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DKS Holle Poarte is klaar voor het zomerseizoen
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur open huis

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 - Overal is men druk bezig met de
voorbereidingen voor het zomer- en vakantieseizoen, zo ook op Recreatiecentrum de Holle
Poarte ‘aan zee’ in Makkum. De letters DKS staan
voor Drogisterij, Kadoshop en Slijterij. Toen wij
vorige week een bezoek aan de dames Sjoerdtje
Miedema en Elma de Vries brachten, waren zij
in de locatie druk met de metamorfose bezig. De
dames Sjoerdtje en Elma gaan de zaak runnen en
hebben in het hoogseizoen assistentie van drie
vakantiekrachten.
Er wordt op volle toeren gewerkt om alles tijdig
klaar te hebben. Vrijdagavond 15 april a.s. is er
openhuis van 19.00 en 21.00 uur. Een ieder,
recreant of inwoner van Makkum en omstreken,
is van harte welkom. Zaterdag 16 april gaan de

deuren officieel open. Het seizoen begint dan en
loopt door tot eind oktober. Het hele zomerseizoen is de DKS Holle Poarte zeven dagen
in de week open van ’s morgens negen uur tot
’s avonds zes uur. In het hoogseizoen is de DKS
mogelijk langer open. Er zijn huishoudelijke- en
camping artikelen verkrijgbaar. Maar ook voor
speelgoed, Friesland souvenirs en schoenen kan
men bij de DKS terecht. In de slijterij is een
groot assortiment aan dranken aanwezig, dus voor
elk wat wils. Kijk voor de aanbiedingen in de
folder die vanaf mei verspreid gaat worden.
Nieuw in de shop is de “Earth-line” op het gebied
van cosmetica: nieuwe merken en nieuwe lijnen
worden uitgezet. De dames Sjoerdtje en Elma
zijn kortom helemaal klaar voor de start.

Bolsward, Laag Bolwerk 45n

Volleybal meisjes A kampioen!!!
Bovenstaande talentvolle meiden hebben 25 maart
jl. het kampioenschap behaald. Onder leiding van
trainer en coach Sietse Lenters hebben de meiden
(gesponsord door SanCo Projects) het hele seizoen hard getraind, goed volleybal laten zien en
enthousiast de één na de andere overwinning
behaald. Vrijdag 1 april heeft het bestuur alle
meiden een attentie overhandigd. In de wedstrijd

die daarop volgde hebben we duidelijk gezien dat
we genoeg talent hebben voor de toekomst! Er
werden goede passes gebracht, mooie set-ups gegeven en de ballen werden er fanatiek ingemept!
Vooral het enthousiasme voor, tijdens en na de
wedstrijd laat zien dat jullie deze overwinning
zeker verdiend hebben. Gefeliciteerd!

Sfeervol, praktisch en verrassend ruim 2-kamer
appartement, 1e verd. aan zuidzijde met
parkeerplaats en berging, nabij centrum.
Inzetprijs € 79.000,- k.k.

Computercrash redactie
Makkum - Door een enorme computercrash
bij de redactie van de Makkumer Belboei kan
het zijn dat vandaag niet alle artikelen zijn

geplaatst. Onze excuses voor dit ongemak en
hopelijk kunnen we op uw begrip rekenen.
De redactie

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
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
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
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
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Familieberichten
God heeft het kleed van ieders leven
eens op het weefgetouw gezet,
waarna de Hemelse Ontwerper
nauwkeurig op de draden let.
Voor ieder is ’t motief weer anders,
verschillend ook de kleur en maat.
Zo weeft Hij in elk mensenleven
steeds liefdevol een nieuwe draad.
Mei fertriet litte wy witte, dat wy sa koart nei it
ferstjerren fan har leave soarchsume man, ús heit
en pake, no ôfskie nimme moatte fan ús leave
mem en beppe

Hinke de Witte - Zoodsma
berne 8 july 1928

ferstoarn 7 april 2011

Yn dierbere neitins Jetze de Witte
ferstoarn 11 desimber 2010
Wolvega:

Neeltje

Wytmarsum: Siem en Els
Jetse
Wytse
Zwijndrecht: Gertrud en Robert
Jesse
Liza
Makkum:

Sietze en Marijke
Maarten

Makkum:

Johan en Wietske
Mark
Nynke

Rijssen:

Henny en Jorgen
Jenneke
Femke

Mem is dizze dagen thús.

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

De routsjinst en de beïerdiging hawwe hjoed,
13 april plakfûn te Makkum.

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

Skriuwadres: It Hof 8, 8754 KD Makkum

In februari heb ik een CVA gehad.
Dit heeft mijn leven op zijn kop gezet.
Inmiddels gaat het weer redelijk goed.
Ik ga nu naar Sneek om nog te revalideren.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de
vele, vele kaarten, bloemen sms-jes en
telefoontjes.

Als God je komt halen.
Zo ver van huis.
Kun je niet meer verdwalen.
Maar ben je thuis.

Hinke de Witte-Zoodsma
Wij winskje de bern en bernsbern in soad
sterkte ta.

Veel liefs van Anita Muizelaar

Vanuit onze woonboot in de
Brouwerssteeg zijn wij verhuisd naar:
Klipperstraat 56
8754 AW Makkum
Piet en Greetje Poepjes

Stiens:
Makkum:
Makkum:
Boalsert:
Makkum:
Makkum:

Abe en Jantsje
Sieb en Baukje
Bouke en Tryntsje
Albert, Tineke† en Tjalda
Sietse† Tineke en Hindrik
Aukje en Sietze
en muoikesizzers

Makkum, 7 april 2011

Onze buurvrouw

Hinke de Witte-Zoodsma
is overleden. Zo kort na het overlijden van Jetze
moeten we nu ook haar missen.
We wensen de kinderen en familie sterkte met
dit verlies.
Antje en Jacques Hoogenboom
Menno Dooijes en Wil Werkhoven
Mevr. Y. Hengst – van der Zee
Fam. M. Hoekstra
Koert Jansen
Jacob en Annalies
Fam. Kl. Kooistra
Arend Poepjes
Fam. Th. Pijpker
Mevr. Reitsma – van Dijk
Joop en Dinah Rinia
Hidzer, Wijke en kinderen Sietzema
Fam. W. Tilstra
Michiel Vermeulen
Menno en Klazien de Vries
Fam. F. v.d. Weerdt
Mevr. H. Werkhoven – de Boer
Jan Westendorp
Gerrit de Wilde
Otto en Corrie de Witte
Remko de Witte
Sipke de Witte
Thijs Yska en Barbara Holierhoek
Rêstich is fan ús hinnegien myn Griet, ús mem,
beppe en oerbeppe

Grietje Verbeek – Veenstra
* 18 maaie 1925

† 5 april 2011

Makkum: Gerrit Verbeek
Makkum: Marijke en Eeltje
Gerard en Marjolein
Lars
Jannie en Robert
Sylivia en Gerard
Klaas en Kim
Wûns: Emmy en Kees
Peter en Frances
Geert en Cindy
Rintsje
Feike
Molkwar: Liesbert en Murk
Yme en Manon
Grietje
Onno en Nienke
Skriuwadres:
Klipperstraat 68 8754AW Makkum
De begraffenis hat yn famyljerûnte plak fûn te
Langwar.
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Familieberichten
Karst Miedema
Voor uw medeleven bij het ziek zijn en na het
overlijden van Karst, zeggen wij u hartelijk dank.
Ondanks ons verdriet, sterkt het ons te weten
hoeveel Karst voor velen betekend heeft.
Willy
Kinderen
Kleinkinderen
Piaam, April 2011

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vanille Vla, 1 liter...............................................1.09
pakje Gekookte Worst........................nu 25

cent korting
Aarts Gestoofde Peren, pot 580 ml............................voor 1.79
D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram.................................nu 2.39
100% Original Xylitol Kauwgom.........nu per pakje 50 cent
van de Warme Bakker
Paascake........................................................................nu 4.95
Krop Sla....................................................deze week 69

cent
Flovopack Bosui..........................................per stuk 99 cent
Agro Bietjes, 500 gram................................................99 cent
Aanbiedingen geldig van do. 14/4 t.e.m. wo. 20/4

Maaltijd van de week

Carpaccio Biefstuk met bistro-krieltjes
per portie
Profiteer van 14 t/m 16 april
van dit smakelijke voordeel

Speciaal voor u gemaakt

Honeypops
per portie

6,95
4,95

Vleeswarenvoordeel
150 gram

Boerenachterham

+ gratis bakje tomaten-mozzerella-salade
Extra voordeel

4 Slavinken +
4 Verse Worst
Specialiteit van de week

Spicey Chicken Wrap
iedere 4e gratis

5,50
4=3

samen
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Open Fries Kampioenschap Kuipje Steken
O
n
Tijdens de festiviteiten in het kader van de Koninginnedagviering zal op zondag 2 mei het Open Fries
Kampioenschap Kuipje Steken gehouden worden.
Een ieder van 0 tot 100 jaar die een poging wil
wagen eeuwige beroemdheid te genieten, kan hieraan meedoen. De voorrondes worden gehouden vanaf
14.00 uur op het spelterrein bij het MFC te Makkum.
In deze rondes kan een finaleplaats bemachtigd
worden. Wie 5 keer ‘droog over komt’ verdient een
plek in de finale, welke vanaf 16.00 uur van start

gaat. Iedereen kan zo vaak als hij of zij wil een
poging wagen, hier zit geen limiet aan. Deelname
aan de voorrondes kost slechts 1 euro per poging.
In de finale zal een serie ‘best of 3’ gehouden worden,
waarbij iedereen 3 keer een poging waagt, waarbij
de besten van deze serie doorgaan naar de volgende
‘best of 3’, net zolang tot er een winnaar overblijft.
Deze winnaar verdient naast de hoofdprijs natuurlijk eeuwige roem en mag zich een jaar lang “Fries
Kampioen Kuipje Steken” noemen.

Koninginnedag 2011 - Uitgelicht
Gezinsbingo

Oranjeconcert

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

Dit jaar houden we de bingo in het MFC Maggenheim
en die begint om 19.30 uur. De bingo-commissie doet
altijd veel moeite om een prachtig pakket prijzen
samen te stellen. Er zijn meerdere kansen want op
deze avond worden er 8 ronden bingo gespeeld
(steeds met 3 prijzen). Bij de ingang is een pakketje
bingobriefjes te koop dat voldoende is voor alle
ronden bingo van deze avond en ook de loten kunt
u alvast kopen. De nummers worden opgeroepen via
een geluidsinstallatie. In de pauzes is er volop gelegenheid om drinken en een warme snack te kopen. We
hopen er, evenals vorige keren, een gezellige avond
van te maken. Het is gezinsbingo: dus voor jong en
oud, maar vanaf 7 jaar. Kom op tijd, vol is vol!
Roken is niet toegestaan!

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
Het harmonieorkest Hallelujah en de drumband uit
Makkum horen bij de Koninginnefeesten. Een vast
onderdeel is na afloop van de kerkdienst om 11.30
uur het traditionele Oranjeconcert door Hallelujah.
Dirigente Nynke Jaarsma weet met haar enthousiaste
toelichting op het volgende muziekstuk de toehoorders al gespitst te krijgen op de bijzonderheden en
de sfeer van het werk. Daarna dirigeert zij de musici
door het stuk en smeedt de partijen van instrumenten
tot een geheel van klank en accenten. Ieder jaar
weer laat de dirigente met Hallelujah een volle tent
genieten van de muziek. Mogen we u ook begroeten?

18 april: Makkum bevrijd!
Maandag 18 april om 10.00 uur zullen kinderen
van de St. Martinusschool een krans leggen bij het
monument, ter nagedachtenis aan de Gebr. van den
Berg, op het Vallaat. Bij de oorlogs-monumenten in
het dorp hangen de gehele dag de vlaggen in top.
Zesenzestig jaar geleden, op 18 april 1945, is
Makkum namelijk door de Canadezen bevrijd van
de Duitse bezetter.
Vorig jaar heeft u in de Belboei kunnen lezen over
de gebeurtenissen op 7 april 1945. Op deze dag
werden er bij een razzia mannen van huis gehaald,
onder zware druk verhoord, en uiteindelijk vermoord.
Wreedheden die plaatsvonden terwijl de bevrijders
in aantocht waren. Maar ook de bevrijding van
Makkum verliep niet zonder geweld, beschietingen
en slachtoffers. Bij de opmars van de Canadezen
door Friesland stuitte men op vijandelijke weerstand
bij ons dorp, waar de Duitse bezetter zich had teruggetrokken. Onderstaande passages zijn vertaald uit
de ‘War Diary’ (oorlogsaantekeningen) van de North
Shore (New Brunswick) Regiment - deel van de
Canadese troepenmacht die Makkum heeft bevrijd:
Bolsward 17 april ’45: Weer: helder en warm. Om
8.30 uur hield de commandant een vergadering.
Zuidelijk opgehouden door opgeblazen brug. Aan
de rechter kant hebben troepen van ons zware tijden
door hevige weerstand, vijand gebruikt luchtafweerkanonnen. Rapporteren 200 man sterke vijand in

MAKKUM. Om 23.00 uur vertelt de commandant
dat MAKKUM de volgende dag om 14.00 uur zal
worden aangevallen. Twee patrouilles vertrokken
om de positie van de vijand te verkennen en brachten
waardevolle informatie terug: Tweetal boerderijen
zijn bemand door Duitse posten. Geen bewapende
huizen in buitenwijken van het dorp over het kanaal.
Zuidelijk deel van het dorp geen voetbrug, water 6
voet diep, geen tekenen van mijnen. Drie man in
schuttersput en 10 man met geweren, machinegeweren en antitankgeschut gelokaliseerd. Machinegeweer gezien die kan vuren op brug. In boerderij
zijn 28 soldaten, 1 kapitein en 1 majoor. Wegversperring met cementpilaren.
Volgende week het vervolg: de aanval op Makkum.
Het Comité Dodenherdenking Makkum.
In het Comité Dodenherdenking Makkum werken
samen: Voorheen Stichting ’40-’45, Koninginnevereniging, Plaatselijk Belang, Muziekvereniging
Hallelujah, Oecumenisch overleg, Scouting
Burdine, en de drie basisscholen.
Om dit initiatief te onder-steunen kunt u een gift
overmaken op bankrekeningnummer: 21 56 18 513,
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
Kijk ook eens op onze internetpagina:
www.4en5mei.nl/herdenken/makkum

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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Bericht aan de bewoners van de Oude Nieuwbuurt
over de verkeersonveiligheid: nieuw besluit door nieuwe gemeente
Makkum - Enige tijd geleden werden maatregelen
genomen door de gemeente na een langdurige actie
van drie jaar vanuit onze buurtbewoners (o.a de handtekeningenactie met mee dan 92% namen, gesprek
met burgemeester en wethouder van toen nog Wûnseradiel, twee keer een rondgang door de wijk met
wethouder en gemeente-ambtenaar, afspraken voor
verbeteringen). De Oude Nieuwbuurt werd werd
woonerf en er werden parkeer- en snelheidscontroles
gehouden. Omdat de regels van een woon erf voor
de verkeersdeelnemers niet duidelijk zijn voor
iedereen, werd een verzoek gedaan aan de nieuwe
gemeente Súdwest Fryslân om de bewoners hierover te informeren.
Op 1 april ontvingen wij de onderstaande brief van de
gemeente. Hierin staat het besluit dat de woonerfmaatregel weer wordt ingetrokken. Er worden echter
geen meldingen gedaan over andere te nemen maatregelen om te komen tot een verkeersveilige buurt.
Ondanks beloften aan de bewoners. Betrokken en
actieve burgers voelen zich in hun werk niet serieus
genomen. Naar aanleiding hiervan is het besluit
genomen om met het wijkwerk te stoppen. Vanaf nu
dus geen gezamenlijke aandacht en aanpak meer voor
problemen en vragen (zoals o.a. bij de resultaten
voor straatverlichting, parkeervakken, straatnaamborden). De verkeersonveiligheid blijft zoals die
was!!! Afwachten hoe dat zal verlopen!?
Als u/jij wilt reageren naar de gemeente kan dat door
u/jou persoonlijk. Ook kunnen reacties (als bijlagen
bij de antwoordbrief aan de gemeente) naar het
volgende mailadres: wijkraadoudenieuwbuurt@
gmail.com.
Tekst van de brief van
de gemeente Súdwest Fryslân d.d. 1 april 2011:
Wij hebben uw brief over de verkeerssituatie in de
Oude Nieuwbuurt in Makkum ontvangen. Het betreft
hier een zaak uit de voormalige gemeente Wûnseradiel, waardoor we ons hebben laten informeren
door oud-werknemers uit die gemeente. Gelet op de

informatie die hieruit is gekomen en nadat de situatie is bekeken, zijn wij van mening dat de gemaakte
afspraken zoals die in het verleden zijn gemaakt
zoveel mogelijk in stand moeten blijven. Dit betekent
dat het vrij staat om op de stroken direct naast de
weg te parkeren. De vormgeving en de inrichting
van de straten lijkt ons een geslaagd project geweest
en is, zoals wij hebben begrepen, in goed overleg
met de bewoners uitgevoerd.
Wij hebben echter moeten concluderen dat het hanteren van het begrip “woonerf” hier niet goed past.
Bij een woonerf horen namelijk hele specifieke
inrichtingseisen, die in deze buurt niet duidelijk
terugkomen. Een woonerf is in eerste instantie verblijfsruimte voor voetgangers en fietsers, de openbare ruimte is als het ware een verlengstuk van het
eigen erf. Kinderen kunnen hier onbevangen spelen,
fietsers en voetgangers lopen hier tussendoor. Auto’s
moeten zich hier op aanpassen. Als auto’s door een
woonerf rijden mag dat slechts stapvoets gebeuren.
Een bijkomend aspect is dat in een woonerf een
parkeerverbod geldt. Auto’s moeten buiten de buurt
parkeren. Als er toch auto’s in een woonerf moeten
parkeren dan mag dat alleen in specifiek daarvoor
aangelegde en gemarkeerde parkeervakken. Gelet
op het voorgaande zou dit dan betekenen dat er
geen auto’s meer in de straat en op de gele stroken
mogen staan. Wij zijn van mening dat in deze buurt
het niet mogelijk is om het parkeren te beperken.
Zoals hiervoor vermeld vinden wij de huidige
inrichting prima passend, echter past de benaming
woonerf niet bij de inrichting. Ook omdat dit juridisch gezien niet correct is (er geldt direct een
parkeerverbod) dienen de borden met woonerf te
worden verwijderd. Dit zal de komende tijd worden
uitgevoerd.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân,
teammanager Backoffice Ruimtelijke Ordening.

Plan voor speeltuin in ‘Oude Nieuwbuurt’:
presentatie tijdens de jaarvergadering van PBM
Adverteer in de
Makkumer Belboei

De ‘Oude Nieuwbuurt’ in Makkum is de afgelopen
jaren grondig gerenoveerd. Er zijn huizen gesloopt,
verkocht en opgeknapt. Ook de bestrating en verlichting is aangepakt. In de Doniastraat is er aan
een kant een heel huizenblok verdwenen. Er zijn op
dit terrein een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd,
maar er is nog een groot stuk terrein met gras, waar
verder niets mee gebeurd.
Vanwege de renovatie van de ‘Oude Nieuwbuurt’
zijn er veel jongeren en jonge gezinnen in de buurt
komen wonen. Hierdoor is de behoefte aan speelruimte in de buurt erg groot. Een aantal buurtbewoners
zetten zich er nu voor in om op bovengenoemde
plek een speeltuin te realiseren. Op dit moment is
er voor de ruim 1.000 kinderen in de leeftijd van
2-12 jaar (28% van de totale Makkumer bevolking)
welgeteld 1 speeltuin beschikbaar.
Ontwerp
De jeugd van Makkum is betrokken geweest bij het

ontwerp van de speeltuin. Zij konden met tekeningen
aangeven welke toestellen zij graag zouden willen
hebben in een speeltuin. Hieruit is een top 5 gekomen,
die verwerkt is in het ontwerp.
Sponsoring
De initiatiefnemers zijn nu druk bezig om het benodigde budget binnen te krijgen. Er zullen diverse
subsidieaanvragen de deur uit gaan, maar uiteraard
zullen er ook Makkumer bedrijven benaderd worden
om hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid
van Makkum. Bij ingang van de speeltuin zal een
bord komen te staan met daarop de sponsoren.
Denkt u nu: wat leuk, wat een goed plan, hier wil
ik / mijn bedrijf graag aan meewerken dan kunt u
contact opnemen met de initiatiefnemers Klaasjan
Veslinga (0515-233359) of Francis Koornstra (0615314158). De initiatiefnemers zullen tijdens de
jaarvergadering van Plaatselijk Belang Makkum
hun plan presenteren.
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Agenda
zaterdag 16 april
Workum – De Witte Herbergh 22.00 uur
Amsterdamse DJ Ray, meezingen en swingen op
de grote hits jaren 70, ’80 en ‘90
Veenklooster - Landbouwmuseum De Brink
Zomerexpositie “Zaaien en Oogsten”, Expositie
“De Friese Wouden” en vaste expositie gemengd
bedrijf tussen 1850-1950. Openingstijden: dinsdagzaterdag 13.00-17.30 uur en op afspraak
www.landbouwmuseum.nl

Wist u dat...
* Plaatselijk Belang Makkum al bijna 102 jaar
opkomt voor de belangen van de inwoners van
Makkum. Sinds een jaar heeft de vereniging
een website waarop u allerlei nieuwtjes over
Makkum kunt lezen. U kunt ons vinden op
www.pbmakkum.nl
* De leden van Volleybalvereniging Makkum
vanavond bij u langs komen om Geraniums te
verkopen. Drie geraniums voor € 5,00.
Sla uw slag.

Vrouwen van Nu
Wûnseradiel 70 jaar
Witmarsum - De afdeling Witmarsum e.o. van
de Vrouwen van Nu bestaan dit jaar 70 jaar en
hebben daarvoor een mooie financiële bijdrage
van de Stichting tot Nut mogen ontvangen. Op
26 april a.s. zal de jubileumviering plaats vinden
tijdens de reguliere afdelingsavond.

Familieberichten
18-04-1986

18-04-2011

Van harte gefeliciteerd
met jullie 25-jarig huwelijk.
Anita & Stef
Menno & Melissa
Arjan
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Lancering website en centraal telefoonnummer
Centrum Jeugd en Gezin in Zuidwest Friesland
Sinds enkele weken is de website van het Centrum
Jeugd en Gezin in Zuidwest Fryslân, www.cjgzwf.nl, online. Ook is het CJG nu dagelijks van
8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar, via 09002541254. Bij het CJG kunnen ouders, opvoeders,
kinderen en jongeren tot 23 jaar terecht met al
hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het
nieuwe telefoonnummer vormt een pilot voor de
overige gemeenten in provincie. Na een jaar
wordt bekeken of de telefonische helpdesk ook
elders in de provincie Fryslân wordt ingezet.
Medewerkers van de jeugdgezondheidszorg van
GGD- Fryslân staan u telefonisch te woord. Met
de telefonische helpdesk wil het CJG de bereikbaarheid van de samenwerkende organisaties verder
ontwikkelen. Het CJG is een samenwerking tussen
CJG- Zuidwest Friesland, waar de gemeenten
Lemsterland, Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat en
Súdwest Fryslân bij zijn aangesloten, de jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân Stichting
Timpaan Welzijn, Cedin en SMWF. Met de inzet
van de telefonische helpdesk wil het CJG de

bereikbaarheid van de samenwerkende organisaties verbeteren.
Centra in Zuidwest Friesland
Er zijn het afgelopen jaar twee locaties van het
Centrum Jeugd en Gezin geopend: in Lemmer en
Koudum. Hier zijn de eerste consultatiebureaus
omgebouwd naar een Centrum Jeugd en Gezin.
Met de informatie vanuit deze pilots wordt het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zuidwest
Friesland verder ontwikkeld. Het is de bedoeling
dat inwoners in Zuidwest Friesland terecht kunnen
bij tien vernieuwde centra waar advies, ondersteuning en hulp op maat op het brede terrein van
opvoeden en opgroeien wordt aangeboden. Niet
alleen aan ouders van kinderen van 0-4 jaar, maar
ook aan jongeren tot 12 jaar en aan professionals.
Zo wordt het huidige consultatiebureau onderdeel
van een brede jeugdketen en wordt de dienstverlening aan jeugd en ouders opgewaardeerd.
Meer informatie over het Centrum Jeugd en Gezin
Zuidwest Friesland vindt u op www.cjg-zwf.nl

Plein Funspelen in Bolsward en Makkum
Op woensdagmiddag 20 april 2011 vinden in de
Nationale Sportweek in Bolsward en Makkum
de ‘Plein Funspelen’ plaats. De Plein Funspelen
zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 4 van het
basisonderwijs. Voor de kinderen uit Bolsward
vinden de pleinspelen plaats op het plein van
RKBS Sint Maartenschool en voor de kinderen
uit de voormalige gemeente Wûnseradiel op het
plein van CBS De Ark in Makkum. Voor groep 1
en 2 beginnen de pleinspelen om 13.30 tot 14.30 uur
en voor groep 3 en 4 om 14.45 uur tot 15.45 uur.
Die middag kunnen kinderen allerlei spelletjes
doen op het plein. De deelname is gratis en is op

eigen risico. Kinderen kunnen gewoon komen
en opgeven is niet nodig. De pleinspelen worden
georganiseerd in samenwerking met de gemeente
Súdwest Fryslân en 3e jaars leerlingen van Sport
& Organisatie van het Marne College Bolsward.
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
‘De Plein Funspelen’ zijn onderdeel van het
Nationaal Actieplan Sport en bewegen (NASB)
van de gemeente Súdwest Fryslân. Het NASB
heeft als doel om mensen (meer) te laten bewegen
en om gezonder te leven. De gemeente Súdwest
Fryslân organiseert sportstimuleringsprojecten
en activiteiten voor jong tot oud.

Bomen Botterstraat en Engwierderlaan

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

Makkum - Afgelopen week zijn 40 jonge
Laurierwilgen aan de Botterstaat en Engwierderlaan in Makkum gekapt. Dit is gebeurd omdat de
bomen niet geschikt blijken te zijn als 'straatboom'.
Bomen langs wegen moeten namelijk mooi recht
naar boven groeien zodat er geen takken boven
de rijbaan gaan overhangen. Voor de veiligheid
en berijdbaarheid van de straten is het bovendien
belangrijk dat de bomen niet gevoelig zijn voor
scheefwaaien. Dit gebeurde helaas wel bij deze
Laurierwilgen. Bovendien hadden veel buurtbewoners last van het zaadpluis. Nu is overlast

door zaadpluis geen reden om bomen te kappen,
maar omdat al met al de Laurierwilgen niet veilig
en geschikt bleken voor het plaatsen naast wegen,
is besloten de bomen te vervangen door betere
'straatbomen'. Vooral omdat de jonge Laurierbomen nog veel groter zouden worden en daardoor voor steeds meer overlast zouden zorgen.
Na de zomer plant de gemeente een inheemse
zoete kers terug; de Prunus avium Plena. Met
deze boomsoort zijn goede ervaringen waardoor
de gemeente verwacht dat deze bomen voor
jarenlang groenplezier zullen zorgen.

Granaat Tweede Wereldoorlog gevonden
Zurich – De politie heeft het Explosieven
Opruiming Commando van de Koninklijke Marine
geassisteerd bij het ‘opruimen’ van een explosief
uit de Tweede Wereldoorlog. Enkele vrienden uit
Zurich hadden bij de IJsbaan een granaat gevonden.
Tijdens hekkel werkzaamheden was dit voorwerp
waarschijnlijk uit de sloot gehaald. Het explosief,
een Duitse 8,8 cm brisantgranaat, is overgebracht

naar Breezanddijk (Militair terrein) en hier tot
ontploffing gebracht. Samen met dorpsvriendjes
vond de tienjarige Ulke Vijfschaft bij de slootkant in het dorp iets aparts! Het was een groot
verroest ding wat tussen de rommel lag dat uit de
sloot bij de ijsbaan was gehekkeld. De jongens
wisten niet dat het om een Duitse brisantgranaat
ging.
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Velddag jeugdvogelwacht Makkum zonnig verlopen

Afgelopen zondagochtend 10 april is de jaarlijkse
nazorgdag voor de jeugd van vogelwacht Makkum
zeer zonnig verlopen. Onder ideale omstandigheden kon de organisatie 47 kinderen en nog eens
ruim 20 ouders verwelkomen. De nazorgdag wordt
bij de familie Mulder-Reitsma georganiseerd.
Hier is ook de jeugdkrite van de wacht te vinden.
Dit is een stuk land waar alleen jeugd mag zoeken
naar kievitseieren. Deze maïsakker en nog een
aantal andere percelen werden zondagochtend
onder begeleiding van ervaren nazorgers afgezocht
om zo de nesten te markeren.
Na ontvangst met koffie voor de ouders en limonade voor de jeugd verdeelde voorzitter Jetze Genee
de groep in twee delen. Per groep verzorgden de
vogelwacht een korte uitleg over de aanwezige
vogels. Een aantal kinderen wist de soorten al
snel te herkennen. De geluiden van de grutto,
tureluur en kievit waren veelvuldig te horen, dat
helpt ook bij de herkenning van de vogels.
Daarna trok de groep het land in om te speuren
naar vooral kievitseieren. De overige soorten
wachten op regen. Het is nog steeds erg droog in
het land en de vogels zoeken naar wormen die er
nu niet zijn. Of het door de droogte kwam of
doordat het erg druk was in het veld, er werden
in totaal 4 nesten gevonden. Voorgaande jaren
lag dit aantal een stuk hoger. Maar het weer, de
beleving in het veld en de uitleg over alles wat
leeft in het land door de organisatie maakte veel

goed. Na afloop werden Sybren en Jelly hartelijk
bedankt en had jeugdcoördinator Harmen de Boer
voor iedereen een presentje.
Wij willen als wacht graag meer activiteiten
opzetten met de jeugd tot 16 jaar. Afgelopen
zondag merkten wij dat dit erg gewaardeerd
wordt en dat er ook wel ouders willen helpen bij
het opzetten van de jeugdwacht. Ouders en vooral
kinderen zijn natuurlijk van harte welkom! Heel
binnenkort is onze gloednieuwe website in de
lucht en aanmelding voor onze wacht is nu al
mogelijk via info@vogelwachtmakkum.nl. Het
adres van onze site is www.vogelwachtmakkum.
nl. Nadere informatie over de jeugdwacht kunt u
krijgen via harmendeboer@hetnet.nl of bel:
06-5106 7170.
Vogelwacht Makkum

Op de foto een deel van de aanwezige kinderen
trots bij een pas gevonden broedje kievitseieren.

Opgave Leugenbollepop gesloten
deelnemers vlak voor de sluitingsdatum. Nergens
voor nodig zo blijkt!

De opgave voor Leugenbollepop 2011 is gesloten
en als gewoonlijk liep de opgave vooral in de
laatste week snel op naar 28 deelnemers! Als echte
artiesten worden de opgaven pas op het allerlaatste
moment doorgegeven. De organisatie wordt ieder
jaar zenuwachtig bij tussenstanden van 3 tot 7

Weer een mooi aantal zangers(essen) in spé die
op 26 augustus 2011 mogen schitteren op het Plein
in Makkum. Deze week zit het bestuur bijeen om
de opgave te inventariseren, de avondindeling
op te stellen en om de verdere organisatie naar
26 augustus af te stemmen.
Binnenkort krijg je als deelnemer bericht over de
oefendata en volgt meer nieuws via deze website!
Later volgt in deze krant meer nieuws over het
programma van deze avond en over de Superband.
Stichting Leugenbollepop Makkum
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Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

bel 0515 - 23 16 87
of mail naar
belboei@makkum.nl
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Op stap met de 90-jarige Anneke van de Bazar Politie vraagt informatie
Makkum - In de nacht van zaterdag 19 maart op
zondag 20 maart 2011 heeft een jongen ongeveer
20 jaar een fiets op een auto gegooid, (vernieling)
dit is gebeurd op de Markt te Makkum. Hierdoor
is schade veroorzaakt.
Wie kent deze jongen ? wie heeft wat gezien?
Wie heeft wat gehoord? Wie heeft informatie?
Getuigen informatie naar 0900-8844 of mailen
naar jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Man aangehouden
voor dealen in drugs
Afgelopen zondag 10 april hebben de kinderen,
kleinkinderen de aangetrouwde kinderen op
grootse wijze de 90e verjaardag gevierd van us
Mem en Beppe Anne Foekema-Altena al wonend
in verzorgingshuis Avondrust. Om 11.00 uur is
zij opgehaald door haar oudste zoon en werd in
de Tûnkamer verrast met een welkomstlied. De
kleinkinderen hebben haar vervolgens een
prachtige taart aangeboden met een beeltenis
van Anneke in haar jongere jaren van marsepein.
Vervolgens hebben twee zoons van Anneke een
presentatie verzorgd, in woord en in beeld, waarin gebeurtenissen uit het verleden naar voren
kwamen. Veel oud kennissen en familieleden
hebben hun herinneringen toevertrouwd aan het
papier en Anneke had daarbij nog vele anekdotes
en aanvullingen. Tussendoor hebben alle kinderen
op hun eigen wijze Mem/Beppe een cadeau aangeboden.

Voorzien van lunchpakket zijn wij met zijn allen
in de bus van der Bles gestapt om een “Tour de la
Mem/Beppe” te maken. Haar vurige wens was om
nog eens langs alle bekende plekjes in Makkum
en Gaasterland te gaan. Zo is het ook gegaan en
hebben onder andere de katholieke kerk in Bakhuizen bezocht en is us Mem en Beppe ook nog
een heuse scheidsrechter geweest tijdens een voetvalwedstrijdje tussen haar kinderen, kleinkinderen
en aangetrouwde kinderen. De twee teams waren
onderscheiden door T-shirts in wit en rood met
de opschriften “Venz”en “Exota”. De gedachte hier
achter was dat Anneke vroeger in het weekend
drie flessen “Exota” kocht voor 1 gulden en voor
ieder een “Venz” chocolade reep en dat was een
traktatie in die tijd. Teruggekomen in Avondrust
stond er een prachtig lopend buffet gereed en
hebben wij met z’n allen teruggekeken op de dag
en de conclusie was in de woorden van Anneke
“Is het geen wonder”.

Afsluiting projectweek obs It Iepen Stee

eigen foto

De afgelopen weken is er door de kinderen van
It Iepen Stee leuk gewerkt aan het thema Natuur.
Hierin kwamen veel verschillende onderwerpen
naar voren. Er zijn werkstukken gemaakt over
vogels, bomen, bloemen, insecten, vissen, botten,
lente en ga zo maar door. Ook zijn de verschillende groepen er op uit getrokken. Zo is er een
bezoek gebracht aan de lammetjes op de zeedijk.
Groep 5/6 is naar de Makkumer Noordwaard
geweest en kwam met heel wat vondsten terug.
Groep 1 t/m 4 heeft het natuur project afgesloten
met een bezoek aan het Fries Natuur Historisch

museum te Leeuwarden. Het project werd afgelopen donderdag 7 april aan belangstellenden
gepresenteerd. Er waren veel ouders, pake’s, beppe’s
broertjes en zusje aanwezig. Er waren o.a. PowerPoint presentaties te zien in de bovenbouw, een
fotopresentatie in groep 5/6 en optredens in de
onderbouw. De kinderen vertelden met veel enthousiasme wat ze allemaal geleerd hadden. Al met al
een drukbezochte en geslaagde afsluiting van weer
een leuk project. Ons volgende project zal in het
teken staan van ‘Kunst’. Kijk voor meer foto’s van
deze dag op onze website: www.obsmakkum.nl

Makkum – De politie heeft een 39-jarige inwoner
van Makkum aangehouden op verdenking van het
handelen in grote hoeveelheden harddrugs. Na
een uitgebreid onderzoek kon de Makkumer op
heterdaad worden aangehouden. De verdachte
zit nog steeds vast
Inventarisatie door buurtagent
Bij de politie kwamen vorig jaar signalen binnen
dat de 39-jarige man in drugs zou handelen.
Reden voor de buurtagent om begin 2010 een
inventarisatie te maken. De buurtagent van de
voormalige gemeente Wunseradiel kwam al snel
tot de conclusie dat de verdachte speed verhandelde in Makkum en omstreken. Op basis van
deze inventarisatie besloot de recherche een
nader onderzoek in te stellen.
Aanhouding verdachte
Na uitgebreid onderzoek bleek dat de 39-jarige
Makkumer vanuit zijn woning in speed handelde.
Ook leverde hij speed in diverse dorpen in de
Zuidwesthoek van Fryslân. De rechercheurs kregen
toestemming van de officier van justitie om de
39-jarige Makkumer aan te houden. De verdachte
werd op heterdaad aangehouden toen hij harddrugs
verhandelde. Hij werd overgebracht naar het
politiebureau en ingesloten. De Makkumer werd
op vordering van de officier van justitie geleid
voor de rechter-commissaris. Die besloot om de
39-jarige verdachte in bewaring te stellen. Hij zit
dan ook nog steeds vast. Het onderzoek naar de
drugshandel in Makkum loopt nog steeds.
Wat is speed?
Speed is de straatnaam voor amfetamine. Dit zijn
chemische stoffen die stimulerend werken op het
centrale zenuwstelsel. Speed wordt gesnoven maar
kan ook geslikt of gespoten worden. Het gebruik
van speed is verslavend en heeft vele risico’s voor
lichaam en geest.
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Open dag bij jachtbouw
gebr. van Enkhuizen
Op zaterdag 16 april 2011 bent u van harte welkom
tijdens de Open Dag van Gebr. van Enkhuizen
aan de Strânwei 11 te Makkum. Aan de kade van
de werf liggen diverse Noordkaper 40- en 43
zeiljachten afgemeerd, de motorenwerkplaats is
open en voor vragen over allerlei scheepstechnische
zaken staan onze medewerkers voor u klaar.
Momenteel is er een Noordkaper 46 in aanbouw,
dit schip wordt betimmerd bij Jacht- & Interieurbetimmering Van Malsen op Strânwei 22, en is
aldaar ook te bezichtigen. In de loods van de
gebroeders wordt een speedcruiser (24m) voorzien van een compleet nieuwe look. En er wordt
hard gewerkt aan een nieuwe lijn snelvarende
open aluminium boten, waarvan de primeur te
zien is op de Hiswa te Water in IJmuiden. Bent
u nieuwsgierig? Kom dan alvast even een kijkje
nemen op zaterdag 16 april 2011.

Vijf Bands op één avond
in Arum
Arum - Vijf getalenteerde bands van het Friesland
College vrijdagavond 22 april in Herberg De
Gekroonde Leeuw. Studenten gaan die vrijdag
de avond muzikaal invullen met verschillende
muziekstijlen. Elke band zal nummers uit drie
verschillende stijlen spelen. Dit zijn niet alleen
covers, maar ook arrangementen en zelfs eigen
geschreven werk. In totaal komen er op deze
wijze zeven verschillende stijlen voorbij.
De eerstejaars cursisten van de opleiding Artiest
Muziek zijn zich volop aan het ontwikkelen om
een topartiest te worden. Eén van de onderdelen
van de opleiding is het project ‘Styles’. In dit
project wordt er van de cursisten verwacht, dat
ze zich gaan verdiepen in de stijlen die minder
voor de hand liggen om te spelen. Op deze
manier worden ze gedwongen verder te kijken
om zo hun muzikale horizon te verbreden. Een
greep uit de stijlen: reggae, soul, funk, blues en
akoestisch. Vrijdag 22 april om 21.00 uur in De
Gekroonde Leeuw te Arum!

NIEUW: Súdwest Festival
Bolswar - Het Centrum voor de Kunsten &
Ritmyk organiseert op zondag 17 april van 14.00
- 17.00 uur voor het eerst het Súdwest Festival in
de Martinikerk en het Convent gebouw in
Bolsward. Het Súdwest Festival moet een jaarlijks terugkerend klassiek festival worden, waarmee het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk wil
laten zien wat ze allemaal in huis heeft en wat er
allemaal gebeurt op het gebied van klassieke
muziek in de regio.
De toegangsprijs is 5 euro, kinderen tot 9 jaar
gratis. Om drie uur spelen hier de Makkumer
Notenkrakers, het jeugdkorps van Hallelujah.
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Witmarsumer judoka’s Fries kampioen

Spannende strijd
om kampioenschap
Makkumer volleybaldames
gaan laatste wedstrijd vol vertrouwen in
Makkum – De dames van het eerste Makkumer
volleybalteam zijn volop in de race voor de kampioenstitel in de promotieklasse A. Afgelopen vrijdag
verzaakte het team niet; ze wonnen thuis met gemak
van het al gedegradeerde HVC uit Harkema. Aankomende zaterdag wordt de strijd om ‘het goud’
beslist in een rechtstreekse strijd tegen Stânfries uit
IJlst.

eigen foto
Luke van Palmhoven (2e), Trainster Elisabeth van der Heide en Rens van der Kooij (Fries kampioen 2011)
Afgelopen zaterdag waren er in Franeker de Friese
kampioenschappen voor judoka’s geboren 2004 en
eerder. Van Judo Witmarsum namen er 18 judoka’s
deel aan dit toernooi met heel veel succes.

schil van yuko (5 punten) verloren. Luke herstelde
zich prima en won zijn laatste partij met vol punt.
Zo nam hij een mooie en dik verdiende tweede prijs
mee naar huis.

Eva van der Kooij (8 jaar, - 28 kg) wist in haar poule
de winnaar te worden. Zo wist ze ongeslagen de
finale te bereiken. Helaas verloor zij haar finale
partij waardoor ze in de troostfinale terecht kwam.
Deze partij werdt door Eva met ippon (10 punten)
voor houdgreep in winst omgezet. Door dit resultaat mocht Eva een mooie derde prijs mee naar
Makkum nemen.

Rens van der Kooij (Makkum, 10 jaar, -50 kg) liet
heel mooi een goed aanvallend judo zien. Rens zat
in een pittige poule met judoka’s die veel hoger in
band zijn dan hij is. Twee partijen wist Rens met
ippon te winnen. De derde partij ging tegen een
judoka met een groene band waarvan Rens tot dusver altijd had verloren. Op het moment dat deze
judoka terugdraaide van een mislukte aanval veegde
Rens zijn been waarmee hij een technisch ippon
scoorde en de partij dus won. De laatste partij ging
helaas was onnodig verloren. Doordat Rens meer
punten had dan de jongen waarvan hij de laatste
partij verloor werdt ook Rens, na al het harde trainen,
Fries kampioen 2011 in zijn klasse.

Voor Giel Dol (uit Makkum, 7 jaar, - 32 kg) was het
de eerste keer dat hij deelnam aan een toernooi van
deze omvang. Giel liet zien dat het harde trainen
zijn vruchten afwerpt. Ook Giel werd poule winnaar
met twee maal ippon, eenmaal voor houdgreep en
de tweede maal een technisch ippon voor een hele
mooie O Toshi (moeilijk uit te voeren heuptechniek).
In de finale had Giel al een partij winst doordat
hij poule winnaar was geworden. Helaas ging de
volgende partij tegen een iets ervarener judoka
verloren. Giel ging echter goed verder en wist zijn
laatste partij te winnen wat hem een hele mooie
tweede prijs opleverde.
Senah Oostenveld (Witmarsum, 9 jaar, - 32 kg) liet
keurig judo zien. Zij wist haar vier poule partijen in
winst om te zetten. Net als Giel kwam ze met een
winstpartij in de finale terecht. Een moment van
onoplettendheid deed haar de finale partij verliezen
waardoor ze om de tweede prijs moest judoën.
Senah liet hier weer aanvallend judo zien waarmee
ook zij een tweede prijs mee naar huis kon nemen.
Moekutsj Vardanian (Witmarsum, 11 jaar, - 33 kg)
was de verassing van Judo Witmarsum. Moekutsj
wist in zijn poule als winnaar uit de bus te komen
door zijn drie partijen in winst om te zetten. Zo
kwam hij in het systeem terecht waar hij direct om
de eerste prijs mocht judoën. Hierin liet hij zien dat
het serieuze trainen vruchten afwerpt. Met een
mooie houdgreep die hij 25 seconden vast wist te
houden werdt Moekutsj Fries kampioen 2011.
Luke van Palmhoven (Makkum, 10 jaar, - 44 kg)
was ook in Franeker goed op dreef. Luke won zijn
eerste twee poule partijen met volle winst. Na hard
werken ging de volgende partij met het kleine ver-

Dennis van Malsen (Makkum, 9 jaar, -38 kg) begon
zijn toernooi met een verlies partij. Dennis herstelde
zich heel goed en won zijn andere partijen met
volpunt. Voor Dennis was er een hele mooie tweede
prijs die hij mee naar huis kon nemen.
Ook Gerben Oevering (Franeker,10 jaar, -34 kg)
wist na sterk en aanvallend judo de winnaar in de
poule te worden. Gerben mocht zo rechtstreeks
aantreden voor de eerste plaats. Helaas ging deze
partij met een heel klein verschil verloren. Hierdoor
moest ook een derde prijs nog veilig worden
gesteld. Na aanvallend judo kon hij een heuptechniek
plaatsen waarmee Gerben de winst naar zich toe
haalde en een derde prijs mee naar huis kon nemen.
Wybren Walinga (Makkum, 8 jaar, - 41 kg) wist in
zijn poule twee partijen met aanvallend judo in
volle winst om te zetten door zijn tegenstanders in
een houdgreep vast te houden. Er ging helaas een
partij verloren. Maar ook Wybren wist met mooi en
positief judo een tweede prijs mee naar huis te
nemen.
Sasker Yntema (Wons, 11 jaar, - 51 kg) was heel
sterk bezig. Vier partijen wist hij vroegtijdig te winnen met technisch ippon voor een worp of houdgreep. Helaas ging er, door onoplettendheid, een
partij verloren waardoor ook Sasker een tweede
prijs mee naar Wons kon nemen. Een heel goed
resultaat voor deze enthousiaste judoka’s.

De dames van Makkum 1 gingen vol vertrouwen,
concentratie en enthousiasme van start. Vijf punten
behalen tegen de degradant uit Harkema was het
enige doel. Met een basisopstelling van Els Vermaning,
Anke Kleiterp, Francis Koornstra, Eva Lantinga,
Martine Roorda en Susanne Hellendoorn ging Makkum
flitsend van start. Simpel en zonder veel onnodig
puntenverlies won Makkum de eerste set met 25-15.
Doordat Makkum ook in de tweede set voor elkaar
bleef werken en veel druk uitoefende met de opslag,
kwam het team geen ogenblik in de problemen.
HVC hield de thuisspelende ploeg nog bij tot 12-12,
maar doordat Makkum er een schepje bovenop
deed wonnen de dames punt na punt. Met 25-14
sloot Makkum set twee af.
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, HVC zorgde voor
geen enkel gevaar. Alleen al met de keiharde opslag
behaalde Makkum bijna de helft van de punten. Het
werd 25-11.
Ook in de vierde set hielden de dames het enthousiasme vast. Martine kreeg in het begin van de vierde
set een erewissel. Zij stopt na een jarenlange inzet
bij Makkum 1 met het volleyballen. Vollie Oostenveld
kwam voor haar in het veld. Makkum pakte de
laatste set met 25-12 en daarmee de volle winst.
Grootste concurrent Stânfries speelde een dag later
tegen Leevoc in Leeuwarden. Het merendeel van
het team uit Makkum was bij de wedstrijd aanwezig.
In theorie zou het kampioenschap namelijk behaald
kunnen worden op die dag. Helaas zat de spirit er
bij de dames uit Leeuwarden niet in en kreeg Stânfries
veel punten cadeau. Het won met 4-0. Die uitslag
betekent dat Makkum met twee punten in haar
voordeel de laatste wedstrijd tegen Stânfries in IJlst
ingaat. Het kampioenschap ligt voor het grijpen,
maar Makkum moet dan nog wel twee punten tegen
de IJlsters behalen.De beslissende wedstrijd wordt
aankomende zaterdag om 17.00 uur gespeeld. We
hopen dat vele supporters met het team meereizen
om het team aan te moedigen.
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!!
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Revanche Makkum tegen Wolvega
Op een zonnig sportpark ‘De Braak’ heeft Makkum
afgelopen zaterdag een ruime overwinning
behaald op Wolvega. Na een 2-0 ruststand won
de ploeg van trainer Hylke Schrale het aantrekkelijke duel afgetekend met 4-1. Met de overwinning nam Makkum revanche op zowel de
vervelende nederlaag die het leed in de heenwedstrijd in Wolvega als het forse verlies twee
weken geleden in Delfstrahuizen.
Zonder de geblesseerde laatste man Jan Hiemstra
was het in de beginfase even zoeken voor Makkum.
Wolvega startte scherp en kreeg binnen 2 minuten
even zovele mogelijkheden de score te openen.
Dat deed het niet en dat zou de paarshemden
duur komen te staan. Na de moeilijke openingsfase nam Makkum het initiatief over zonder dat
het vooralsnog echt dreigend was. Dat veranderde
echter na de openingstreffer van Menno Bijlsma.
De aanvallende middenvelder kopte in de 25e
minuut van de wedstrijd uit een indraaiende vrije
trap van Lennart Adema de 1-0 binnen en dat
brak de wedstrijd open. De ruimtes werden wat
groter en met name via de vleugels werd Makkum
steeds gevaarlijker. Aan de andere kant verdedigde
de thuisploeg geconcentreerd waarbij vooral het
solide spel van de Teake Elgersma opviel. De
stopper speelde alsof hij nooit was weggeweest
wat de technische leiding van het tweede elftal al
deed vrezen voor de beschikbaarheid van Elgersma
voor Makkum 2 de komende wedstrijden.
Kreeg Makkum al wat meer ruimte in de slotfase
van de eerste helft, in de tweede helft werden de
ruimtes nog groter. Dat was te danken aan de
tweede goal van Bijlsma die, nog voor rust, na
goed doorzetten van Jesse Adema en wederom
met het hoofd zijn zevende doelpunt van het
seizoen aantekende. Wolvega moest na rust komen
maar het was de thuisclub die in de tweede 45
minuten vele kansen kreeg om een grote uitslag
op het scorebord te zetten. Toch was het eerst
nog Wolvega dat voor even de spanning in de
wedstrijd terugbracht. Na een mooie aanval over
de rechterkant was het de mee opgekomen linkshalf van Wolvega die beheerst de 2-1 aantekende.
Na de aansluittreffer was het echter weer de
beurt aan Makkum dat kans op kans kreeg de
voorsprong weer te vergroten. Dat lukte in eerste
instantie niet omdat met name linkerspits Jesse

Adema, die overigens een goede wedstrijd
speelde en continu dreigend was, het vizier niet
op scherp had staan. Opvallend in het aanvalsspel
van Makkum was het spel van Daniël Kleiterp.
Geposteerd aan de rechterkant speelde de topscorer van Makkum niet alleen een prima wedstrijd; waar de spits nogal eens verweten wordt te
solistisch te opereren had hij zaterdag opvallend
veel oog voor zijn medespelers en stond daarmee
aan de basis van menig gevaarlijke aanval.
Halverwege de tweede helft, nadat Makkum al
flink wat kansen onbenut had gelaten, bekroonde
Kleiterp zijn goede optreden met een prima
doelpunt toen hij de doelman van Wolvega met
een hard schot kansloos liet. Het optreden van
Kleiterp kreeg nog meer glans toen hij, na
wederom een prima actie, de bal voor het
inschuiven had maar de bal onbaatzuchtig breed
legde op A-junior Michel Nauta die zich geen
beter debuut had kunnen wensen en rustig de 4-1
kon intikken.
Hoewel al lang en breed gespeeld, werd de wedstrijd in de 88e minuut helaas nog ontsierd door
een vervelend incident toen de sterk spelende
Niels de Boer bijna in tweeën werd geschopt
door een blijkbaar gefrustreerde Wolvegaster
verdediger. De reactie van de altijd zo rustige
maar nu withete De Boer, hij maakte een natrappende beweging, was misschien niet slim
maar niet geheel onlogisch. Gevolg was echter
wel dat niet alleen de boosdoener maar beide
spelers door scheidsrechter Dreves van het veld
werden gestuurd. De als altijd streng edoch
rechtvaardig fluitende leidsman had in de eerste
helft ook trainer Evert Tromp van de gasten al
met rood bestraft nadat deze in de ogen van
Dreves wat al te heftig protesteerde tegen een
scheidsrechterlijke beslissing.
Volgende week speelt Makkum in en tegen Joure
dat ondanks de nederlaag die het zaterdag leed
tegen Bolswardia nog steeds als derde is geklasseerd. Wil Makkum dit seizoen nog een rol van
betekenis spelen dan zal het in ieder geval Joure
moeten verslaan en de gestaakte wedstrijd tegen
Waterpoort Boys tot een goed einde brengen.
Het restant van deze wedstrijd zal, zo heeft de
KNVB bekend gemaakt, binnenkort midweeks
worden uitgespeeld.

Laatste zang-zondag van dit winterseizoen
Makkum - zondagavond a.s .op 17 April laatste
zang-zondag van dit winterseizoen. Deze keer is
het niet op de 4e zondag van de maand, maar een
week eerder in verband met Pasen. Br. D.
Tamminga spreekt over het thema; Pasen . . .een
kwestie van Leven en dood. Het mannenkoor

“De Flevosanghers" verleend haar medewerking
en de samenzang is onder leiding van Br. A.
Couperus. We heten U allen hartelijk welkom in
de Baptisten kerk C.Lenigestraat 10.
Zangcommissie Workum/Makkum

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op
met onze acquisiteur 06-53542243
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 16 april
14:30
14:30
12:45
14:30
15:00
12:45
14:00
9:00
10:45
12:00
9:45
9:00
10:15
9:15
10:00
9:00
14:30
10:30

Joure SC 1 - Makkum 1
VHK 2 - Makkum 2
Makkum 3 - TOP’63 2
Makkum 4 - AVC 3
Makkum A1 - Oosterlittens A1
Makkum B1 - Blauwhuis B1
Akkrum C1 - Makkum C1
Heeg C2 - Makkum C2
Makkum D1 - Franeker SC D1
Sparta’59 D2 - Makkum D2
Makkum E1 - CVVO E1
Nijland E2 - Makkum E2
Makkum E3 - Oosterlittens E2
Makkum F1 - EBC/Delfstrahuizen F1
Jubbega F3 - Makkum F2
Makkum F3 - Oeverzwaluwen F3
Zeerobben DA1 - Makkum DA1
Makkum MC1 - Walde De MC1

dinsdag 19 april
Bekerwedstrijd
18.45
19.00

QVC A1 - Makkum A1
Friese Boys 5 - Makkum 3

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

Konijnenhok lang 150 cm en breed 50 cm,
€ 30,- tel. 0515-579312
Wipstoeltje, als nieuw € 25,- stevig campingbedje als nieuw € 50,- met matrasje gratis.
Tel. 06-4996 2492
Nieuwe grastrimmer € 20,- Heggeschaar +
accu 12 volt € 30,- (nieuw) tel. 06-2238 0233
Meisjeskleding mt 62 t/m 80 (niet gedragen)
kan per stuk of in één geheel gekocht worden
pr.n.o.t.k. tel. 06-1497 4599 / na 18.00 uur
Ledikant geloogd grenen 140x210, compleet met
kwaliteitsspiraal en 2 matrassen vr.pr. € 150,tel. 06-4996 2492
GEVRAAGD

Glazenpotjes (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. 06-1543 7041
VERLOREN

Ongeveer 3 maand geleden verloren herenhorloge omgeving Markt/Leerlooiersstraat in
Makkum. Grote emotionele waarde!
Tel. 0515-232509

* Hier speelden 60 jaar lang de kleuters en peuters van Makkum.

Wonseradeelkampioenschap eindigt in prijzenregen voor DES Makkum
Makkum – Maar liefst 12 medailles voor leden
van gymnastiekvereniging DES. Bovendien gingen
beide wisselbekers voor de hoogste score naar DES.
Ook dit jaar werd er in Sporthal Maggenheim het
jaarlijkse Wonseradeelkampioenschap georganiseerd. Want ook al is deze gemeente opgegaan in
de nieuwe gemeente Sudwest Fryslan, toch wordt
deze traditionele wedstrijd in ere gehouden. Het
was weer een spannende strijd, waaraan de gymnasten van alle nivo’s mochten deelnemen. De
eerste ronde was voor de recreanten. Er werd in
de groep meisjes 2001-2002(R2) een 1e prijs
gewonnen door Dyann Gerritsma en Indy Tuinier
won de 3e prijs. Ook werd er een 3e prijs gewonnen
door Brecht Koornstra (meisjes 1999-2001 R1).
Na de middagpauze mochten de meisjes in de
nivo’s 7 t/m 12 plus de jongens de strijd aangaan. Net als tijdens het ochtendprogramma werd
door de meisjes/dames geturnd op vier onderdelen:
vloer, brug ongelijk, balk en sprong. De jongens
moesten uitkomen op vijf onderdelen, namelijk:

brug gelijk, rekstok, vloer, ringen en sprong.
Tijdens deze ronde werden er 9 medailles in de
wacht gesleept. De prijswinnaars zijn: Berber
Koornstra (meisjes 2002-2003 nivo 12) 1e prijs,
Nynke de Witte (meisjes 2000-2002 nivo 11) 1e
prijs, Anna Lysbeth van der Zee (meisjes/dames
nivo 8) 1e prijs, Karin de Jong (meisjes/dames
nivo 7) 1e prijs, Jens Jaarsma(jongens 20042005 nivo 17) 2e prijs, Ayolt Yntema (jongens
2001-2003 nivo 17) 1e prijs, Tiede Bootsma
(jongens 2000-2001 nivo 16) 1e prijs, Dooitze
de Boer (jongens 1999-2000 nivo 15) 1e prijs en
Hylke de Jong (jongens nivo 13) 1e prijs.
Naast de medailles voor de winnaars van elk nivo,
wordt er ook altijd een wisselbeker uitgereikt aan
de jongen en het meisje met de hoogste totaalscore. Beide bekers gingen dit jaar naar DES. Bij
de jongens werd de beker gewonnen door Hylke
de Jong met een puntentotaal van 74,10 en bij de
meisjes ging de beker naar Nynke de Witte met
een puntentotaal van 55,60.

