lesgeld
* zaterdag 9 april op de Grote Buren 36 in Pingjum
zolderopruiming is van schilderijen, kleding,
fitnessapparatuur, etc.Van 10.00 - 16.00 uur,
tel. 0517- 579602
* Maandag 11 april ie er weer een kledingactie
van het L.D.H. op o..b.s. “it iepen stee”
* U kunt al uw oude kleding, schoenen of knuffels
brengen bij school of dinsdag 12 april voor
09.00 uur.

Actie kerkenwerk
Makkum - Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt op 14 mei, bel dan met Titia van der Heide,
tel. 0515 232834. Vanaf 10 mei kunt u ook zelf de
spullen bezorgen in k.c. “Het Anker”

Donateursconcert
in Parrega
Parrega - Op zaterdag 9 april om 20.00 uur houdt
Chr. Muziekverenging Excelsior haar jaarlijkse
donateurs concert in de Gearhing. Onder leiding
van dirigent Willy Krol wordt een muzikale avond
neergezet. Amusementsorkest Andante onder leiding
van Nynke Jaarsma zal haar medewerking verlenen
en in de pauze wordt een verloting gehouden. De
entree is gratis.

Correctie Simavi-collecte
Per abuis is in de vorige Belboei een verkeerd bedrag
genoemd als opbrengst van de Simavi-collecte 2011
in Makkum. Het juiste bedrag moet zijn € 1078,20.
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Berend past yn Skuzum op ‘e slach

troch Sjirk Wijbenga

Súdwest Fryslân wil kleine
basisscholen behouden
Het college van burgemeester en wethouders van
Súdwest Fryslân wil kleine basisscholen behouden
in de gemeente en heeft een opheffingsnorm vastgesteld. Het grondgebied van de gemeente wordt
opgesplitst in twee regio’s (stad en platteland, scenario 2). Dit betekent dat een basisschool open kan
blijven bij een kleiner aantal leerlingen. Volgens de
leerlingenprognoses op de lange termijn betekent
dit dat er geen scholen opgeheven hoeven te worden
(als ze niet onder de 23 leerlingen komen).
De gemeente heeft drie scenario’s onderzocht:
1. de nieuwe gemeente niet splitsen, de opheffingsnorm is dan 59 leerlingen
2. de nieuwe gemeente splitsen in Stad (Sneek en
Bolsward) en Platteland (Ysbrechtum, en de
voormalige gemeenten Wymbritseradiel,
Wûnseradiel en Nijefurd). De opheffingsnorm is
dan 154 leerlingen voor de stad en 36 voor het
platteland.
3. de nieuwe gemeente splitsen in Sneek en de rest.
De opheffingsnorm voor Sneek is dan 155, voor
de rest 43 leerlingen.

Skuzum - De toanielgroep Skuzum/Piaam brocht
ôfrûne sneontejûn de earste foarstelling fan
“Berend past op ‘e slach” (skriuwer M. de Bildt)
foar it fuotljocht. Yn de Skúster tsjerke wie it
dekor opboud en it publyk wie tsjûge fan in stik
fol ferdivedaasje, healwizichheden en mâle fiten.
De problematyk fan it ferhaal is wat datearre
mar kin troch de bank nommen noch wol jierren
fertuten dwaan yn de Fryske toanielwrâld. Dat is
seker de fertsjinst fan Gerrit Meter dy’t it stik
bewurke hat yn linich Frysk taalgebrûk. De âlde
boerefaktaal dy’t faak yn dit soarte stikken utere
wurdt is fuortlitten sadat it foar jong en âld tagongklik en goed te folgjen is.
It ferhaal draait om de 70 jierrige âlde Berend
(Anke de Boer). Hy libbet op skobberdebonk,
klaait him as wie der in daklease, hat flieën en
komt gauris by Janny (Grike Joustra) oer de flier.
Janny buorket op in pleats mei har dochter Linda
(Sylvia Attema) en de wat sleauwe feint Jehannes
(Siepie Oostenveld). Se kriget in brief fan har
lânhearre Jonker Pier (Jan van der Velde). Der
moat in efterstallich hierbedrach betelle wurde
en dat mei Janny net barre. Dat noasket âlde
Berend min en hy is perfoarst fan doel om Janny
út de brân te helpen en dy eigenwize jonker it
leksum te jaan. As de rike jonker hommels by
Janny oer de flier komt lit Berend him net fuortdaliks út it fjild slaan. Want as hy himsels bekend
makket as jonker Pier fan Stoatersum thoe Reade
Hoanne stelt Berend himsels foar as Berend de
Boer fan ‘t Swinehok thoe Westerfeart. Berend
is in sjachelder en nimt it net sa krekt mei de
froulju. Hy wol wol in ferstânshoulik en docht
trije kear in fersyk derta. As hy by Janny en har
dochter Linda oan de winige doar komt is de mem
fan Janny (Alie Wijnja) der noch. Yn ‘t earstoan

moat Beppe neat fan Berend syn hâlden en
dragen ha. As Berend in sek klean fan dûmny
nadere hat dy’t ornearre wie foar it Leger des
Heils, leit se him it mannewaar op. Mar geandewei it ferhaal komt se der efter dat hy har dingen
dwaan lit dy’t se einliks hielendal net dwaan
wol. En dat fynt se sa foar it each ek net al te
slim. Tegearre krije se it publyk op ‘e hân as se
in gehakbaltsje út ‘e keuken fan Janny pikke en
mei in fles drank op út de nije keamer stroffelje.
Ryk en earm spilet as in reade tried troch it
ferhaal. De rykdom fan de jonker tsjinoer de
earmoedigens fan in boerehúshâlding. Troch de
heechmoedigens fan jonker Pier komt hy by de
famylje fan Janny mâl op ‘e kofje. Hy sjocht ek
graach nei jonge froulju en as er it oanlizze wol
mei Linda klaget dy him oan by de polysje
(Geartine Nota). Dan rekket hy syn jonge freondinne Minke (Annie Terwischa fan Scheltinga)
ek noch kwyt en binne de rapen gear as de slûchslimme âlde Berend him fyntsjes op de wierheid
wiist.
De spilers groeie geandewei it stik yn de rollen.
It ferhaal sit fol koartswyl en ferdivedaasje.
Regisseur Jappie Feenstra hat alles út ‘e kast
helle om de spilers sa goed mooglik op it toaniel
del te setten. Kostlik binne de pikante sêne fan
jonker Pier en Linda en it houliksoansiik fan
Berend mei in boskje plestik blommen. Der wurdt
mei nocht en wille toaniel makke troch de spilers.
Hilda Koornstra en Sabine Draijer soargen foar
de smink, it lûd en ljocht as fanâlds troch Oege
Pieters en ynstekster wie Jeanet Nota. Op sneon
9 en 16 april wurdt “Berend past op ‘e slach”
nochris spile yn de tsjerke fan Skuzum. Beide
foarstellings binne al útferkocht.

Adverteer in de Makkumer Belboei
Neem contact op met onze acquisiteur 06-53542243

Voor elke gemeente in Nederland is door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) een opheffingsnorm bepaald. Van basisscholen die qua leerlingenaantal onder de opheffingsnorm komen, stopt het ministerie de bekostiging, behalve als de school op basis van een aantal
uitzonderingen (bijvoorbeeld de gemiddelde
schoolgrootte, enige school van een bepaalde denominatie binnen een straal van 5 of 10 kilometer) in
stand gehouden kan worden. Het absolute minimum
aantal leerlingen is 23. Op 30 september 2010
hebben de schoolbesturen van het basisonderwijs
en de vijf fusiegemeenten overeenstemming bereikt
over het vaststellen van de opheffingsnorm voor
basisscholen in de gemeente Súdwest Fryslân.
Hiervoor hebben ze gezamenlijk een convenant
ondertekend.

Schat aan cultureel Erfgoed
in Súdwest Fryslân
De gemeente Súdwest Fryslân is rijk aan cultureel
erfgoed. De gemeente heeft de meeste beschermde
stads- en dorpsgezichten van Nederland en landelijk
gezien staan we op de twaalfde plaats qua aantal
rijksmonumenten. De gemeente is trots op deze
culturele rijkdom. Om dit cultureel schoon te
behouden stelt de gemeente de komende maanden
een visie op voor het Cultureel Erfgoed.
“Om ervoor te zorgen dat ook de volgende generatie
kan genieten van het Cultureel Erfgoed is het van
belang dat we aandacht hebben voor het behoud
ervan”, aldus wethouder Wigle Sinnema. De startnotitie is de eerste stap in het proces met als eindresultaat een Erfgoedvisie voor de gemeente Súdwest
Fryslân. Hierin staan de ambities, de sterke punten
en aandachtsgebieden voor de bescherming en
instandhouding van het erfgoed in de gemeente. Een
Erfgoedvisie moet zorgen voor een evenwichtige
en duurzame instandhouding. De gemeente vraagt
de komende maanden verschillende partijen, organisaties en experts om input voor deze visie. Eind
2011 neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.
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Kazemattenmuseum trok
meeste bezoekers in Friesland
tijdens Museumweekend
Kornwerderzand - In het weekend van 2 & 3 april
nam het Kazemattenmuseum deel aan het 30ste
Nationaal Museumweekend. Ondanks de mist op
zondag, kwamen maar liefst ruim 1.800 bezoekers
af, op alles wat het museum deze keer weer te
bieden had.
Naast de eigen collectie, de nieuwe filmzaal en
de nieuwe Veteranenfilm, was er ook nu weer een
aantal bijzondere attracties en bezienswaardigheden voor jong en oud. Spectaculair was de
aanwezigheid van het verkenningsvoertuig de
“Fennik”. Dit voertuig dat dienst deed tijdens
Landmachtmissies in Afghanistan, werd door 2
militairen van de 44ste Gemechaniseerde Brigade
uit Havelte getoond en gedemonstreerd. Daarnaast was er weer de rondvaartboot “De Nieuwe
Diep”van de Koninklijke Marine, er waren
authentieke militaire voertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog, een militair kampement en der
traditie getrouw, was er de palingroker uit Parrega,
die ter plekke zijn waar rookte en aan de man
bracht. Heel bijzonder was de aanwezigheid van
de mijnenveger “Hr.Ms. Sittard”- in gebruik bij
de Zeekadetten in Harlingen -, die eigenlijk niet
zou kunnen deelnemen, omdat wegens onderhoud, tijdelijk de voortstuwing ontbrak. De Koninklijke Marine bood hulp en stuurde 2 sleepboten,
waarmee de Sittard van Harlingen naar Kornwerderzand werd gesleept, hetgeen een indrukwekkend schouwspel opleverde.
Vanaf 1 mei is het museum weer voor het
publiek geopend op woensdag en zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur.

Froeks.TV op
Omrop Fryslân Televisie
Zaterdag 9 april, om 20:45 uur is bij Omrop
Fryslân de eerste aflevering van de 10-deleige
dramasoap De Alde Fabryk te zien. In samenwerking met ‘Stichting Jong Talint yn Fryslân’ is
deze soap gemaakt door Froeks.TV. Het is voor
het eerst dat Omrop Fryslân beelden uitzendt
van jongerenzender Froeks.TV. Hoofdredacteur
Jan van Friesland is erg content met deze samenwerking: “Wij hebben graag zo nu en dan
Froeks-programma’s op onze zender”.
Met de samenwerking met het ‘Wurkatelier’ van
Froeks.TV, waarin studenten hun talent kunnen
ontwikkelen, wil Omrop Fryslân het jonge talent
in de provincie aan zich binden. In de toekomst
zullen er dan ook vaker filmpjes van Froeks.TV
op Omrop Fryslân uitgezonden worden. Op deze
manier krijgt jong talent de kans om zichzelf te
laten zien op de regionale televisie.
De soap vertelt het verhaal van een kampeerweekend van vier jongeren in een leegstaande
fabriek. De fabriek is echter niet wat het lijkt en
meteen bij aankomst worden de jongeren geconfronteerd met een voorval waardoor de onderlinge relaties onder druk komen te staan. Tranen,
blijdschap, liefde en spanning zullen niet ontbreken.
Kijk voor meer informatie op omropfryslan.nl.

Renault Scenic 1.6-16v
Donkergrijsmetallic, El.ramen,
trekhaak, Mistlampen voor,
Origineel radio-cd
112 dkm bj 2000

uniGar Horjus

 3250,-

* Onderhoud en reparatie van uw auto

* Schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.

* Airco service; onderhoud en reparatie,

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.

* Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.

* Levering winterbanden, ook complete sets incl velgen.

* Testapparatuur voor motordiagnose.

* Bovag Mobiliteits garantie.

* Apparatuur voor APK,viergastest en roetmeting.

* Dealer F1 powerbox, voor meer vermogen en hoger koppel.

* Remmentestbank voor controle van de remmen.

* Ruim assortiment occasions, aflevering met beurt, apk,

* Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie
cruisecontrol, alarm etc..
* Raam reparatie en vervanging

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht
plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor U op.

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.
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Rolstoelfiets voor Marije Rinia dankzij inzet van velen
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Makkum - Onder grote belangstelling heeft Marije
Rinia samen met vader Sander haar eerste tochtje
met de rolstoelfiets door het centrum van Makkum
gemaakt. Dankzij de inzet van vele mensen, waaronder de kinderen van de Bouwers heeft de familie
Rinia de fiets gekregen. Het bedrag wat nodig was
is er gekomen. De grootste bijdrage kwam van de
stichting “Hart in Friesland”, die mede het bedrag
kon geven, dankzij de verkoop van Bio Balance 7.
Op een ludieke wijze was het gezin Rinia van huis
gehaald. Een zeer bijzonder slagwerk groepje, aan-

gevuld met feestelijk versierde kinderen en ouderen,
ging met veel lawaai het dorp door. Het kon niemand
ontgaan er gebeurde iets. De gasten van de horeca
kwamen een kijkje nemen en vroegen wat er
allemaal gebeurde. Makkum bewees weer eens dat
een klein dorp tot grote daden kan komen als de
initiatieven eenmaal genomen zijn. Marije zat
tijdens de eerste tocht door Makkum heerlijk te
glimlachen en het is te hopen dat er nog veel tochtjes
mogen volgen. Het eerste weekend gaf in ieder geval
uitstekend fietsweer.

Het avontuur van de Fiets voor Marije
Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Makkum - En dat was me wat. Toen het idee was
ontstaan om een fiets voor Marije op te sparen zijn
we naar Yvon en Theo van Rinia Fietsen gegaan om
hen te vragen of ze voor ons konden bemiddelen bij
het kopen van een fiets. Ze hebben er immers meer
verstand van dan wij…… Na een tijdje vonden we
een fiets, groen met een benzine motortje, Dat moest
‘em worden! Rolstoelfietsen zijn schaars, dus wij
waren allang blij met dit exemplaar. Wij hadden
een optie op de fiets, maar we moesten wachten
totdat de handelaar de fiets binnen kreeg. En wij
maar wachten en wachten en wachten…… En een
dikke week voor de bingo werd Yvon gebeld door
de handelaar. De fiets was afgekeurd. Het was een
fiets van niks, dus hij wilden hem niet aan ons verkopen. Dat was een teleurstelling. Diny een slapeloze
nacht en Yvon een stijve nek. Maar Durkje dacht
dat komt vast wel goed. Yvon zou allemaal lijntjes
uitgooien naar allemaal winkels en fabrikanten enz.
Nou dan moest der toch wat bijzitten….. En ja hoor,
de volgende dag na heel wat gepuzzel, gebel en mailen
krijgt Yvon een berichtje dat er in mooie tweedehands fiets aangeboden werd. Hij stond net een half
uur te koop. Een veel mooiere met een Electro
aandrijving , een mooie blauwe fiets. Omdat tweedehands fietsen schaars zijn hebben we deze fiets op
voorhand gekocht. En maar goed ook, want diezelfde
dag kwam er een Duitser en die wilde de fiets ook
hebben, hij had er ook al overheen geboden, maar
gelukkig had de fietsenhandelaar de fiets niet aan
hem verkocht. De fiets komt helemaal uit België.
Maar laat nu de dochter van Yvon en Theo ook in
België wonen en ook nog aardig vlakbij. Dus die
twee zijn zaterdag avond vertrokken naar België om
de fiets op te halen. Yvon had eerst nog wel even mei
België gebeld, of de fiets er nog wel was. Maandag
stond Yvon bij ons op het antwoord apparaat. De
fiets stond in hun busje en zag er goed uit, wij Blij!

Afgelopen woensdag 30 maart vond de overhandiging van de fiets plaats. Op feestelijke wijze, met
muzikale begeleiding van het VISHOK!, is Marije
van huis opgehaald om vervolgens in optocht met
verklede bouwers naar Rinia Fietsen te gaan. Daar
vond de overhandiging plaats. Na het ingestudeerde
liedje, werd de rolstoelfiets onthuld. Vervolgens vond
de betaling plaats, papiergeld, heel veel muntgeld,
alles kwam bij Theo en Yvon in een grote schatkist.
Daarna fietsten Marije en haar vader in de rolstoelfiets een ere rondje, met de hele optocht erachteraan. Champagne kurken vlogen over de Markt en
heuse kinderchampagne werd door de bouwers
genuttigd. Yvon zorgde voor de versnapering voor
de bouwers, want dat hadden ze wel verdiend!
Wij willen heel graag bedanken:
De doopsgezinde kerk van Makkum.
‘t Nut, voor het neerzetten van een collectebus tijdens een voorstelling, De Doopsgezinde kerk fan
Hindeloopen voor hun bijdrage, Hart in Friesland,
voorheen de tjallingstichting, Stichting Wille voor
hun bijdrage, Ondernemers en particulieren, die
gezorgd hebben voor de kado’s , we noemen niet
iedereen bij naam, er waren zoveel, maar willen
fam. Smink-de Vries toch even noemen, zij hebben
voor zoveel kado’s gezorgd, De vaders, moeders en
beppe’s van de bouwers.
Verder iedereen die een bijdrage heeft geleverd. In
het bijzonder Theo en Yvon Rinia!! Van Rinia
Fietsen. Voor de bemiddeling en het ophalen van de
Fiets! En natuurlijk bedanken we alle bezoekers
van de bingo!!! En alle mensen die een gift hebben
gedaan!
Makkum e.o. We love you! Een groet van
‘De Bouwers’ Doopsgezinde Gemeente Makkum.
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Eerste hengelsport bekerwedstrijd zomercompetitie
Parrega - Op zaterdagmorgen 2 april is de eerste
bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist
van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber
en HSV Ons Genoegen. De vislokatie was de
Workumer Trekvaart bij Parrega. Vorig jaar werd
de 1e wedstrijd van de zomercompetitie onder
winterse omstandigheden gevist, deze keer was
het volop zomer met rond het middaguur een
temperatuur van boven de 20 graden. Wel stond
er een stevige wind, maar deze was niet erg
hinderlijk. Tijdens de wedstrijd werd er door de
23 vissers redelijk gevangen, voornamelijk kleine
vis. De grote brasems, die normaal gesproken
volop worden gevangen in dit water, lieten het
afweten.
Uitslag:
A-klasse:
1. B. Altena
2. J. de Vries
3. K. Bakker
4. F. Temme
5. I. Idzenga
6. P. Roedema
7. T. Landskroon
8. G. Goudriaan
9. H. Nauta
10. J.R. de Boer

4560 gram
3340 gram
2760 gram
2520 gram
1900 gram
1760 gram
1320 gram
1200 gram
1020 gram
980 gram

B-klasse:
1. H. Olde Olthof
2. J. Wijbenga
3. J.R. den Boer
4. T. Wielinga
5. J. Gerritsma
6. P. de Jong
7. S. Kloostra
8. W. Bakker
9. A.D. van Assen
10. R. de Jong
11. C. Toerse

2140 gram
2060 gram
1160 gram
1080 gram
720 gram
650 gram
560 gram
520 gram
460 gram
280 gram
240 gram

Twee vissers boden geen vis ter weging aan. De
grootste vis werd gevangen door Jaap Wijbenga
van HSV de Deinende Dobber, hij ving een brasem van 43,0 cm.De volgende wedstrijd wordt
gevist op zaterdag 16 april in de Bonkevaart bij
Leeuwarden. U dient om 06.00 uur aanwezig te
zijn voor de loting. Er wordt gevist van 07.00 11.00 uur.
Gerard Rijnsburger, bij elke wedstrijd keer op
keer aanwezig, is afgelopen vrijdag overleden.
Voor de wedstrijd werd er een minuut stilte
gehouden. Wij wensen familie en vrienden heel
veel sterkte met het verlies.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met
onze acquisiteur
06-53542243
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Excursie aan het tuincentrum Maggenheim

Groep 8 te laat op school!
Makkum - Juf Anja begreep er niets van. Het
was al kwart voor negen en haar leerlingen van
groep 8 van de Sint Martinus school waren er
nog steeds niet. Niemand kwam opdagen. Toen
ze bezorgd naar de telefoon liep, hoorde ze iets
op het schoolplein, en... wat zag ze daar?
Haar klas! Al de jongens en meisjes hadden zich
dik verslapen en waren halsoverkop naar school
gegaan. Maar ze waren wat vergeten, ze hadden
geen kleren aan! iedereen was nog in badjas en
pyjama! Hoe kon dat nou? Of wacht eens even....
Had juf wel goed op de kalender gekeken? Het
was toch toch niet? Ja hoor! Het was 1 april.....
Groetjes van groep 8 van de Sint Marinus school

Girltalk in Makkum

eigen foto

* Albert Kamstra van Tuincentrum Maggenheim met kleuters in de kas.
Makkum - Op 29 en 31 Maart hebben de kleuters
van groep 2 van CBS de Ark in het kader van de
lente een bezoek gebracht aan tuincentrum
Maggenheim. Albert, de pake van Taco, gaf ons
een rondleiding door de kas welke best wel
indruk heeft gemaakt. We kregen te zien hoe een
boeket bloemen werd gemaakt. Hij vertelde over
verschillende soorten planten met soms wel hele
vreemde namen. Ook kregen we te horen hoe je
planten moet verzorgen als ze ziek zijn en hoe je
gras het beste kon laten groeien. Albert liet ons
ook verschillende soorten fruitboompjes zien. In
de tuin stond een kastanjeboom van wel 130 jaar
oud. We kregen ook te zien hoe een grasmaaier
er van onderen uit zag. Een van de hoogtepunten

was het afzagen van een tak van de kastanjeboom
welke we mee mochten nemen naar school. Samen
hebben we nog 2 plantjes gekocht, want ja als je
in een tuincentrum bent moet of mag je natuurlijk
ook iets kopen. Albert pakte deze mooi in en de
hulpjes hebben betaald. Konden we gelijk zien
hoe de kassa werkte. Alle kinderen kregen ook nog
een klavertje 4 mee als aandenken. Van ons kreeg
hij een mooi zelfgemaakt “bloemstuk” als bedankje.
Een dergelijke excursie is zeker voor herhaling
vatbaar, met dank aan de pake van Taco.
P.S de goocheltruc heeft beide keren veel indruk
gemaakt.
juf Marie

Nieuw Daltoncertificaat voor de St Martinusschool
Makkum - Daltonschool ben je niet zomaar. Daar
moet je wel wat voor doen! Om de kwaliteit van
de Daltonscholen te controleren voert de Nederlandse Daltonvereniging visitaties uit. In 2000
heeft de St Martinus voor het eerst het Daltoncertificaat verdiend. In 2005 is dit verlengd en in
2010 moest er dus weer een visitatie volgen. Op
19 oktober was het zover.
Twee ervaren visiteurs, in dit geval directeuren
van Daltonscholen elders in het land met een extra
visiteuropleiding, bezoeken de school. Zij kijken
een hele dag in alle groepen of zij de kenmerken
van een Daltonschool op deze school terugvinden.
Wordt er verantwoordelijkheid aan de kinderen
gegeven? Kunnen ze keuzes maken? Stimuleert
de St. Martinusschool de zelfstandigheid van de
kinderen? Wordt er samengewerkt? Het samenwerken moet een dagelijks deel van de lessen uitmaken. Hoe zien de weektaken, ook zo’n kenmerk
van Daltononderwijs, eruit? Ook wordt er gekeken
of de school zich op dit gebied nog steeds ontwikkelt. Wat in 2005 goed genoeg was, moet nu
niet meer hetzelfde zijn. De kritische noten die

toen in het verslag werden aangegeven, zijn een
extra onderwerp van gesprek. Wat hebben jullie daar
mee gedaan? Alle afspraken die de St Martinusschool op het gebied van Daltononderwijs heeft
gemaakt, moeten op de goede manier zijn vastgelegd in onder andere de schoolgids en het schoolplan. Ook hierbij ontkom je niet aan de kritische
blik van de visitatiecommissie. In januari waren
school en visitatiecommissie het eens over het
verslag dat naar het hoofdbestuur van de Nederlandse
Daltonvereniging kon worden gestuurd.
Gelukkig sloten die zich aan bij het advies van
de visitatiecommissie om het certificaat te verlengen. Daardoor is de school tot 2015/2016 weer
een “echte” Daltonschool. Ook deze keer zaten
er ontwikkelpunten in het verslag. Daar gaan we
de komende jaren mee bezig. Het is op scholen net
als met veel meer zaken in onze maatschappij,
stilstaan is achteruitgaan. De R.K. Daltonschool
St Martinus is een school, die met deze steun in
de rug, vooruit gaat.
Jan Altenburg, direkteur

Makkum - Zaterdagavond 16 april staan de
dames van Girltalk op het programma van het
Nut-departement Makkum. De uit Friesland
afkomstige groep “Girltalk” bestaat uit de zangeressen Alet Waldus, Silvia Kingma, Els Dalman
en hun pianist Hans Kaldeway. Zij brengen een
zeer gevarieerd programma, waarbij verschillende
stromingen uit de lichte muziek aan bod komen.
Van swingende jazz, soul, pop en motown tot
meeslepende ballads! Girltalk zingt meerstemmig,
afgewisseld met solozang, en altijd enthousiast
nummers als Fever, Everything, en Ease on down
the road, maar ook de bekende ballads Fields of
Gold, Heaven en All my life. Door de verschillende kleuren in het geluid van de zangeressen, heeft
ieder lied weer een eigen authentieke ‘Girltalksfeer’.
In 2000 is Girltalk opgericht, nadat de zangeressen
elkaar ontmoetten bij een musicalcursus en hun
stemmen bleken erg goed bij elkaar te passen.
Het klikte niet alleen vocaal en de naam ‘Girltalk’
was dan ook snel gevonden. De zangeressen laten
zich graag begeleiden door de veelzijdige, professionele pianist Hans Kaldeway uit Groningen.
Hij is onder meer bekend van de musical Tsjechov,
Dogtroep en nog vele andere projecten. Ook als
componist, arrangeur en dirigent heeft hij al
naam gemaakt. Girltalk heeft de mogelijkheden
zich volledig aan te passen aan de duur, sfeer en
doelgroep van een optreden en staat garant voor
een optreden vol afwisseling!
Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde
Kerk te Makkum, Bleekstraat 11. De aanvang is
20.30 uur. De entree is voor Nut-leden: € 7,50 en
voor niet- leden: € 10,00. Voorverkoop vanaf
maandag 4 april bij Kantoorboekhandel Coufreur.
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Voordelig zwemmen in
openluchtbad Mounewetter

eigen foto

* In “Mounewetter” is het heerlijk vertoeven voor
jong en oud
Zwembad “Mounewetter” opent maandag 2 mei
om 13.30 uur haar deuren. Personeel en vrijwilligers staan klaar om u een lange en sportieve
zomer te bezorgen. Maar eerst volgt de voorverkoop, deze is van 11 t/m 22 april vanaf 8.30 tot
16.00 uur en op zaterdag 16 april van 9.30 tot
11.30 uur. Op zondag is er geen voorverkoop.
Als u bij de kassa komt kunt u het abonnementsgeld betalen (graag via de pin) en krijgt u direct
het nieuwe abonnementspasje van 2011. Vergeet
niet uw pasje van vorig jaar mee te nemen, dit
wordt door ons opgewaardeerd. Degenen die
voor het eerst een abonnement kopen dienen een
pasfoto mee te nemen. Lever ook het opgaveformulier in, heeft u geen boekje of opgave-formulier gekregen, dan kunt u dit bij de kassa
krijgen. Tijdens de voorverkoop bespaart u maar
liefst 20%. Wacht niet tot de laatste dag. Ook
worden de leskaarten meteen verstrekt, kom dus
snel langs, anders kunnen de zwemlesgroepen
vol zijn.
Heeft u vragen bel dan even met tel.nr. 0517-531704
of kijk op: www.zwembadmounewetter.com.

- Ben jij per direct op zoek naar een baantje
voor deze zomer 2011?
- Houd je van zeilen en weet je er veel van?
- Vind je het leuk om met diverse mensen
om te gaan?
- Heb je tevens de bereidheid om op
zaterdagen te werken?
- Ben je ouder dan 17 jaar?
- En heb je HAVO werk-, en denkniveau?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Vraag voor inlichtingen naar de eigenaar
van deze zaak: Anko de Graaf en wie weet
sta jij straksa samen met ons achter de
toonbank!
Ook te bereiken via: 0515-230333.
Kijk anders ook even op onze site:
www.silerswaar.nl
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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


Opel astra station
Km 176000, 1600 16 v, blauw, 1998
Cv op afstandbediening, abs, licht metale
velgen, Airbag's, startblokkering

€ 1699,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

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

Vijfde en laatste
regiotoernooi dit seizoen
met 88 badmintonners
St.Annaparochie - De badmintonjeugd van
onze vereniging behaalde op het 5e en laatste
regio-toernooi veel prijzen. Deze werd gehouden
op zaterdag 26 maart in de sporthal van St. Anna.
Om kwart voor 11 uur vertrokken we met 22
jeugdleden, ouders en jeugdleiding uit Makkum.
Na het inspelen werden er van 12.00 -16.00 uur
de officiële wedstrijden gespeeld. De deelnemers
waren in 7 verschillende poule's ingedeeld op
leeftijd en\sterkte en iedereen moest 4 wedstrijden
spelen. Jammer van de enkele ziek meldingen,
maar toch deden er in totaal nog 88 badmintonjeugd aan mee. Deze kwamen uit Franeker, St.
Anna, Bolsward, Parrega, IJlst, Lemmer, Workum
en Makkum. Er werd zeer fanatiek gespeeld en
soms ook hele spannende wedstrijden. Ook in de
Super-A poule ging het fantastisch. Dit is een
poule die alleen mee doet op het laatste toernooi.
Hier spelen de aller jongste kinderen in die voor
de eerste keer mee doen en kinderen met een
lichamelijke beperking.
Na het zweten, en aangeboden patatje of frisdrankje, volgde de prijs uitreiking om 16.00 uur.
Iedere deelnemer kreeg een vaantje. De medaillewinnaars van badmintonjeugd Makkum waren:
Super-A poule Tieme van Enkhuizen 2e prijs,
Peter Swieringa een 3e prijs, A-poule: Jesse
Koornstra 2e prijs en Anne van Loenen de 3e
prijs. B-poule: Anna Bosma 1e prijs en in de
E-poule had René van der Land ook een 1e prijs.
Over het hoogst aantal punten van de beste 4
toernooien kon men een fraaie standaard winnen,
dit waren: Jesse Koornstra A-poule, Martijn
Dijkstra B-poule, Jens Pieter Wiersma C-poule.
(allemaal een 2e prijs). Bolsward won de grootte
wisselbeker. Deze hadden het hoogst aantal punten per club.
Tot het volgend seizoen en ouders nog bedankt
voor het rijden!!
De Jeugdleiding.
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Bekers 1e kievitseieren op Nazorgvergadering VW Makkum
ag
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Kind aar  10,j
t/m 12

Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon
Nynke
dames en heren
v.l.n.r. Ronny Cuperus (dr. Bogstrabeker), Oane Oostenveld (oudste klasse) en voorzitter Jetze Genee.
Makkum - Vrijdagavond werden in de Prins de
wisselbekers uitgereikt voor de vinders van de
1e kievitseieren 2011. De nazorgvergadering wordt
jaarlijks gehouden. Tijdens deze vergadering
worden de resultaten van de tellingen van 2010
besproken. Daarnaast worden tips uitgewisseld
om de broedzorg van weide- en stadsvogels te
optimaliseren. Tijdens de vergadering kon de
nazorgcoördinator melden dat het aantal nesten
van de weidevogels nog steeds een dalende trend
laat zien. Een lichtpunt was het aantal gruttonesten
dat voor het eerst sinds jaren is gestegen. Naast
de broedzorgresultaten konden de aanwezigen
diverse soorten en maten nestkasten aanschaffen.
Deze kasten zijn nog steeds voor iedereen verkrijgbaar via jetzegenee@hotmail.com.
Diverse foto’s en een gedicht over het afgelopen

aaisikersseizoen hielpen de aanwezigen om na
afloop sterke verhalen te vertellen over de
gevonden en niet gevonden nesten. Helaas waren
Sybren Mollinga, vinder van het eerste ei in de
seniorenklasse en Ruben Tjeerdema vinder van
het eerste jeugdei hierbij niet aanwezig. Door het
mooie weer is het meeste landwerk uitgevoerd
en is de nazorg (nestbescherming) begonnen. Op
de maïspercelen waar tegenwoordig de meeste
kieviten broeden moet het ploegen nog beginnen.
Hier ligt in de eerste weken de focus van de in
totaal 60 nazorgers van vogelwacht Makkum die
tot juni de landerijen in gaan om voor de vogels
te zorgen. Op de foto krijgt Ronny Cuperus de
beker voor het raden van de vinddatum 1e kievitsei 2011 (18 maart 2011) en Oane Oostenveld de
beker voor het vinden van het 1e ei in de oudste
klasse (20 maart 2011).

Nazorgdag jeugdvogelwacht Makkum
Makkum - Na vorig jaar een zeer geslaagde
zondagochtend te hebben gehad. Met ruim 50
personen organiseert de Jeugdvogelwacht Makkum
op zondag 9 april een nazorgdag voor de jeugd
tot 16 jaar in de jeugdkrite van onze wacht. Dit
is een maïsakker gelegen achter het bedrijf van
fam. Mulder-Reitsma aan de Meerwal 7 te Allingawier waar alleen door jeugd gezocht mag worden.

Wil je dit wel eens meemaken, geef je dan op bij
onze jeugdcoördinator Harmen de Boer uit
Witmarsum. Voor alle kinderen is er een leuke
verrassing na afloop. Opgave kan bij: Harmen
de Boer. Dit geldt ook voor ouders / begeleiders
die mee willen gaan. Maximaal 50 personen.
Graag voor zaterdag 9 april 2011. Harmendeboer@
hetnet.nl of bel: 06 – 5106 7170.

Ook dit jaar is het aaisykersseizoen al weer afgelopen. Dit houdt in dat we geen eieren meer
mogen rapen. We zullen de nesten markeren
zodat de boer hier omheen kan werken. Volgens
de kenners zitten er weer aardig wat vogels op
de maïsstoppels dus alle hulp om deze nesten te
vinden is welkom! We verwachten tussen 10.00
uur en 12.00 uur werk te hebben om alle nesten
op te zoeken. Alle ouders die niet meegaan, kunnen zoon of dochter dan om 12.00 uur weer
ophalen bij de boerderij van fam. MulderReitsma onder Allingawier. Door de kinderen
mee te nemen het veld in brengen wij de kennis
over die ook wij van ouderen hebben overgenomen. En kennis is er op het gebied van weidevogels! Zo kunnen ervaren aaisykers aan het
gedrag van de vogel opmaken of er een nest ligt,
waar het nest ligt en zelfs hoeveel eieren er in het
nest liggen!

Jeugdvogelwacht Makkum e.o.

eigen foto

Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 9 april
15:00
12:45
14:30
12:30
11:00
11:00
10:45
12:15
14:00
12:15
10:00
10:00
10:15
9:00
9:15
11:20
11:00
12:30
11:15

TE KOOP

De Gearen 12
MAKKUM
Fraaie 2-onder-1-kap
woning met garage,
verzorgde tuin en
4 slaapkamers.
Vraagprijs:
€ 225.000,00 k.k.

Makkum 1 - Wolvega FC 1
Makkum 2 - Zeerobben 2
Franeker SC 3 - Makkum 3
Waterpoort Boys 3 - Makkum 4
QVC A1 - Makkum A1
Heeg B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Friesland C1
JV Bolsward C3 - Makkum C2
Dronrijp D1 - Makkum D1
JV Bolsward D4 - Makkum D2
IJVC E1 - Makkum E1
IJVC E2 - Makkum E2
Makkum E3 - CVVO E6
Makkum E4 - Oosterlittens E3
Makkum F1 - LSC 1890 F2
CVVO F5 - Makkum F2
Sleat F2 - Makkum F3
Makkum DA1 - DVBolsward DA2
Kuinre MC1 - Makkum MC1

Uitslagen VV Makkum
zaterdag 2 april
Makkum 2 - Heerenveense Boys 3
Scharnegoutum’70 3 - Makkum 3
ONS Sneek 5 - Makkum 4

4-1
1-5
1-3

Tonego A1 - Makkum A1
Makkum B1 - OudegaHJSC B1
SDS B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Zeerobben C2
EBC/Delfstrahuizen F2 - Makkum F2
Makkum DA1 - SDS DA1
Makkum MC1 - Kuinre MC1

6-0
5-1
3-3
4-0
0-9
1-4
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

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met onze
acquisiteur 06-53542243

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

goede meisjesfiets (groep 6-7) prijs n.o.t.k.
tel. 0515-231621
Fitness roei apparaat weinig gebruikt € 35,tel. 0517-579602
grasmaaimachine merk Stiga, electr. Mete xytra
lang snoer (nw.waarde € 400,-) nu te koop
voor € 89,- tel. 06-51240157, in Makkum af te
halen.
Keramische tuinbeelden type “boer & boerin”
ca. 70 cm hoog, gewicht 15 kg. Prijs voor beiden
€ 35,- of € 20,- per stuk. Tel. 06-51240157, in
Makkum af te halen.
3-delig blauw Kaststel ( 2 vazen en een pot
met deksel) € 35,- tel. 0517-579602
Samsung Digitale HD kabelontvanger geschikt
voor Ziggo, vr.pr. € 50,- tel. 06-13733815
Lange polsstok van 4 mtr, € 40,- tel. 06-20689742
Fitnessbankje voor buikoefeningen, weinig
gebruikt € 25,- tel. 0517-579602
Monitor en luxaflex, b/bed en witte bloempotten, tel. 0515-231052
GEVRAAGD

Glazen potjes (van groente, etc.) om kaarsjes
in te branden. De potjes worden na gebruik
uiteraard in de glasbak gedaan voor recycling.
U kunt ze brengen op Bleekstraat 4, of wij komen
ze halen na een telefoontje, tel. 06-15437041
2 witte Sierduiven, tel. 0515-542057
AANGEBODEN

Biedt zich een ervaren all-round schilderman
voor binnen en buitenwerk, tel. 06-41078086
GRATIS AF TE HALEN

Lavet , tel. 0515 – 232268

* Eindelijk asvalt bij MFC.

Makkumer volleybaldames pakken koppositie terug
Makkum – Dames 1 van Volleybal Vereniging
Makkum heeft haar koppositie afgelopen zaterdag
in Nijland weer terug weten te pakken. Tegen
Otib werd met 0-4 gewonnen. De dames staan
dankzij de 3-2 winst van grootste concurrent
Stânfries uit IJlst weer twee punten los van de
nummer twee.
Alhoewel er afgelopen vrijdag niet over de gehele
selectie beschikt kon worden - Marrit van Dijk
was geblesseerd en Vollie Oostenveld was ziek zijn de dames geen één keer echt in de problemen
gekomen. Met een basisopstelling van Els Vermaning, Anke Kleiterp, Francis Koornstra, Eva
Lantinga, Martine Roorda en Susanne Hellendoorn
zorgde Otib voor geen enkel gevaar. Makkum
maakte voornamelijk in het begin van de wedstrijd
veel opslagfouten, maar kon haar tegenstander
wel onder druk houden met harde aanvalsballen
en een goede verdediging. Nijland profiteerde
onvoldoende van de opslagfouten en Makkum
won met 17-25 de eerste set.
In de tweede set veranderde er weinig aan het spel
van beiden. Makkum speelde gretig en won de
meeste rally’s. Met 21-25 pakten de dames ook
de tweede set. In de derde set werd midspeelster

Anke Kleiterp gewisseld met Ylja van der Ent.
Ook buitenaanvalster Andrea Kroes kwam in het
veld voor Eva Lantinga. Het spel werd goed
voortgezet. Doordat de opslag van de Makkumers
beter ging draaien, pakten de dames de punten
ook op die manier. Makkum kreeg het wat moeilijker door een aantal persoonlijke fouten, maar
echt in de problemen kwamen de dames niet.
Met 25-23 werd het 0-3 en hoefde nog maar één
set gespeeld te worden.
Die vierde set balden de dames enthousiast verder.
Door hard te werken voor elkaar en alles in de
strijd te gooien, werden de volle vijf punten
binnen gehaald. In de laatste set werd het 18-25.
Na afloop van de wedstrijd hoorden de dames
dat Stânfries punten had laten liggen in eigen
huis. Daardoor nemen de Makkumer dames
weer afstand van hun grootste concurrent.
Aankomende vrijdag speelt Makkum om 20.30 uur
thuis tegen HVC uit Harkema. Die week daarna
– op 16 april – moet het gebeuren: dan spelen de
dames hoogstwaarschijnlijk de beslissende wedstrijd om het kampioenschap. Om 17.00 uur strijdt
Makkum in IJlst namelijk tegen Stânfries. We
hebben daarbij alle support nodig, dus komt allen!!

PSV de Halsbânruters, Pingjum
Zwaagwesteinde 27 maart
Lucie Boelens reisde af naar Zwaagwesteinde
om daar met Alana uit te komen in de klasse L1.
Ze reden een sublieme proef wat hun de 1e prijs
opleverde met 205 punten goed voor 2 winstpunten.

Franeker 26 maart
Emmy Kroeger ging naar Franeker om mee te
doen aan het B springen cat.D met haar pony
Michael.In het 1e parcours ging er een balkje af
en in het 2e parcours ging zij foutloos rond, wat
haar samen 3 winstpunten opleverde.

