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Het nieuwe VVV in Makkum geopend!
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
eigen foto

* Informatrice Lenie van der Kooy plaatst de nieuwe VVV vlag
Makkum heeft het eerste kantoor dat onder de
nieuwe VVV-vlag de deur opent.Er is veel werk
verzet bij het nieuwe VVV. Na de gemeentelijke
herindeling is het Fries Hart opgegaan in het
nieuwe VVV Sneek-Zuidwest-Friesland. Vanwege
de overduidelijke toeristische naamsbekendheid
is er voor gekozen Sneek in de nieuwe naam te
noemen. Door Makkum en omstreken aan een
groter toeristisch gebied te hangen, kan het goed
zijn, dat nog meer toeristen de weg naar deze
prachtige omgeving met zijn kartakteristieke
dorpen gaan vinden. De afgelopen maand heeft

VVV informatrice Lenie van der Kooy VVV
leden uit de voormalige gemeente Wûnseradiel
bezocht en hen de nieuwe actiefbrochure en kaart
gebracht. Maar liefst 66 ondernemers ondersteunen nu als deelnemer het werk va de VVV.
Zoveel support voelt goed bij deze nieuwe start.
Mede daardoor kan kantoor Makkum vanuit de
Waag actief blijven bij het verschaffen van informatie aan de toeristen en het ondersteunen van
bedrijven. Dat is van groot belang voor Makkum
en de omliggende dorpen, waar het toerisme een
belangrijke bron van inkomsten is.

Idsegahuizum, Brekkerweg 4b

WONINGRUIL in MAKKUM mogelijk!!!
Grote vrijstaande woning, vrij uitzicht over landerijen,
755 m² eigen grond, o.a. 4 slaapkamers, tuin Z.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
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Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Familieberichten
Train roll on, on down the line
Won't you please take me far, far away
Now, I feel the wind blow outside my door
I'm leaving my women at home
My baby's gone

Harry Doedel
1955

2011

5 december

18 april

Liesbeth Doedel-Zandstra
Sjoerd & Hilde
Metha & Nick
Harald & Mariska
Sybrandt
Gizmo
Houtmolen 7
8754 GJ Makkum

Wij zijn stil en verbijsterd dat door een ongeluk
om het leven is gekomen onze lieve schoonzoon
en altijd ‘warbere’ zwager en oom

Er is zoveel wat wij voelen, maar zo weinig wat
wij nu kunnen zeggen. Stil en verbijsterd zijn wij
dat onze sympathieke buurman

Harry Doedel

Harry Doedel

Onbegrijpelijk dat onze Lies zonder haar liefste
maatje verder moet en dat Sjoerd en Hilde,
Metha en Nick, Harald en Mariska en Sybrandt
hun vader moeten missen.

door een noodlottig ongeval om het leven is
gekomen. Wij wensen Liesbeth en de kinderen
veel sterkte en kracht toe met dit grote verlies.

Sneek: Tecla Zandstra-Deden
Willem Zandstra (in liefdevolle herinnering)
Groningen: Henk en Erna
Lutine en Paul
Wim en Irene
Femke en Sil
Bob en Mariska

We hebben afscheid van Harry genomen op
zaterdag 23 april 2011 in Goutum.

Makkum: Dieuwke en Klaas
Ewold
Anne en Matthew
Nynke

Verbijsterd en verdrietig zijn wij nu door een
noodlottig ongeval is overleden. Onze lieve en
humoristische broer, zwager en oom

Bolsward: Titia en Gerben
Willem en Aukje
Regina en Sven

Harry Doedel
Wij wensen Liesbeth en de kinderen heel veel
sterkte toe met dit enorme verlies.
Makkum: Paul en Fré

Warns: Thea en Paul
Kevin
Tamara
Houten: Heleen en Jenko
Melle
Steyn

Leeuwarden: Erwin en Jacqueline
Femke
Makkum: Arjen en Corina
Hilversum: Wendy en Bernlef
18 april 2011
Wurden sjitte te koart
In ôfskie te betiid
Oandien en ferslein binne wy no wy ús broer,
sweager en omke

Harry Doedel
misse moatte.

Verbijsterd en ontsteld zijn we van het bericht
dat tijdens zijn werk is verongelukt onze beste
buur en vriend

Harry Doedel
We zullen hem heel erg missen.
Robijn en Minke
Patricia en Timm
Bianca en Peter

Robijn en Minke
Age en Eelkje
Cor en Hanny
Ruud en Gaby
Rick en Janny
Crien en Han
Willem en Ineke
Klaas en Hennie
Dries en Atje
Bert en Titia
Minke
Fam. de Zee
Gooitske
Pieter en Lhea
Fenny en Marco
Fam. Horjus
en kinderen

Makkum, 18 april 2011
Plotseling ben je van ons heengegaan.
Daar hebben we niet bij stil gestaan.
Wat in onze herinnering blijft is je lach.
Je genoot van het leven.
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

Geertrui van Laar - van Houten
Wy binne stil .....

Harry Doedel

* 18 juni 1927
Leiden

 21 april 2011
Makkum

is der net mear

Sinds 27 september 1993
weduwe van Hendrik van Laar.

Wy winskje Liesbeth en de bern een protte
sterkte ta.

Wij zullen onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder missen.

Mevr. F. Lemstra
Broer en Joke
Roderick en Astrid
Karel en Lies
Jan en Anneke

Sieb en Milka
Lando en Elske
Sherry en Tini
Hennie en Jolanda
en de bern

Makkum , 18 april 2011
Herman en Jitske
Diny en Dennis
Jelmer

Freddy en Sjoukje
Richard en Willeke
Stephan en Addie
Rein-Peter en Reino
Nelie
Anne en Zwaantje
Piet
Robin
Leo en Marga
Hilda
Simon en Sabina
Sander en Anneke
Frank
Arthur
Mevr. van Son
Sybren en Chrystel

Tussen tranen door
Lachen om herinneringen
We zullen Harry missen!
Ons medeleven gaat uit naar Liesbeth Sjoerd en
Hilde, Metha en Nick Sybrandt, Harald en Mariska
en familie
Bert, Elske en Yohna
Steven en Marloes
Anne
Leffert
Roelof en Dorien

Jelmer, Maartje en Julia
Simon en Sietske
Jasper en Kristina
Margreet en Irving
Petra en Jan-Willem

Makkum: Johan en Aukje
Drachten: Adri en Hennie
Harlingen: Eddy en Antina
klein- en achterkleinkinderen
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
woensdag 27 april j.l plaatsgevonden te Makkum.
Correspondentieadres: Slotmakersstraat 11
8754 EL Makkum
Plotseling is van ons heengegaan ons trouw lid

Truus van Laar-van Houten
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies.
De Klaverjasclub van Avondrust
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Familieberichten
Makkum Koninginnedag 2003 Debby Runhaar,
30 april een dag van feest,
Het begon zo mooi,
Koffiedrinken ’s morgens,
Mijn dochter was geweest,
’s Avonds laat een telefoontje,
Je kan beter komen,
Ik hoorde iemand huilen
Aan de andere kant van de lijn,
Ik wist gelijk er moet iets ergs gebeurd zijn,
Alles ging gelijk door me heen, stapte in de auto,
En daar lag ze met een deken over haar heen,
Haar tasje lag nog naast haar, alles was stil,
Iets wat ik nooit meer vergeet,
Aan de buitenkant ben ik gelukkig
Van buiten tover ik een lach op mijn gezicht,
Altijd vriendelijk, vrolijk lachend
met mensen om me heen,
Maar niemand die door heeft,
dat ik maar doe alsof ik leef.
Niemand die door heeft hoe moeilijk het is
elke dag weer vrolijk te zijn,
Terwijl je van binnen verscheurd wordt,
door allerlei gevoelens van pijn.

Wilhelmina Pepermunt Jubileumblik, 450 gram...........nu 2.99

Vader van Debby.

Slagers Achterham...................per pakje 25

Welkom kleine vent
het is geweldig dat
je er bent!
Beste Lex en Jantina
van harte gefeliciteerd met jullie zoon

JIP MOERKE

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Oranje Vla, literpak.............................................1.39
Sinaasappelen, net 2 kilo..............................................nu 1.99

cent korting
Rivella, literfles......................................................nu 99 cent
Page Keukenrollen, pak à 2 stuks...............................2.15 1.29
Top Down Tomaten Ketchup, 605 ml.......................2.09 1.79
Krop Sla + Komkommer...................................................nu 1,Chocomel, 1 liter fles of pak..........................................nu 1.25

Bij 2 stuks, chocomeltas gratis op=op
Aanbiedingen geldig van do. 28/4 t.e.m. wo. 4/5

Personeel Brasserie de eerste rang
en Hotel de Waag Makkum

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram
Profiteer van 28 t/m 30 april
van dit smakelijke voordeel

6,99

Varkensvleesvoordeel

4 Schnitzels + Gratis bakje Kartoffelsalade
diverse soorten
Vers voor u gemaakt

Asperge-Beenham Salade
400 gram

5,99

4 Hamburgers +
Gratis 4 Hamburgerbroodjes
Specialiteit van de week

Uw Slagertje
100 gram

1,45
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Gezinsbingo
Donderdag 28 april

Vanavond 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 gelegen-heid 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!

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

Playbackshow
Vrijdag 29 april
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.

‘Air Guitar’ tijdens de Playback show
Vrijdag 29 april
Misschien heb je er wel eens van gehoord,
Air Guitar, oftewel luchtgitaar spelen. Je hebt er
niets voor nodig, alleen maar muziek. Het is
geweldig om te doen, iedereen kan het! Nu heb
je de kans om je tijdens de Playback-show van
de Koninginnevereniging helemaal uit te leven.
Misschien schop je het wel tot de wereldkampioenschappen ‘Air Guitar’! Op YouTube vind
je een heleboel voorbeelden. Zoek een stevig
stukje muziek uit (neem de cd mee) en geef je op
via de website of op 29 april vóór de Playback
Show en laat je zien dat je ook wat in je mars
hebt. Er zijn leuke prijzen te winnen!

Vrijdag 29 april in het MFC Maggenheim te
Makkum, aanvang 16.00 uur

1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

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

Beachvolleybal
Zaterdag 30 april
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.

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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De Big Mill Band
Zaterdag 30 april
Bigband-enthousiastelingen vinden elkaar in de
Big Mill Band uit Leeuwarden. Al jaren. Met een
groot en divers repertoire. En over belangstelling
heeft de band niet te klagen, want de muziek van
de big bands is de laatste jaren weer helemaal
terug. Het genre is door het grote publiek herontdekt. U zult vast gehoord hebben van artiesten
als Michael Bublé die met zijn orkest oude bigbandstukken nieuw leven heeft ingeblazen. Of
Paul Anka, hij oogstte een aantal jaren geleden
met zijn big- bandinterpretaties van popklassiekers veel bewondering.
De Big Mill Band bestaat uit stuk voor stuk liefhebbers van bigbandmuziek, ze laten de boel flink
swingen. Er wordt dan ook stevig geschoven op
de trombones en de trompetten schroeien als het
moet. De saxofoons kunnen fluisteren en dan
weer hoekig honken. Een solide ritmesectie op
drums, bas, gitaar en piano waakt over de groove,

terwijl zangeres Marike Roelofsen de band compleet maakt. Met deze mix en het toonaangevende
enthousiasme Harry Broekman, swingt de Big
Mill Band de pan uit. Het repertoire van de Big
Mill Band bestaat uit échte big bandklassiekers.
Maar er is méér, de band laat namelijk graag zijn
voorkeur voor latin horen. Verder speelt de Big
Mill Band graag nog wat moderner werk.
Bezetting:
Muzikale leiding: Harry Broekman
Zang: Marike Roelofsen
Saxofoon: Lolke Sijtsma, Piet Zijlstra,
Arjan Bosgra, Aaltsje de Jong, Rik Haket
Trombone: Piet Manders, Bas Landman,
Gerben Bakker, Bauke Kalma
Trompet: Thales de Roo, Theo-Hans van der Iest,
Hans Schell, Ronald van der Wal
Ritme: Harry Bouwens, André Valkenburg,
Freek de Vos, André Feenstra,

Tentdienst in het MFC
Zondag 1 mei
bij het zingen. Voorganger in de dienst zal zijn
zr. Flora Visser-van Enkhuizen, van de Doopsgezinde Gemeente. Voor kinderen van 1 tot 4 jaar
is er kinderoppas in de tuinkamer van het MFC,
georganiseerd door de kinderoppascommissie
van de PKN. Voor oudere kinderen, die bang zijn
dat ze zich zullen vervelen, is er een kleurplaat
met kleurtjes.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Het Oecumene Overleg Makkum organiseert
samen met de Koninginnevereniging op 1 mei
weer de tentdienst. De dienst begint om 10 uur.
We noemen de dienst nog wel tentdienst, maar
de dienst vindt plaats in het Multifunctioneel
Centrum (ingang Klipperstraat). Het zal dus
even wennen zijn, maar het betekent alleen maar
dat ons dak anders is. Wij allemaal met elkaar
maken de sfeer. En die sfeer maken we niet
alleen! ‘Ons’ harmonieorkest Hallelujah, dat
onder leiding staat van dirigente Nynke Jaarsma,
zorgt voor muzikale omlijsting, en begeleidt ons

Het thema van de dienst sluit aan bij de week na
de dienst, die toch elk jaar weer in het teken staat
van herdenken en vieren, van onvrijheid en vrijheid. Vrijheid is een breekbaar begrip, net zo
breekbaar als een zeepbel. Het vraagt ons allemaal bewust met vrijheid bezig te zijn, want
vrijheid geldt voor iedereen. Als je zelf vrij wilt
zijn, moet je ook een ander vrijheid gunnen. We
komen in vrijheid samen onder het dak van het
Multifunctioneel Centrum, maar het is wel wat
vreemd om deze dienst ‘tentdienst’ te blijven
noemen. Daarom vragen we uw hulp! Wie verzint een goede naam voor deze dienst? Als u
zondag binnenkomt staat er een bus waarin uw
suggestie kan worden gedeponeerd. De beste
naam verdient een eervolle vermelding in de
Belboei. Bovendien zal die naam nog lange tijd
aan deze dienst verbonden zijn, in alle vrijheid.
Komt allen! Na afloop is er koffie en frisdrank.

Oranjeconcert
Zondag 1 mei

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?
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Agenda
zaterdag 28 april
Cornwerd – Kaatsveld 13.00 uur Federatie
jeugdcompetitie jongens/meisjes/welpenmeisjes

zondag 1 mei in MFC
Makkum – De oecumenische ‘tentdienst’ wordt
zondag 1 mei gehouden in het FMC. Hier is
kinderoppas voor kinderen van 1-4 jaar in de
Túnkeamer in het MFC, en niet zoals gewoonlijk
in k.c. Het Anker.

woensdag 4 mei
Makkum - Dodenherdenking vanaf 19.00 uur
formeert de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan
bij de Sint Martinus-school.

Kerkdiensten
zondag 1 mei
Oecumenische ‘tentdienst’ in het MFC
10.00 uur m.m.v. Flora Visser-van Enkhuizen,
muzikale begeleiding harmonieorkest Hallelujah
o.l.v. Nynke Jaarsma
Baptisten gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur br. W. Greven, Stavoren H.A

Familieberichten
welkom lief kindje,
wat ben je mooi en klein.
Het is eigenlijk niet te beschrijven
hoe blij wij met jou zijn.

STIJN

08-04-2011

Stijn Klaas Roelof
weegt 3840 gram en is 56 cm lang.
zoon van: Klazien Bijlsma
en Menno de Vries.
broertje van: Luuk Joost Eelke
Kerkeburen 31 8754 CZ Makkum

Uniek
Klein
Heel bijzonder
Ons tweede wonder
Tankber en grutsk binne wy mei de berte
fan ús jonkje en broerke

Riemer
Riemer is berne op 14 april 2011
om 08:59 oere
is 3580 gram en is 53 sm lang
Ellen, Ronny en Femke
Krommesloot 41
8754 GD Makkum
0515 574489
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Open Fries Kampioenschap Kuipje Steken
O
n
Zondag 1 mei

Tijdens de festiviteiten in het kader van de
Koninginnedagviering zal op zondag 1 mei het
Open Fries Kampioenschap Kuipje Steken
gehouden worden. Een ieder van 0 tot 100 jaar
die een poging wil wagen eeuwig 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.

Pannavoetbal
Zondag 1 mei
op 1 mei. In samenwerking met de Voetbalvereniging Makkum organiseren we weer het
Panna Voetbal toernooi. Je kan je opgeven bij je
leider van VVMakkum of op zondag 1 mei bij
het MFC Maggenheim. Je speelt 1 tegen 1 en de
winnaar gaat door naar de volgende ronde. De
finale wordt rond vijf uur gespeeld. Je voetbalt
op straat, dus géén noppen! Kijken is leuk, meedoen is leuker!
Zin om te voetballen? Panna! Voetballen is leuk
en helemaal als je meedoet met het Pannatoernooi van de Koninginnevereniging Makkum

Aanvang zondag 1 mei om 14.00 uur. MFC
Maggenheim te Makkum. Kosten: € 1,- per persoon. Zie ook www.koninginnevereniging.nl.

Duo Weima & vd Werf
Zondag 1 mei
naar zaal naar hun hand. Er worden krakers
gespeeld en de show loopt snel door … Beatles,
Stealer's Wheel, Stones, Kinks en diverse soulhelden worden afgewisseld met moderner werk
van o.a. Crowded House, Jack Johnson, Milow
en Paolo Nutini en een Nederpop repertoire. Een
greep uit de Top 2000 passeert de revue.

Duo Weima & vd Werf toert sinds de zomer van
1996 langs het (voornamelijk) Noord Nederlandse
popcircuit en heeft inmiddels al een behoorlijke
naam opgebouwd. Zo zijn er inmiddels drie cd's
- waarvan twee met (deels) eigen Engelstalig
werk - en een cd single (landelijke airplay!) op
de markt gebracht, heeft het duo enige radiooptredens (o.a. Omrop Fryslân en Radio 5) en
tv-optredens (Omrop Fryslân, Omroep Drenthe
en tv Noord) verzorgd. Zo'n 150.000 mensen
hebben inmiddels kennis gemaakt met het duo
tijdens live optredens.
Het duo is fanatiek, gaat voor de volle 100% en
speelt gedreven bij optredens. Met behulp van
gitaar en bas en twee stemmen, zetten zij zaal

Reinout Weima
(07/01/1975) Zang/gitaar/piano
Na jaren optreden in verschillende duo's, trio's
en bands is het optreden als pianist en als troubadour een tijd goed bevallen. Het bloed kroop
waar het niet gaan kon en vond Reinout in Anno
de perfecte samenwerking. Uitgebreide biografie:
zie www.reinoutweima.nl
Anno van der Werf
(05/10/1973) Zang/bas/gitaar
Anno is een enthousiaste muzikant die in voorgaande jaren zijn diensten heeft verleend als
sologitarist in de Friese formaties De Wjukkels
en De Bunkin' Assberries. Na een aantal jaren als
troubadour actief te zijn geweest, nu dus helft van
een duo. Uitgebreide biografie: zie www.annovanderwerf.com
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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
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
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Dodenherdenking in Makkum
Woensdag 4 mei
werden niet beschermd door hun eigen overheid.
Mensen konden zomaar van straat worden
gehaald door de bezetter. En ook wereldwijd zijn
er veel situaties bekend waar de dagelijkse vrijheid op straat werd en wordt geschonden. Het
gaat over de vrijheid om te kunnen gaan en staan
waar je wilt. Want 'Vrijheid ligt niet op straat’.

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Op woensdag 4 mei worden de gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogssituaties en internationale vredesoperaties van
nadien. Vanaf 19.00 uur formeert de stoet zich
op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint Martinusschool. Er worden kransen en bloemen gelegd
bij het monument aan de Buren en bij de graven
van het verzet en van de RAF op het kerkhof. Op
het hof wordt een korte toespraak gehouden.
Vanzelfsprekend zullen we om 20.00 uur twee
minuten stilte in acht nemen. Na afloop vertrekt de
stoet weer van het hof, over dezelfde route terug.
In de toespraak op het hof komt onder andere het
thema naar voren dat het landelijke 4 en 5 mei
comité heeft vastgesteld: “Vrijheid op straat”.
Het gaat hierbij om de vrijheid in afwezigheid van
oorlog en onderdrukking om je vrij te kunnen
bewegen in de openbare ruimte. Om te kunnen
gaan en staan waar je wilt zonder bang te hoeven
zijn of over je schouder te hoeven kijken. De
grote tegenhanger van onze dagelijkse vrijheid
op straat is oorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de straten onvrij, mensen konden
worden opgepakt zonder vorm van proces. Ze

In het Comité werken vrijwilligers van verenigingen en instanties samen om de herdenking te
organiseren. Dat zijn Koninginnevereniging,
Plaatselijk Belang, Muziekvereniging Hallelujah,
Oecumenisch overleg, voorheen Stichting ’40-’45,
Scouting Burdine, en de drie basisscholen. Er is
nauw overleg met het Contact Oud Mariniers
afd. Fryslân. De herdenking brengt kosten met
zich mee. Om de voorzetting van de herdenkingen
te waarborgen wordt aan u de gelegenheid geboden
een gift te doen na afloop van de bijeenkomst op
het kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift
overmaken op bankrekeningnummer 21 56 18 513,
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en
oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de
bijeenkomst buiten op het kerkhof, op woensdag
4 mei vanaf 19.00 uur. Voorafgaand aan Makkum
is de dodenherdenking bij de monumenten te
Kornwerderzand. Deze wordt om 18.00 uur
gehouden bij het monument nabij het Kazemattenmuseum. Een ieder kan de vlag halfstok
hangen van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op onze internetpagina:
www.4en5mei.nl/herdenken/makkum

Skutsje Makkum eindigde als 7e
prachtig natuurlijk dat Makkum nu ook een eigen
skutsje heeft!!!!

eigen foto

* Het Makkumer skutsje: “De 6 gebroeders”
Langweer/Makkum - Eindelijk was het dan zover.
Afgelopen weekend 16 en 17 april, konden we
ons meten met de rest van de skutsjevloot. Na 3
trainingen zonder of weinig wind hadden we
eigenlijk geen idee hoe het schip zou lopen. Met
een geleend grootzeil van de “Los boys” en een
eigen fok vaarden we vrijdag richting Langweer.
Aan boord werden de laatste modificaties gedaan
en ging het zeil met een vers geplakt zeilteken op
de Langweerder wielen omhoog. In een woord

Op zaterdag konden we ons in 2 wedstrijden
kwalificeren voor de grote of de kleine finale op
zondag. Bij een windkracht 2 in wedstrijd 1 ging
het prachtig. Als nummer 5 richting ronden we
de eerste ton. Het skutsje liep als een tierelier.
Echter in het voordewindse rak moesten we
diverse skutsjes voor laten gaan. Dit blijkt te liggen aan de fok die samen met het grootzeil nog
niet in evenwicht ligt. Aan de wind begonnen we
het verlies weer in te lopen, wat eindigde in een
13-e plaats. In wedstrijd 2 waren we er weer bij
en liepen als 5e richting de bovenwindse ton.
Echter door een onterechte aanvaring met Freddy
van der Heide (3 gebroeders) kwamen we verder
achterop te liggen. Bij de een na laatste ton kwamen
we nog in gevecht met de SB, waardoor we eindigden als nummer 16. Beide resultaten zorgden
ervoor dat we in de kleine finale starten. Doordat
de wind er totaal uitviel gingen we als laatste over
de start en zochten elke windje op het water op.
Echter had onze dame er weer zin in en haalden
we zo diverse collega’s in. Voor de laatste ton
lagen we op plekje 8, waarna de wedstrijd werd
afgeblazen, i.v.m gebrek aan wind. In de einduitslag kwamen we als 7e tevoorschijn van de 21
skutsjes. Niet slecht voor de 1e keer!!!!! Volgende
wedstrijd zal zijn op 2, 3 & 4 juni in Lemmer.
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Noodlottig ongeval 55 jarige
inwoner van Makkum
Harlingen - De 55-jarige Makkumer Harry Doedel
is vorige week maandag om het leven gekomen
bij een noodlottig bedrijfsongeval. Hij was met
en collega op hoogte aan het werk bij watersport
bedrijf Icon Yachts. De man wilde na werkzaamheden aan een dokdeur uit de werkbak stappen
toen deze kantelde en met de man er nog in, in
het water viel en zonk. Ondanks pogingen van
collega’s en brandweer om de man uit het water
te krijgen, was hij overleden toen hij weer boven
kwam. De verslagenheid in het dorp is groot.

Oproep aan fietser
Makkum – Vorige week was het gigantisch druk
op de Ds.L.Touwenlaan, ter hoogte van voormalig bouwbedrijf Kuperus en de oude leegstaande Jumbo. Fietsers moesten zich in een
slalom tussen het verkeer doorwringen. Het gaat
goed als je goed om je heen kijkt. Een jongen
lag voorover gebogen op het stuur van de fiets
met de mobiel in de hand, toen ging het mis!
Hij knalde haaks op het voorwiel van een tegenligger. Niets aan de hand, sorry meneer! Achteraf
blijkt dat er een flinke slag in het voorwiel zit.
De oproep is wil deze jongeman alsnog kontakt
opnemen met de tegenpartij. Telefoon 0515-231687,
alvast bedankt.

Politie bedankt jongeren in
Makkum
Makkum - Door oplettendheid van diverse
jongeren in Makkum was het voor de politie
mogelijk om op woensdagavond 20 april 2011
twee verdachten van een eerder gepleegde
winkeldiefstal te Sneek buiten op heterdaad aan
te houden. De politie wil hierbij alle betrokken
Makkumers hartelijk danken voor hun inzet en
alertheid.

RM MONTAGE B.V.
MUNNIKSPLAAT 17
8754 HG MAKKUM
TELEFOON: 0515 -231289
TELEFAX: 0515 - 232421
www.rmmontage.nl
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Toanielkriich en Jiergearkomste Doarpskrite
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Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

2011

Makkum - De spanning nimt ta yn de Lawei fan
Drachten. De punten fan de karkommisje wurde
bekend makke yn de eare- en earste klasse fan de
toanielkriich. Yn de seal sitte fertsjintwurdigers
fan de dielnimmende toanielferienings oandachtich te harkjen en drok mei te skriuwen.
“DoarpsKrite Makkum,…. it is efkes stil…. 258
punten”. Minne sjocht nei de oare Makkumers.
In sekfol punten, tinkt er. Oant no ta binne se it
heechst. Mar der komme noch safolle. De bûnsman wit krekt wer’t er mei dwaande is en de
spanning nimt noch mear ta.
De tragikomeedzje “Chez Dolly encore” wie in
gok west. De repetysje wienen dreech genôch
mar regisseur Rieneke de Haan hie it byld goed
foar eagen hân. De lêste repetysjes mei de rekwisiten kamen de spilers hielendal los. Trije kear
waard der yn Makkum foar in folle seal spile. De
yndruk fan de karkommisje wie frij posityf. Mar
soe dat syn beslach krije yn de punten. Noch in
pear ferienings en dan sil der útslútsel wêze. Net
ien is noch heger as Makkum. It sil dochs net
wier wêze dat de haadpriis dit jier mei nei
Makkum giet. Nimmen doart it te sizzen mar
stikem wurdt der op in lyts wûnder hope.
“Jounswille Stynsgea… ekstra lange stilte….
259 punten. Makkum is twad wurden en dat yn
de heechste ôfdieling fan it amateurtoaniel yn
Fryslân. It skeelt mar ien punt. Nettsjinsteande
dat is de freugde grut. Dit jout moed foar de

troch Sjirk Wijbenga

takomst. Takom jier sil der wer in prestaasje
delsetten wurde en wer ûnder rezjy fan Rieneke
de Haan.
Op de jiergearkomste fan de Krite op 12 april
wie al bekend makke dat sy de Makkumers
takomjier wer ûnder har hoede nimme sil.
Minne: “We binne grutsk op de twadde priis,
mar dat we Rieneke noch in jier yn Makkum ha
is in boppeslach. Wat foar stik dat wêze sil is
noch net bekend. Dat wurdt ek foar in grut part
bepaald troch de regisseur”. Minne naam op de
jiergearkomste ôfskie as bestjoerslid mar bliuwt
wol beskikber as spiler. Ek Durkje Hoeksema is
bestjoerslid ôf. Audrey Genee en Sjirk Wijbenga
nimme de beide lege plakken yn. Skathâldster
Simone Nadema die op de gearkomste ferslach
fan de jildsaken. De Doarpskrite is ôfrûne jier in
lytse € 300,- efterút buorke. De oankundige
kontribúsjeferheging waard mei algemiene stimmen oannommen en wurdt ferhege fan € 5,- nei
€ 7,50. De útfiering foar takom jier is foarearst
pland yn begjin maart 2012. Omdat Rieneke net
earder kin, begjinne de repetysjes dit jier pas yn
oktober 1 kear yn ‘e wike. Foarsitter Toos van
As joech tidens de gearkomste ek omtinken oan
de spilers fan de Krite. “We ha in moaie ploech
spilers. De ploech is grut en stabyl. En nije leden
binne tige wolkom mar dat wol net sizze dat
elkenien spilet. Soks hinget allegearre gear mei
it nije toanielstik”.

Kom maar kijken
en passen bij

J.DE BOER
SCHOENEN

PLEIN 2 MAKKUM
TEL. 231506
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g
VrijdraPlaybackshow in het
16.00 uu
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Bistro Hennie fan Richt

Plein 10 - 8754 ER Makkum
0515-232921 / 06 51507937
e-mail: henniefanricht@makkum.nl
G3 Van Gulik Schilders
De Slinken 6
8754 KH Makkum
Website:
www.g3vangulikschilders.nl
mail adres:
gvangulik@planet.nl
mobiel:
06-46342473
telefoon:
0515-233897
fax:
0515-233826

Zeilmakerij SAILTODAY
uw vertrouwde adres voor o.a.
- buiskappen en achtertenten
- flying bridge kappen
- zeilhuiken en rocon's
- wintertenten en afdekkleden
- stuurstandhoezen en lazy jack's
- jachtzeilen zowel touring als race
- enz. enz. enz.

Sailtoday. IT'S ALL IN THE NAME.

Klaas en Pleunie Poepjes
Hoekseize 5-7
8711 HR Workum
0515-233161
06-22646777

Glazen wassen? Gevel reinigen?
* Glazenwassen
* Gevelreiniging
* Schoonmaak van houtwerk

Martin Onrust
De Poon 7
8754 BC Makkum
(0515) 23 11 09

Oplevering Nieuwbouw *
Bedrijfsdiensten *
Reinigen van kunststof/trespa *

06 - 41 52 92 65

Ronald Koops
It Ferset 25
8754 LB Makkum
(0515) 85 28 74
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3 Sport en Organisatie
Marne College Bolsward

Audi A3 2.0Fsi Automaat
Sportback, 5drs, zwartmett, Airco-ec, cruisecontr., Lm.velgen, radio-cd, Parkeersensoren,
Cpv+afst bediening, Mistlampen voor

uniGar Horjus

71 dkm bj 2006

 17450,-

* 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.

Makkum - Een mooie woensdagmiddag en een
grote groep jongeren van de opleiding 3 Sport en
Organisatie van het Marne college uit Bolsward,
organiseerden een Plein-Fun middag voor de
jeugd van de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen.
Op het schoolplein van de CBS hadden ze een
parcours uitgezet met allerlei sportieve spelletjes.
Er was een springkussen en natuurlijk ook een
beker drinken. De jongelui hadden het keurig
voor elkaar en er hadden eigenlijk wel wat meer
kinderen mogen komen. Het was natuurlijk
woensdagmiddag, mooi strandweer en er zijn
altijd kinderen die moeten tennissen of zwemles
hebben. Je ziet dan een verschil in kinderen, zowel
bij de organisatie, als de kinderen die komen
spelen. De één gaat alles heel gemakkelijk af en
de ander moet even wennen en komt later op
stoom. Dit alles zal bij de nabespreking vast aan
de orde komen. De jonge sporters vertoonden
ook verschil in sportiviteit. Bij het schoppen op
doel waren er bij die nog nooit een voetbal een
geweldige trap richting doel gegeven hadden.
Anderen gingen er fanatiek op los. Heel opvallend was dat de meisjes over het algemeen
iets behendiger waren. Zou dit komen door de
computer waar vele jongens en in mindere mate
meisjes, soms uren achter door brengen. De
organiserende jongelui hadden aan alles gedacht,
de toeter gaf aan wanneer gewisseld moest
worden en als er iemand met arm of knie in
botsing met de tegels kwam, was er een grote
EHBO trommel, waar de nodige plakmiddelen
in aanwezig waren. Een leuke middag die eigenlijk meer deelnemers verdiend had. Een leuke
oefening voor de jongens en meisjes van 3 Sport
en Organisatie.

Zing mee avond
Makkum – Zondagavond 1 mei de “Zing mee
avond” in restaurant ‘Waerdsicht’ van woonzorgcentrum Avondrust. Er worden bekende geestelijke liederen gezongen o.a. uit de Joh. de Heer
bundel. Orgelbegeleiding wordt verzorgd door
de heer A. Couperus. De toegang is gratis en de
aanvang is om 19.30 uur. Een ieder is van harte
welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga tel. 0515-231618.
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Wist u dat...
* De jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem
weer van start is gegaan?

Compasity BV

* Dat tussen 1 mei en 1 september iemand daarvoor bij u aan de deur komt?

Lieuwkemastraat 11
8754 BL Makkum
tel: 0515-23 03 54
@: contact@compasity.nl
www.compasity.nl

Mededelingen
Kaatsvereniging Makkum
Wilt u actief wegwijs worden gemaakt in het
kaatsspel en de spelregels? Dan is dit uw kans.
De introductiecursus voor volwassenen start op
donderdag 19 mei. Deze cursus wordt op 5 tot 6
achtereenvolgende donderdagavonden in de
maanden mei / juni gehouden. De aanvang is om
19.15 uur. Opgeven is mogelijk tot 16 mei a.s.
bij Elly Otten. Tel: 0515-231915

Nieuw telefoonnummer
Kaatskantine Makkum
In de Belboei van 20 april jl. is een foutief telefoonnummer vermeld. Het juiste nummer is:
06-2216 7454. Hiermee komt het oude nummer
te vervallen.

Schilders- en Afwerkingbedrijf
Makkum

Ype, Andries en Bauke Jetze Smink
Houtmolen 2

Jan Sterenberg geeft orgelconcert in Van Doniakerk
Makkum
Makkum - Jan Sterenberg (Bolsward) studeerde
aan de Muziek Pedagogische Academie te
Leeuwarden en behaalde daar de akte Orgel-B
bij Jan Jongepier en Piet Post, en de akte
Piano-A bij Brugt Nauta.Van 1972 tot 2002 was
hij docent orgel/piano aan de streekmuziekschool Fryslan Súdwest te Bolsward. Hij is
organist van de P.K.N. Kerk te Makkum, waar
hij het enige door Naber in 1848 gebouwde orgel
in Friesland bespeelt. Zondag, 1 mei a.s. staan er
werken op het programma in het teken van de
feestelijkheden rond 30 april en 5 mei. O.a.
werken van G. F. Händel, W.A. Mozart, Th.
Dubois, J. Zwart, P. Post en C. Kee. Aanvang
van het concert is 16.00 uur, de toegang is gratis.

Zoekertje
GEVRAAGD

Wie wil mijn krantenwijk ( in de nieuwbouw van
Makkum) doen op 27 juli, 3 aug. en 10 aug.? tel:
0515-233850”
AANGEBODEN

Graag maak ik voor u een tekening of aquarel in
klein formaat, bijvoorbeeld van uw huis, straat
of dorp! Bel gerust voor de mogelijkheden:
Jacoba, Salverdastraat 13 Wons, 0517-850194

voor al uw glas-, schilder- en sauswerk.
Maar ook voor uw wandafwerking
en het behang-, of sausklaar
afsmeren van gipsplaten.
Vraag geheel vrijblijvend advies
of een offerte aan!

8754 GJ Makkum Telefoon: 0515-233195

06-23852928

smink@planet.nl

www.sminkmakkum.nl
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Koninginnedag in Gaast

Sokpoppimpen, taartbakwedstrijd en vrijmarkt(je)
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Gaast - gaat dit jaar anders Koninginnedag vieren
dan anders! In plaats van het traditionele koffiedrinken en een puzzel in dorpshuis de Fûke wordt
een actieve inbreng van de Gaasters verwacht. Niet
dat er geen koffie gedronken wordt. Dat blijft, maar
wie wat lekkers bij de koffie wil zal het dit keer zelf
moeten bakken! Er wordt namelijk een taartbakwedstrijd gehouden. De taarten moeten op zaterdagmorgen 30 april om 9.30 uur ingeleverd worden in
de Fûke. Een deskundige jury heeft naar verwachting tot 10.00 uur werk om alles te beoordelen. De
restanten (!) worden vervolgens bij de koffie geserveerd. Hierbij zal de beste taartenbakker van Gaast
en omgeving bekend gemaakt worden. Aansluitend
is er op het Fûkeplein gelegenheid om zelfgemaakte spulletjes te verkopen (bloemstukken, kaarten etc.)
en natuurlijk mag je ook je overtollige huisraad of
boeken en cd’s hier aan de man/vrouw brengen.
Voor de kinderen is er onder deskundige leiding
‘’sokpoppimpen’’! Rond 12.00 uur heffen we het
glas op de vorstin en rond 13.00 gaan de kaatsers
op het sportveld aan de Boerestreek van start met
de 1e wedstrijd van het nieuwe kaatsseizoen dat
traditiegetrouw start op 30 april.

Wetterskip Fryslân neemt
maatregelen tegen verdroging
Wetterskip Fryslân is al sinds de derde week van
maart bezig met het inlaten van water via de schutsluizen in Workum, Makkum en Stavoren. Dat is
uitzonderlijk vroeg, omdat er sprake is van een
vroege en langdurige periode van droogte. Normaal
wordt in de 2e helft van april begonnen met de
waterinlaat. Doorvoer naar Groningen. Ook voert
het Wetterskip nu al water door naar Groningen via
Gaarkeuken. Waterschap Noorderzijlvest laat water
vanaf Gaarkeuken in om tekorten in het Drents
plateau te kunnen opvangen. Normaal start deze
doorvoer van water naar Groningen pas veel later
in het seizoen. Verder zorgt Wetterskip Fryslân nu
voor een buffer op de Friese boezem. Dat betekent
dat de waterstand (normaal -52 cm NAP) nu drie
tot vier centimeter hoger staat. Dit om de landbouw
en natuur in Fryslân te voorzien van voldoende
water en om ervoor te zorgen dat veenkaden minder
indrogen. Inmiddels wordt ook via de inlaatsluizen
Teroelsterkolk en Tacozijl water ingelaten. Met de
totale waterinlaat wordt ook de vismigratie tussen
het IJsselmeer en de Friese boezem bevorderd.
Droog voorjaar
We hebben te maken met een uitzonderlijk droog
voorjaar. De omstandigheden lijken op die van het
voorjaar van 1976 en 1996. Er is sprake van een
neerslagtekort, omdat er geen neerslag valt, maar er
wel sprake is van verdamping. Als de droge periode
aanhoudt, dan voorziet het Wetterskip een de
inspectie van veenkaden in de 2e helft van mei.
Voor de komende twee weken wordt geen neerslag
van betekenis verwacht. Ook in de rest van het land
en in het midden van Europa is het droog. De
afvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar.
Bij aanhoudende droogte zal de hoeveelheid in te
laten water door het Rijk beperkt kunnen worden.
Momenteel wordt dagelijks 2,5 miljoen m3 water
ingelaten. Dit is ruim 1/3 van de maximaal in te
laten hoeveelheid.
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Strânwei 1a
8754HA Makkum
tel. 0515 - 54 36 50
fax 0515 - 54 06 18
mob. 06 - 51 60 12 16
e-mail:info@deboerrvs.nl
www.deboerrvs.nl

 machinebouw  garnalenverwerkingapparatuur
 rvs constructies & design  rvs tanks
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Grote belangstelling jaarvergadering Plaatselijk Belang
door Sjirk Wijbenga
Makkum - Op 20 april vond de jaarvergadering
Plaatselijk Belang Makkum plaats in de Prins.
Door tussentijds aftreden van voorzitter Tom
Coufreur werden de honneurs waargenomen door
Marco Molenaar. Hij opende de vergadering om
20.00 uur. In zijn openingswoord liet hij een
aantal bestuurszaken van het afgelopen jaar de
revue passeren; himmeldei in samenwerking met
de basisscholen, aanpak leegstaande panden,
slechte bestrating, kadernotitie Kernenbeleid en
de gemeentelijke herindeling. Tevens zijn er
gesprekken gevoerd met TNT om Makkum van
meerdere brievenbussen te voorzien. De notulen
van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag
werden voorgelezen door secretaresse Alie Postma
en penningmeester Arjen Doedel gaf uitleg over
de financiële situatie van PB. De kascontrole
werd uitgevoerd door Ruurd Boonstra en Henk
de Hoop waarbij laatstgenoemde vervangen wordt
door Libbe Terpstra. Bij de bestuursverkiezing
werd Jan van Hijum met applaus begroet als de
nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang.
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VISSER

TRANSPORTEN BOLSWARD
INT. VERHUIZINGEN
OPSLAG VAN INBOEDELS
Bedrijvenpark De Marne 22
tel. 0515 - 575666
fax 0515 - 572172

De Munniksplaat 12
8754 HG Makkum
Telefoon: 0031 (0) 515 232 021
Fax: 0031 (0) 515 232 886
E-mail: info@seabell.nl
Internet: www.seabell.nl

~ Jachthaven
~ Jachtverhuur
~ Jacht verkoop
en bemiddeling
~ Stalling
~ Accessoires
~ Service en onderhoud

* Kansenkaart Makkum
Onder het motto “Makkum beweegt” willen de
Vereniging van Makkumer bedrijven, Plaatselijk
Belang en de Ondernemingsvereniging van
Makkum e.o. de uitstraling van Makkum bevorderen. Als uitgangspunt wordt de Makkumer
Kansenkaart gepresenteerd. Bij aanvang van dit
project kampten de initiatiefnemers volgens PB
bestuurlid Arjen Doedel nogal met aanloopproblemen. Hij concludeerde dat er veel inventieve
mensen zijn maar slechts weinig waterdragers.
Toch is de commissie overtuigd van de plannen
en zullen de resultaten van de Kansenkaart langzamerhand zichtbaar worden in Makkum. De
zomerbraderie zal in een nieuw jasje worden
gestoken. Er zijn 2 nieuwe marktmeesters aangetrokken en de braderie komt op een ander tijdstip. Deze zomer worden er evenementenborden
geplaatst bij het voetbalveld, de oude brandweerkazerne en de rotonde Workumerdijk. Uiterst
belangrijk voor het toerisme is een optimale
bewegwijzering in Makkum. Gesprekken hierover zullen op korte termijn met het nieuwe
gemeentebestuur plaatsvinden. Het streven is
om dit binnen een jaar te realiseren. Een lopend
project en heet hangijzer op de Kansenkaart is de
auto vrije zone in het hartje van Makkum.
Volgens Arjen Doedel beseft een ieder wel dat er
iets moet veranderen. Plaatselijk Belang voert
gesprekken met de ondernemers en zal het op prijs
stellen dat iedereen in Makkum mee wil denken.
* Speeltuin Oude Nieuwbuurt
Francis Koornstra en Klaas Jan Veslinga worden
in de gelegenheid gesteld om het ontwerp van de
nieuwe speeltuin, locatie Doniastraat te presen-

teren. Makkum heeft momenteel 1004 kinderen
in de leeftijd van 2-12 jaar. Naast de speelplaats
in de Voorn is een tweede speelruimte waar
kinderen kunnen bewegen, spelen, ravotten en
elkaar ontmoeten, zeer wenselijk. De plannen
zijn al in een vergevorderd stadium. De offerte
ligt klaar, de begroting is gemaakt en er zijn
afspraken gemaakt met de gemeente. De organisatoren hebben voornemens om de speelplaats
onder te brengen in een Stichting. Hier wordt
dan ook ruimte geboden voor bestaande en eventuele nieuwe speelplaatsen in Makkum.
* Dorpscoördinator
Op uitnodiging van PB presenteerde Theo
Bouma zich deze avond als de nieuwe dorpscoördinator van Makkum. Samen met nog 5
coördinatoren zijn zij het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor stads-, dorps-, en wijkbelangen.
Bouma: “We sitte mei ús seizen yn Warkum en
besykje de lyntsjes tusken gemeente en doarpsbelangen sa koart mooglik te hâlden. We prate
dan wol oer de algemiene belangen foar it doarp.
Jierliks sil der in oerlis plak fine tusken Pleatslik
Belang en de koördinator”. De gemeente wil
inzetten op het Kernenbeleid. Begin deze maand
zijn de puntjes hiervoor op de i gezet. Speerpunten
zijn:
a. organisatiegelden (jaarlijks € 1000,--) voor
besturen van stads-, dorps-, en wijkbelangen.
b. kwaliteitsgeld voor verbetering van voorzieningen, veiligheid, milieu en woonomgeving
die breed gedragen zijn door de bevolking.
c. Projectbudget voor medefinanciering van
grotere projecten in de woonomgeving. De
inbreng van belangenverenigingen is zwaarwegend maar uiteindelijk zal het gemeentebestuur de beslissing nemen.
*Rondvraag
Het bestuur wordt geroemd om de kwaliteit van
de vergaderavond. De standpunten worden helder
en duidelijk verwoord. Er wordt gepleit voor een
betere verlichting vanaf het kaatsveld naar het
Klipperstraat en in de sporthal hoort een AED
aanwezig te zijn. De opmerking dat er veel doktoren in Makkum zijn maar slecht bereikbaar
lokt een felle discussie uit. Toch is dit niet de
plek waar die moet worden gevoerd en de voorzitter kan niet anders dan de discussie afkappen.
Ter sprake komt nog de aanpak van de Afsluitdijk.
De media ventileert steeds meer wilde plannen;
verbreding van de dijk, woningbouw, windmolens,
blue energy project. Niets is volgens PB nog
concreet. Ter aanvulling laat de aanwezige wethouder Maarten Offinga weten dat alles nog in
een verkennende fase is. Niets is hard en het zijn
slechts gedachtespinsels. Tot nu toe is er nog geen
enkel ambtelijk overleg geweest.
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* Zeilen
* Achtertenten
* Rocon's
* Wintertenten
* Reparaties

* Sprayhoods
* Zeilhuiken
* Kuipkleden
* Rolfoksystemen

binnen en buiten schilderwerk
enkele beglazing
dubbele beglazing (thermophane)
behang

Werkplaats: De Munniksplaat 1, 8754 CH Makkum, tel. 0515-232223

Het loonbedrijf voor al uw werkzaamheden

George en Elske Valkema
0514-681962 / 06-25331354

Grut Hof 6 Tel. 0515-231460 / 231230 Autotel. 06-52913177

* Gespecialiseerd in het bouwen
van aluminium casco’s
* Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

Strânwei 7, 8754 HA Makkum Tel.: 0515-232528
info@bloemsma-aluminiumbouw.nl / www.bloemsma-aluminiumbouw.nl
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WAAGSTEEG 5 8754 ET MAKKUM TEL.: 0515 231 030 
advisering
bemiddeling
kleuradvies
Ds. L. Touwenlaan 6 - 8754 BS Makkum
Tel. (0515) 231 862
Mob. 06 535 08 035
Fax (0515) 231 410

bouwkundig onderhoud
behangwerk

schilderwerk
glasservice

vertrouwd gezicht - bekende naam - gevestigd in Makkum

Voor al uw watersportartikelen
Dealer van onder andere:
- HELLY HANSEN
- MUSTO
- IMHOFF
- DUBARRY

-

SAINT JAMES
INTERNATIONAL PAINT
KAARTEN EN BOEKEN
MARLOW
HARKEN

Voorstraat 17
8754 EV Makkum
Tel. (0515) 23 03 33
Fax (0515) 23 09 00
www.silerswaar.nl







Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’
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VOOR AL UW MACHINALE
TIMMERWERKEN; zoals:

KOZIJNEN
SCHUIFPUIEN
DEUREN
RAMEN
Timmerfabriek
‘De Houtmolen’ Makkum B.V.
Tel. 0515-232005
Fax: 0515-231015

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

Ledenvergadering begrafenisvereniging Makkum
Begraafplaats krijgt binnenkort een urnenzuil
Makkum – De 107e ledenvergadering van de
begrafenis Makkum e.o. is gehouden in k.c. “Het
Anker”. In zijn openingswoord stelde voorzitter
Andries Quarré, dat de agenda meer punten telde
dan voorgaande jaren. Ook memoreerde de voorzitter het overlijden van Karst Miedema uit Piaam,
deze was als drager verschillende jaren nauw
verbonden aan de vereniging.
Vervolgens kreeg Henk de Jong het woord die
allereerst een toelichting geeft van zijn functie
en taken binnen het college van kerkrentmeester
van de PKN. Hij heeft, samen met nog een collega, hierin het beheer en toezicht over de bijzondere begraafplaatsen van Makkum, Cornwerd,
Piaam en Skuzum. Het onderhoud van de begraafplaatsen is uitbesteed aan hoveniersbedrijf Bosma.
Het college is tevreden over de uitvoering van de
werkzaamheden met dit bedrijf zegt de Jong.
Ook wordt uitgebreid informatie gegeven over
de plannen die er zijn voor aanpassingen van de
begraafplaatsen. Zo wordt er binnenkort een urnenzuil geplaatst, wanneer daar belangstelling voor is
kan dat uitgebreid worden meerdere urenzuilen.
Vragen vanuit de vergadering waren o.m. de
watervoorziening op de begraafplaats hoe zit het
daarmee. Het looppad langs de noord muur is
veelal glad, een schelpenpad wordt gesuggereerd.
Het hekwerk voor de opslagplaatsen van grond,
dit kan fraaier uitgevoerd worden is een opmerking. Een belemmering is ook de ‘geparkeerde’
fietsen voor de ingang tijdens de kerkdiensten.
Degene die de begraafplaats wil bezoeken, moet
zich een weg banen tussen de fietsen door. Aan
regels en voorschriften zijn we gebonden, evenals arbo-regels aldus de Jong. Gesteld werd vanuit
de vergadering dat hier soepel mee omgegaan
moet worden. En dat uitvoerbare wensen van
nabestaanden boven alle andere regels en voorschriften voorkeur verdienen, en deze niet door

e.e.a. arboregel niet uitgevoerd mogen worden.
Hiermee wordt te allen tijde rekening gehouden
zegt Henk de Jong. We beseffen nu ook, wat een
koster betekent, helaas is Jetze de Witte overleden.
Deze voerde veel werkzaamheden gewoon uit
waar men nu over na moet denken.
Het Huishoudelijk Reglement, het artikel 5 gaf
in het verleden nogal eens verwarring omtrent de
vergoedingen die worden gegeven door de vereniging. De vijf punten in artikel 5 zijn vereenvoudigd, dit artikel luidt nu: “De ledenkorting
wordt jaarlijks op de ledenvergadering vast
gesteld”. Ook de contributie voor leden en nietleden is aangepast. Het financieel verslag werd
toegelicht door penningmeester Truus Rienstra,
alles werd zeer overzichtelijk getoond. Ook de
kascommissie kon melden dat alles correct is
bevonden en uitgevoerd. De penningmeester
werd door de voorzitter namens de vergadering
bedankt voor al het werk door haar verricht.
Secretaris Hendrik van der Veen, heeft na 26 jaar
deze bestuursfunctie te hebben bekleed er een
punt achter gezet. Hendrik komt een woord van
lof toe voor zijn accurate werkwijze. Gelukkig
zijn er na goed speurwerk altijd weer mensen te
vinden die een taak willen overnemen. Mevrouw
Sjoerdtje Elgersma-Zondervan had te kennen
gegeven zitting te willen nemen in het bestuur.
Het voorstel werd door de vergadering unaniem
overgenomen. Het bestuur gaat bij een andere
gelegenheid nog officieel afscheid nemen van de
secretaris.
In de rondvraag werd naar vervanging van de bode
gevraagd, de aanwezige bode mevrouw Bonnie
Kooistra-Hoekstra zei dat dit prima geregeld is.
Een van de aanwezigen merkte op dat de geluidsinstallatie op de begraafplaats een prima oplossing
is, deze installatie is privé eigendom van de bode.

Kinderopvang Zuidwest Friesland en Sisa van plan te fuseren

In een gemoedelijke sfeer
kunt u hier terecht voor een
hapje en een drankje

Altijd Gezellig
Markt 11
Makkum
0515-231351

Witmarsum - Kinderopvang Zuidwest Friesland
en Sisa hebben afgelopen dinsdag hun personeel
en oudercommissies geïnformeerd over hun
plannen beide kinderopvangorganisaties nog voor
de zomervakantie 2011 te laten fuseren. Op 14
april 2011 is door de directies, de toezichthouders
en de bestuurders de intentieovereenkomst ondertekend. De verwachting bij beide partijen is dat een
fusie hun positie in de Friese regio zal versterken.
Sisa is werkzaam in totaal negen gemeenten in
de regio’s Noordoost en Midden Friesland en
Kinderopvang Zuidwest Friesland opereert in de
gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel en
Gaasterlân Sleat. Beide organisaties bieden dagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang aan.
Kinderopvang Zuidwest Friesland en Sisa zien
zich geconfronteerd met de vergrijzing van het
platteland en de krimp van de bevolking. Zij willen de handen ineen slaan om voor betaalbare en
goede kinderopvangvoorzieningen in hun regio’s

te kunnen blijven zorgen. Kwaliteit staat daarbij
hoog in het vaandel. Dit is niet alleen het voldoen aan de eisen van de wet, maar ook het
voeren van een actueel pedagogisch beleid,
waaronder het bieden van een veilige basis voor
de kinderen en het voortdurend investeren in
medewerkers en opvanglocaties.
Door de bedrijven samen te voegen kunnen op
diverse terreinen voordelen behaald worden.
Deze voordelen zijn nodig om te kunnen blijven
inspringen op de politieke ontwikkelingen en
daaraan gekoppelde ontwikkelingen in de markt.
Daarnaast maken schaalvoordelen het mogelijk
om te kunnen blijven investeren op alle benodigde kennis en expertise.Tevens biedt dit de
mogelijkheid voldoende rendement te genereren
om de continuïteit van de bedrijfsvoering ook
voor de toekomst te garanderen. De komende
twee maanden zullen beide kinderopvangorganisaties over en weer boekenonderzoek doen en
brengen de ondernemingsraden hun advies uit.
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´t Pareltje …hofleverancier
van de modebewuste vrouw
Mode … met allure van…
Sandwich – Summum – Just Be
Alan Red – Rosner
Accessoires ... net even iets anders ...
Oozoo – Swatch – Sari design – Qpius

Strânwei 30
8754 HA Makkum
The Netherlands

Fijne Koninginnedag!

T : +31 (0)515 - 23 17 85
F : +31 (0)515 - 23 18 44
E : info@bloemsmavanbreemen.nl
I : www.bloemsmavanbreemen.nl

Cadeau … in sfeervolle stijl…
Wij spelen in op het jaargetijde,
“Kleine geschenken onderhouden
de vriendschap”

Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

RIETDEKKERSBEDRIJF
RIETHANDEL

Markt 13 | 8754 CM Makkum | 0515 231447 | info@hoteldewaagmakkum.nl

www.eersterang.com | www.hoteldewaagmakkum.nl

GEBR. ROOSMA B.V.







Specialisten in roestvaststaal
Bel of mail voor maatwerk
0515-232700 of info@tbvmakkum.nl

Rietdekken
Restauratie Kapconstructie
Uileborden
Golfplaten
Dakpannen
Rietsnijden

Makkum
0515-233021

Franeker
0517-392268

info@roosma.nl

Oudemirdum
0514-571996

TALEN
VASTGOEDONDERHOUD
MAKKUM B.V.

GROS financiële partners
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133
E-mail: info@grosfp.nl

Munniksplaat 19a
Postbus 18
8754 ZN Makkum
Telefoon (0515) 23 16 65
Telefax (0515) 23 24 78

www.talen.nl

pag. 21 MAKKUMER BELBOEI - 28 april 2011

Dubbele winst voor Makkum

FRIESE KUNST- EN ANTIEKHANDEL
Waagsteeg 7, 8754 ET MAKKUM
Tel. 0515-231273
gespecialiseerd in Hollands antiek,
tegels, koper- en aardewerk
te koop gevraagd:
Porcelein en aardewerk
(o.a. Makkum, Gouda tot 1940)
Tegels, Zilver en Goud zoals:
odeurflesjes, doosjes en sieraden.
Oude eiken en mahonie meubels.
Glas en koperwerk.
Rariteiten en verzamelingen
Vertrouwd antiek kopen?
Garantie en kwaliteit is onze kracht!

Makkum - Nadat Makkum vorige week dinsdagavond in het restant van de in maart gestaakte
wedstrijd tegen Waterpoort Boys de voorsprong
van destijds relatief eenvoudig wist uit te bouwen
tot een 4-1 overwinning kon het afgelopen zaterdag de tweede driepunter in een tijdsbestek van
5 dagen bijschrijven. Op een zeer warm sportpark De Braak -een zacht briesje zorgde nauwelijks voor enige verkoeling- versloeg Makkum
DWP ternauwernood met 4-3. Op dinsdagavond
waren verrassend veel toeschouwers afgekomen
op de laatste 28 minuten van de wedstrijd tussen
Makkum en Waterpoort Boys. De toeschouwers
kregen, hoewel geen entree werd geheven, waar
voor hun geld. Waterpoort Boys kon niet veel
anders dan vol op de aanval spelen terwijl Makkum
er op gebrand was de punten in eigen huis te
houden en vanaf de eerste minuut geconcentreerd
speelde. Na amper 4 minuten was de wedstrijd
feitelijk al beslist. Makkum kreeg op de rand van
de zestien een vrije trap en waar iedereen een
boogbal van Lennart Adema verwachtte was het
Menno Bijlsma die met een streep de 3-1 aantekende. In het korte vervolg van de wedstrijd
drong Waterpoort Boys aan, kreeg ook wel enkele
kansjes maar in de tegenaanval was Makkum
vele malen gevaarlijker. Uiteindelijk werd het
uit 1 van de vele counters, in de slotminuut van
de wedstrijd, nog 4-1 door Feike Melchers na
een pass met de punt van de schoen over zo’n 50
meter (!) van aanvoerder Piter Genee.
Ook tegen DWP zou Makkum zaterdag 4 maal
scoren. En net als tegen WPB zou het ook nu
weer ruim een halfuur geconcentreerd en attent
spelen en in dit korte tijdsbestek een 3-0 voorsprong nemen. Dat het toch nog spannend werd
is kenmerkend voor het spel van de rood-witten
dit seizoen. Net als tegen Waterpoort Boys
begon Makkum ook tegen DWP sterk aan de
wedstrijd. Daarbij dient te worden aangetekend
dat de gasten in de eerste fase opvallend tam
speelden voor een team dat in grote degradatienood verkeert. Makkum mocht vrijuit combineren
waarbij het wachten was op de eerste goal. Die
kwam er na een kwartier spelen. Een vrije trap
van Lennart Adema kon door doelman Jos Knol
-algemeen beschouwd als de beste doelman van
de derde klas maar die status zaterdag niet waarmakend- niet klemvast worden gepakt waarna

Piter Genee er als de kippen bij was om de 1-0
binnen te schuiven. Het spelbeeld veranderde na
de openingstreffer niet en tussen alle blessurebehandelingen -die de spelers de mogelijkheid
gaf om (letterlijk) even bij te tanken- door,
kwam de thuisploeg al snel op 2-0. Een mooi
steekpassje van Menno Bijlsma werd na een klein
halfuur spelen door Jesse Adema tussen de benen
van Knol door tot doelpunt verlengd. Nadat
DWP via een vrije trap op de bovenkant van de
lat voor het eerst van zich had laten horen, waren
de rollen bij het derde doelpunt van Makkum
omgedraaid. Nu was het Adema die aan de basis
stond en Bijlsma zijn negende van het seizoen
liet aantekenen. De 3-0 bleek voor DWP eindelijk het sein om alsnog flink van zich af te bijten.
En nadat de gasten, na een ongelukkige kaats
van Daniël Kleiterp, al een uitgelezen mogelijkheid hadden gemist (doelman Theo Nota redde
bekwaam) was het de linksbuiten van DWP die
vlak voor rust de 3-1 binnenschoot.
Niet lang na pauze kwam de spanning voor even
terug in de wedstrijd toen dezelfde speler ook de
aansluittreffer voor zijn rekening nam. DWP
kreeg even hoop maar via de voor Kleiterp ingevallen Stefan Kooistra wist Makkum de voorsprong
al snel weer uit te bouwen tot 2 doelpunten verschil. Na een afgemeten voorzet vanaf de rechterkant kopte Kooistra, ingeklemd tussen 2 tegenstanders, op prachtige wijze de 4-2 in de touwen.
Makkum werd hierna slordiger en slordiger, kon
de bal niet meer in de ploeg houden terwijl zo’n
beetje de helft van de spelers vroeg om een wissel.
DWP was in de laatste 20 minuten de bovenliggende partij, kreeg nog een aantal prima mogelijkheden, maar het lukte de ploeg van trainer
Henk van Hes niet de spanning voor de tweede
maal terug in de wedstrijd te brengen. Wel scoorde
de ploeg nog een keer tegen door in de laatste
seconde van de wedstrijd een strafschop te benutten
na een onnodige overtreding van doelman Nota.
Door het verlies en de overige uitslagen lijkt een
plaats in de nacompetitie het maximaal haalbare
voor ‘De Wite Peal’. Voor Makkum lonkt de vijfde
plaats, blijkens het voorwoord in het programmaboekje vooraf de doelstelling voor dit seizoen.
Zaterdag 7 mei speelt Makkum zijn eerstvolgende wedstrijd in en tegen Nijland.

Noa Mollinga van DES Makkum Fries Kampioen

eigen foto

St. Annaparochie - Zaterdag 23 april 2011 is
Noa Mollinga Fries Kampioen instap niveau 12
geworden en heeft Berber Koornstra 8 jaar
niveau 12 de tweede prijs gewonnen. De Friese
Kampioenschappen niveau 11 en 12 waren in St.
Annaparochie, in een snikhete sporthal. Ondanks

de warmte werd er prima gepresteerd, door een
sterk deelnemersveld. In de verschillende leeftijdsklassen mochten de beste 12 turnsters van
Friesland strijden om de titel Fries Kampioen.
Noa wist die titel overtuigend te halen met een
puntentotaal van 53,250, met wel 1,75 voorsprong
op de nummer 2 Satty Gbanse van Hanzestad uit
Bolsward. Ook Berber Koornstra heeft een prima
oefening laten zien. Het verschil met de nummer
1 Baukje Kramer van SVD uit Damwoude was
slechts 0,15 punten. Nynke de Witte viel net
buiten de prijzen. Bij de pupillen 1 niveau 11 werd
zij vierde. Door de overige DES deelneemsters
werden de volgende resultaten behaald: Martha
Tilstra jeugd 11 niveau 12 44,050 punten(11e),
Femke de Jong meisjes 8 niveau 12 47,6 punten
(11e) en Anna van der Geest pupillen 1 49,050 (10e).
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Zoekertje
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

Piano pr.n.o.t.k. tel. 0515-231035 / na 18.00 uur
Bruder speelgoed-trekker Fendt 2000 serie,
Gimme rooimachine, Fliegl zodenbemester, John
Deere aanhangwagen, Pottinger opraapwagen.
Glas frontmaaier, Joskin kiepwagen, cyclo-maaier,
vee aanhanger met 1 koe, ect. Pr.n.o.t.k. tel.
0515-852033

Markt 15
8754 CM Makkum
Tel. 0515-232340
Fax 0515-232833

Centrifuge merk Erres, doet het nog goed € 25,Merkelan 14 Witmarsum, tel. 0517-532586
Rond houten tafeltje blad (+ onderblad) 50 cm,
h 64 cm, moet opgeknapt worden € 7,50. 4
dozen á 33 wandtegels 15x20 cm, kleur wit,grijs
gevlamd t.e.a.b. tel. 06-83390549
Fietszitje voor met windscherm € 17,50 tel.
06-22311148
Stevig mooi voetbalspel € 25,- tel. 06-83390549
Kinderbed(wit) 90 x 200cm, met lattenbodem.
Prijs: € 25,00 tel. 232145
Jongensfiets, Batavus Eagle, groen metalic. Voor
leeftijd 7 tot ca. 11 jaar. Prijs: €. 40,00. tel. 232145
GRATIS AF TE HALEN

witte bloempotten, parasol monitor, nieuwe
luxaflex, 1 persoonsbed met matras, stofzuiger.
Tel. 0515-231052
veel keukenspullen, leuk voor starter. ZXware
ankerketting in tas ongeveer 20 mtr, vrijwillige
donatie voor CliniClowns wordt op prijs gesteld.
Tel. 0515-233855
wipstoel grijs/rood in prima staat, tel. 0517-234907
GEVRAAGD

Wie heeft er nog (wollen) dekens die wel weg
mogen? Graag een belletje naar Het Zonnehuis.
tel. 0515-233567. Wij zouden er heel blij mee zijn.
VERLOREN

Op 1e Paasdag rode nylon hondenriem aan de
achterzijde van Avondrust, tel. 0515-233366

EELKJE’S
HONDENTRIMSALON
Blazerweg 13
8754 AK Makkum
0515-231613
Alleen op afspraak

GEVONDEN

1e Paasdag op de rondweg ter hoogte van de
sportvelden, een zwarte Giant fietstas met daarin
o.a. kinderzwembandjes en zwemkleding, tel.
0515-232595
DIVERSEN

Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt “actie
kerkenwerk” op 14 mei a.s. dan even bellen met
Titia van der Heide, tel. 0515-232834. En het
wordt geregeld!

kijk snel op

www.makkum.nl
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
donderdag 27 april
19:00
19.00

Joure SC 6 - Makkum 4
Jvb.Bolsward B1 - Makkum B1

vrijdag 29 april
19:30

Makkum DA1 - Oudega DA1

dinsdag 3 mei - Bekerwedstrijd
20.00

Makkum 3 - Glimmen 2

Voetbaluitslagen

Ook deze keer weer hulde aan de
Koninginnevereniging Makkum.
Die er alles aan gedaan hebben om een gevarieerd
programma op te stellen voor jong en oud.
We hopen op een paar mooie dagen.
En dat wij hier in Nederland mogen gedenken

Makkum 1 - Waterpoort Boys 1
Makkum 1 - DWP 1
Makkum 2 - CVVO 2
Friese Boys 5 - Makkum 3
Leeuwarder Zwaluwen 5 - Makkum 3
Waterpoort Boys 3 - Makkum 4
Heeg 4 - Makkum 4
QVC A1 - Makkum A1
Oeverzwaluwen A1 - Makkum A1
Makkum C1 - Joure SC C2
Makkum C2 - Oosterlittens C3
SDS D1 - Makkum D1
Makkum D2 - EBC/Delfstrahuizen D2
Renado/VVI E1 - Makkum E1
Makkum E2 - Heerenveense Boys E4
Heerenveense Boys E6 - Makkum E3
Makkum E4 - Akkrum E5
Balk F1 - Makkum F1
Makkum F2 - EBC/Delfstrahuizen F2
ONS Sneek F6 - Makkum F3
Makkum DA1 - Mulier DA2
Makkum MC1 - Walde De MC1

4-1
4-3
2-2
1-2
1-3
3-0
verzet
1-2
1-1
6-0
5-0
4-2
13 - 2
2-6
6-2
3-0
5-1
3-0
11 - 0
0-5
0-9
0-0

dat wij in vrijheid leven.

Colofon

Venema dhz en tweewielers
voorstraat 7 in Makkum het adres voor doe het zelf, tuin, camping,
barbecue, huishoudelijk, verf en elektro artikelen op 2 verdiepingen

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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Donderdag 28 april

Zondag 1 mei

19.30 uur

10.00 – 11.00 uur

Gezins - Bingo in het M.F.C. Maggenheim
voor iedereen vanaf 7 jaar

Oecumenische kerkdienst in het M.F.C Maggenheim
11.30 – 12.30 uur

Oranjeconcert door muziekvereniging “Hallelujah”

Vrijdag 29 april
16.00 uur

Playbackshow in het M.F.C. Maggenheim

Zaterdag 30 april
09.00 uur

Rondgang Hallelujah
10.00 uur

Ontsteken van de kanonnen op de haven
door de gebr. Lutgendorf
10.00 – 17.00 uur

RABOBANK - Beachvolleybaltoernooi
op het Plein in het centrum
Hoofdsponsor Rabobank Sneek – Zuidwest - Friesland
10.30 – 12.30 uur

Kinderspelen in en rond het M.F.C. Maggenheim
11.00 uur

Paardenmarathon rond en door Makkum
20.30 – 24.00 uur

“Bigmill Bigband” in het M.F.C. Maggenheim

13.30 – 16.30 uur

Start van de “Piekenmiddag”
in en rond het M.F.C. Maggenheim.
Met het Open Fries kampioenschap Kuipje Steken,
Panna-Voetbal, spijkerbroekhangen etc.
16.00 – 17.00 uur

“Piekuur” aan de bar in het M.F.C. Maggenheim
16.30 – 21.00 uur

Matinee in het M.F.C. Maggenheim
met “Weima en vd Werf”.

Woensdag 4 mei
19.00 uur

aanvang Dodenherdenking

Zaterdag 7 mei
9.30 – 16.00 uur

Jaarmarkt in het centrum
10.00 – 12.00 uur

Kinderrommelmarkt op de Buren

Voor meer info zie

www.koninginneverenigingmakkum.nl

