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Druk bezet Koninginnedag programma in Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum – Er waren een tiental programma
onderdelen in het kader van Koninginnedagviering. Het begon met de bingoavond in het
MFC, met vrijdagmiddag de playbackshow.
Koninginnedag begon met een rondgang door het
dorp op de klanken en tromgeroffel van Hallelujah.
De gebroeders Lutgendorff lieten om tien uur
zaterdagmorgen hun kanonnen bulderen. Ook
begon om tien op het Plein het traditionele
Rabobank Beachvolleybaltoernooi, Kinderspelen
waren er in het MFC, 140 kinderen deden hieraan mee. De paardenmarathon was ook een
attractie op zich maar dit speelde zich af in de
omgeving van het dorp met de waterbak nabij
manege Boeyenkamp in Cornwerd. s’ Avonds trad
in het MFC de “Bigmill Bigband” uit Leeuwarden
op, de publieke belangstelling was minimaal.
Zondagmorgen werd het programma voortgezet
met de oecumenische kerkdienst in het MFC,
georganiseerd door het Oecumene Overleg
Makkum, voorganger was mevrouw Flora Visservan Enkhuizen, van de Doopsgezinde gemeente
j
te Makkum. Het thema van de dienst was “Vrijheid

op straat”. Tijdens de dienst werd namens World
Servants kort het woord gevoerd door iemand
die uit Zambia was overgekomen. De samenzang
werd begeleid door het plaatselijke harmonieorkest “Hallellujah”. Na de oecumenische dienst
verzorgde de muziekvereniging “Hallelujah”
o.l.v. dirigent Nynke Jaarsma het Oranjeconcert.
Zondagmiddag stond de “Piekenmiddag” op het
programma met o.m. Kuipje steken, Panna-voetbal en spijkerbroek hangen. Vooral de jongens
hadden veel interesse voor het Panna-voetbal,
bij het spijkerbroekhangen liep de deelname het
eerst niet storm maar toch gingen er 23 kinderen
aan de “broekspijpen”hangen!

Pingjum, Geert Gratamastrjitte 8

Als sluitstuk was er vanaf half vijf in het MFC
matinee met het duo Reinout Weima en Anno
van der Werf. Het duo is fanatiek, gaat voor de
volle honderd procent en speelt gedreven bij
optredens. Ook in Makkum was de belangstelling minimaal. Makkum heeft dit jaar voor het
eerst geen feesttent, een feesttent heeft iets, zo is
de veel gehoorde reactie. Maar de organisatie
g dit is financieel niet meer haalbaar.
zegt
Grotendeels gerenoveerde, leuke tussenwoning met
o.a. 3 slaapkamers, paneeldeuren, dubbel glas, rustige
straat, tuin ZO met achterom, 131 m² eigen grond.

Vraagprijs € 89.500,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten zondag 8 mei

Wentel uw weg op de Here
en Hij zal het maken.

K.C. “Het Anker”
9.30 uur de heer D. Nijenhuis, Workum
R.K. kerk
9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur Br. K. Muurling, Harderwijk
Doopsgezinde gemeente dienst te Hindeloopen
9.30 uur zr. T. Tholen-Haagsma

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

Verdrietig, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, laten wij u weten, dat van
ons is heengegaan onze lieve mem, beppe en
oerbeppe

Jantje Bosma - Postma
* 13 mei 1920
Schettens

 27 april 2011
Sneek

Sinds 6 mei 1998 weduwe van Bonne Bosma.
Haar leven stond in het teken van liefde, warmte
en oprechte belangstelling voor de ander.
Haarlem: Geesje en Fokke
Jolanda en Jan
Bjarne
Femmy en Olger
Hannah, Juna
Makkum: Hijltje en Pietje
Bonne en Janny
Hyltje
Tiny en Marciano
Pietsje
Klaas
Gerbrig
Gerben en Winny
Bolsward: Douwe en Wies
Andrea en Sjouke
Daniël, Rianne, Christian, Amerins
Erik en Diana
Lotte, Fleur
Jannie en Theo
Niels, Mirte
Douwe Wim en Linda
Tiemen
Correspondentieadres: Ruslandstraat 67
2034 XC Haarlem
Op maandag 2 mei j.l. heeft, na een dankdienst
in K.C. 'Het Anker' te Makkum, de begrafenis
plaatsgevonden te Piaam.

Langs deze weg willen wij u danken voor uw
blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en voor
de wijze waarop wij samen afscheid hebben
genomen van

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

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot
grote steun geweest.

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

Namens de familie,
Henk en Anneke Petit dit de la Roche
Mei 2011

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden
van de vader van onze vriend.

Harry Doedel
Wij wensen zijn vrouw en kinderen, familie
en vrienden veel sterkte toe.
Ronny & Mathilde
Ricardo & Lianne
Klaas
Jeffry
Ilse
Jaap
Thomas
Jurjen & Marije

Kim
Sander
Bonno
Henk & Sophia
Frank
Hilda
Menno

Foar de waarme belangstelling en it meilibjen,
tidens it siik wêzen en by it ôfskie fan ús leave
mem en beppe

Gatske Hemstra-Vollema
wolle wy jo tank sizze. It hat ús tige goed dien.
Tjeerd Hemstra
Jan en Janke Wijtske Adema-Hemstra
en Egbert Jan
Makkum, maaie 2011

08-05-2009

-

08-05-2011

Lieve Pappa Menno
Wij missen jou met heel ons hart
Wij zullen jou nooit vergeten
Ook al ben je weg voor altijd
Romi en Robin.
Heit en Mem.

08-05-2009

-

08-05-2011

LIEVE MENNO
Niemand die het weten kan,
hoeveel ik van je hou.
Niemand die mij troosten kan,
in mijn verdriet om jou.
Niemand die begrijpen zal,
hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die beseffen zal,
hoe erg die pijn wel is.
liefs dyn Suske
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Familieberichten
Elk kind...........een wonder
Elk kind...........zo speciaal
Elk kind...........ons gegeven
Elk kind een nieuw verhaal
In de moederschoot geweven
Tot een wonder van bestaan
Kwam jij bij ons in het leven
Dankbaar zeggen wij jouw naam

Jelmar Anne
Uit liefde geboren op 30-4-2011
om 00:12 uur
3770 gram | 52 cm
Broertje van
Arjo Jacob & Jannah Laura
Zoon van
Klaasjan & Petricia Veslinga-Strikwerda
Leerlooiersstraat 30
8754 EE Makkum
Voor bezoek graag even bellen
0515-233359

Agenda
woensdag 4 mei
Makkum – Dodenherdenking 19.00 uur start vanaf
Ds.L.Touwenlaan t.h.v. de Sint Martinusschool

Zaterdag 7 mei
Makkum – 9.30-16.00 uur Jaarmarkt in centrum dorp
10.00-12.00 uur Kinderrommelmarkt op de Buren
Schraard – Dorpshuis De Utwyk 10.00-13.30 uur
rommelmarkt

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Rijstepap, pak 750 gram......................................1.09
Gebraden Gehakt.........................per pakje 25 cent korting
Vers Unie Salades:
Surinaamse Scharrelei en Kip-Kerrie Salade
2 bakken à 150 gram..................................................voor 1.99
Coebergh Red Fruit, fles 0.75 cl.................................voor 7.99
Coca Cola, 1 literfles...............................................nu 99 cent
Cheetos Chipito, zak 80 gram.................................nu 79 cent
Uit Kuipers Limonade Fabriek te Sneek
Limonade, flesje, 0.75 cl.................................................nu 1.59
Sorbetsaus Aardbei, flesje 0.2 liter......................................1.39
Sorbetsaus Framboos, flesje 0.2 liter..................................1.55
Aanbiedingen geldig van do. 5/5 t.e.m. wo. 11/1

Woensdag 11 mei
Exmorra – Centrum Wilgenhoeve 19.30-21.30 uur
houdt Ishi Crosby een lezing over Permacultuur:
voedselproductie binnen het huis

Rundvleesaanbieding

Pepersteak
100 gram
Profiteer van 5 t/m 7 mei
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesaanbieding

Varkensfiletlapjes
100 gram

150 gram

Beenham + gratis 6 eieren

Salade van de week

Trio Salade
100 gram
Speciaal voor u gemaakt

Asperge Filet
100 gram

1,80
1,50
1,30
1,45
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’t NUT Makkum en Sociëteit Eendragt sluiten
met Quiznight het winterseizoen af!!
Woensdag 8 juni in HCR De Prins, om 20.00 uur
nen wordt gestreden om de eeuwige roem en
fraaie prijzen. Er kunnen maximaal 20 teams
mee doen, dus stel snel een team samen en geef
u op! En wat voor quiz is het dan? Het is een quizavond zoals deze landelijk, wekelijks in vele
horecagelegenheden gespeeld worden. Wie aan
deze competitie meedoet, kan uiteindelijk in de
landelijke finale komen. Voorheen was dit de
Murphy’s Quiz, tegenwoordig de Mr. Bright
Quiznight. Het is een algemene kennisquiz, met
60 vragen, een geluidsronde en een fotoronde. In
8 ronden kunt u al uw algemene kennis als team
kwijt in de beantwoording van de vragen. En die
vragen gaan over van alles en nog wat: Showbizz,
TV, Sport, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Algemene weetjes, kortom, teveel om op te noemen.
Speciaal voor Makkum wordt een echte Makkumerronde ingevoegd. De leiding van deze avond is
in handen van onze eigen Makkumer Mr. Bright,
Sjirk Wijbenga!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

De twee oudste verenigingen van Makkum, het
200-jarige Nutsdepartement en de 190-jarige
Sociëteit Eendragt, sluiten gezamenlijk het winterseizoen af met een speciale Quiz-avond, de
Mr. Bright Quiznight! Door teams van 5 perso-

Woensdag 8 juni a.s. is het zover: de Grote
Makkumer QuizNight! We beginnen om 20.00
uur in hotel De Prins, opgave tot 19.00 uur op 8
juni kan alleen via de website van het Nut: www.
nutmakkum.nl/reserveren Opgave per team van
5 personen met de naam van uw team en de 5
deelnemers van uw team. Kosten per team: € 10,-.
Maarrrrr: vol is vol, 20 teams is het maximum!

NUT cursuscommissie is op zoek naar versterking
Makkum - NUT cursuscommissie is op naar
nieuwe commissieleden. Creatief meedenken over
de invulling van het jaarprogramma en hooguit
zorg dragen voor 1 of 2 onderdelen van het

cursusgebeuren behoord tot de taken. Is deze
nieuwe uitdaging iets voor jou reageer dan naar
Fennie van de Belt telnr. 0515 231365 of mail
naar fvdbelt@hetnet.nl

Jeugdvogelwachtdag 28 mei 2011
Makkum - Vogelwacht Makkum gaat dit jaar
met een delegatie enthousiaste jeugdleden naar
de jeugdvogelwachtdag van de Bond van Friese
Vogelwachten (BFVW). Zaterdagochtend 28 mei
is door de Fûgelwachten Ferwert, Stiens en
Hallum/Marrum i.s.m. It Fryske Gea en BFVW
een prachtig programma in elkaar gezet in het
uiterste Noorden van Fryslân. Wij willen als
begeleiders/bestuur samen met de meest enthousiaste jeugd van onze wacht vertrekken naar
Hallum. Hieronder kort de inhoud van de ochtend.
Dit jaar is de Jeugd Fûgelwachtdei (28 mei) op
een super locatie, namelijk het ruige en ongerepte buitendijksgebied Noorderleech achter
Hallum! Een ochtend vol belevenissen in een
uniek beschermd natuurgebied met zoet en zout
water, rust zoekende vogels (grutto’s, kieviten,
kluten, trekvogels) en zoutminnende planten.
Sommige planten kun je ook eten, bijv. zeekraal.
Hoe kunnen sommige planten en dieren overleven in zoet én in zout water? Luister en beleef de
ontstaansgeschiedenis van Fryslân. zitten we
veilig achter dijken, maar de vroege Friezen
moesten terpen opwerpen om te overleven bij
hoog water. Het Noorderleech stroomt nog steeds

over. Voor de dieren in het Noorderleech zijn een
soort terpen gemaakt om te overleven. Het is een
echt natuurgebied, dus neem wel schone, warme
kleren mee want er is een kans dat je vies wordt.
Hebben jullie zin om te komen? Dan verwelkomen wij jullie graag op zaterdag 28 mei om
9.00 uur (het programma duurt tot circa 12.30 uur)
Noorderleech 5 in Hallum, het nieuwe informatiecentrum van It Fryske Gea. Vertrek vanuit
Makkum is vroeg, al om 7.45 uur bij de Jumbo
verzamelen we en gaan we in 3 auto’s naar
Hallum. Omdat wij met nog 120 wachten zijn
genodigd hebben wij het aantal opgaven beperkt
tot ca. 10 personen. Opgeven kan tot 10 mei a.s.
via harmendeboer@hetnet.nl / jetzegenee@
hotmail.com of bellen met Harmen de Boer:
06-51067170. Jullie zijn van harte uitgenodigd!

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Foto’s van deze dag en van de nazorgdag van
afgelopen 10 april komen op onze gloednieuwe
website: www.vogelwachtmakkum.nl. Kijk hier
eens op of stuur een leuk verhaal van een natuurbelevenis in samen met een foto. Hier kan je ook de
activiteiten volgen die we nog gaan organiseren!
Vogelwacht Makkum e.o.

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

Makkum – Vandaag 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

Jaarmarkt in Makkum
Zaterdag 7 mei
16.00 uur. Kom langs, want hoe meer mensen
tussen de kramen, hoe gezelliger, maar met name:
des te meer klanten. En de koopman komt immers
om handel te doen.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

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

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

Wat is Koninginnedag in Makkum zonder jaarmarkt? Dit jaar op zaterdag 7 mei. ’s Ochtends
vroeg beginnen de marktbouwers al om de
kraampjes klaar te zetten op aanwijzing van de
marktmeester. Elke plek is genummerd en afgebakend; voor een eventuele eigen kraam moet aan
deze aangewezen ruimte worden vastgehouden.
Diverse kooplui met uiteenlopende artikelen
proberen dan op ieders eigen manier de goederen
aan de man/vrouw te brengen. Ook zijn verenigingen en andere instellingen vertegenwoordigd om
hun doelstelling aan het publiek te presenteren.
De jaarmarkt is niet alleen een ontmoetingsplaats voor onze dorpsgenoten maar ook voor de
toeristen. Het weer is wel eens wisselvallig; we
rekenen op een droge dag met een Oranjezonnetje.
De jaarmarkt wordt in het centrum van Makkum
gehouden van ’s ochtends 09.30 uur tot ’s middags

Kinderrommelmarkt
De zolder en/of garage opruimen en de kinderen
een zakcentje verdienen? Dat kan op de kinderrommelmarkt die tegelijk met de jaarmarkt is.
Alle kinderen kunnen van 10.00 – 12.00 uur in
de Buren hun koopwaar aan de man/vrouw te
brengen. Want wat voor u gewoon is, is misschien voor de koper een uniek hebbedingetje.
De jeugdige ‘kooplieden’ op de kinderrommelmarkt zijn kinderen van Makkum en omstreken
en de Marktmeester van de kinderrommelmarkt
houdt toezicht. Ouders mogen wel helpen bij het
gereed maken van de “verkoopvloer”, maar
daarna is het de bedoeling dat de kinderen het
overnemen.
Deelname aan de kinderrommelmarkt is gratis
en opgeven vooraf is niet nodig. De kinderen
mogen niet ouder zijn dan ± 12 jaar en moeten in
Makkum of omstreken wonen.
Voor meer info: info@koninginnevereniging.nl
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Mini Playbackshow
Vrijdag 29 april

Kanonschoten
Zaterdag 30 april

Makkum - Koninginnedag opende traditioneel
met een rondgang van de muziekvereniging
“Hallelujah” door Makkum. Dit maal eindigde de
tocht op de haven waar, eveneens traditie getrouw,
de 125 jaar oude kanonnen na het spelen van het
Wilhelmus werden afgevuurd door de heren
Lutgendorff. Een vakkundige klus die slechts
aan weinigen wordt toevertrouwd.

Rabobank-beachvolleybal
Zaterdag 30 april
Makkum - Vrijdagmiddag vanaf vier uur kon
Makkums jongste talent laten zien wat zij in huis
hadden bij de jaarlijkse Mini Playbackshow. Dit
jaar net als alle andere evenementen in het MFC
en dat bleek geen slechte keuze. Op een immens
podium konden in totaal 19 deelnemers hun act
opvoeren aan een mooi aantal toeschouwers. De
jongste groep beet het spits af en liet zien dat
talent al vanaf 5 jaar aanwezig is. De één zenuwachtig, de ander zelfverzekerd, maar allemaal toppers, omdat zij het aandurfden om een prachtig
lied te playbacken voor het publiek. De oudste
groep (9 tot 12 jaar) maakte er net als ieder jaar
een spannende middag van, omdat het niveau hoog
is en dicht bij elkaar ligt. Lang ingestudeerde danspasjes en prachtige outfits maakten het de juryleden Geartsje, Okke en Wietske niet gemakkelijk.
Tijdens het juryberaad nodigde presentator Jetze

de jeugd uit om mee te doen aan het kampioenschap “Air Guitar”. Luchtgitaarspelen, oftewel
doen alsof je de sologitarist bent! Na een aarzelend
begin kwamen in totaal bijna 40 kinderen op het
podium en kon iedereen eens ruiken aan podiumervaring! Na dit succes deelde de jury de welverdiende prijzen uit aan de winnaars.

Makkum - Onder zomerse omstandigheden werd
het beachvolleybaltoernooi afgewerkt. Het prachtige
weer zorgde er natuurlijk ook voor dat er vele
toeschouwers op het plein aanwezig waren. De
wedstrijdleiding was in handen van Tjitske Altena,
Grietje Tjeerdema en Heleen Bootsma. Enige smet
op het toernooi was de valse opgave van 3 teams,
die niet kwamen opdagen. Het wedstrijdschema,
wat altijd al een behoorlijke klus is, moest om
10.00 uur nog in alle haast worden aangepast.
De wedstijdleiding baalde hier stevig van! Maar
uiteindelijk is alles verder goed gekomen en hebben de deelnemers een leuk toernooi gespeeld.
De uitslagen zijn als volgt:
Dames 2-2:
1e Hakuna Matata, 2e M & A
Dames 4-4:
1e The Rainbow Girls, 2e Titimitifities
Meisjes 12-16:
1e Gooische vrouwen, 2e The White Chicks
Heren 2-2
1e de Rakkers, 2e Gratis Bier
Heren 4-4 2e klas:
1e Oh oh touchee, 2e Chelsea
Heren 4-4 recreatie:
1e Makkum Shore, 2e de Smoekloekers
Jongens 12-16:
1e Scheids, het is tijd, 2e Mama’s Boys
De prijswinnaars gingen met door de Rabobank
gesponsorde geldprijzen naar huis. Een woord van
dank is op zijn plaats voor de vrijwilligers die het
plein weer hebben omgetoverd tot een prachtig
strand en dit ook weer hebben opgeruimd, Rick
Hack van Café Restaurant de Zwaan en Hennie
de Vries van Bistro Hennie fan Richt die bereid
waren hun terrassen 1 dag op te ruimen, alle extra
scheidsrechters en al die anderen die dit evenement tot een geslaagd einde hebben gebracht.
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Wist u dat...
* De jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem
weer van start is gegaan? Dat tussen 1 mei en
1 september iemand daarvoor bij u aan de
deur komt?
* Het mooie weer is weer gekomen, dus tijd
voor de buitenactiviteiten! Zo zijn er in de tuin
van zorgcentrum Avondrust twee prachtige
Jeu de Boules banen, deze zijn weer helemaal
opgeknapt en onkruidvrij gemaakt. Klaar om
weer gebruikte te kunnen worden. U bent van
harte welkom!
* Er zaterdag 7 mei geen oud-papier wordt
opgehaald, dit is verschoven naar zaterdag
14 mei, dan kunt u al uw overtollig papier
meegeven

Wij zijn op zoek
naar Carolina….
Makkum – Wij zijn op zoek naar onze Caroilina
eend (vrouwtje). Zij is ontsnapt en gevangen
door iemand, die hij heft losgelaten in de vaart
achter de Mieden in Makkum. Zij is voor ons
waardevol en de Woerd zit nu alleen, kleur
zwart/bruin, mooi getekend en hangende kuif.
Heeft u of kunt u zeggen waar ze is of haar kunt
vangen (ze is gelewiek) dan graag contact met
ons opnemen. Familie Klaver, de Kamp 18 in
Makkum, tel. 06- 511 88 278

Vrachtwagen duwen
Langs de snelweg probeert een Belg een stilstaande
vrachtwagen te duwen. Ik stop en zeg: “Dat is
toch veel te zwaar, man!” Zegt die Belg: “Allee
ik moet wel, want ik heb pech…..en dan moet de
wagen 30 meter van de gevarendriehoek staan”

Herhaalde oproep
aan jeugdige fietser
Makkum – Hier bij nogmaals een oproep aan de
jongen die met zijn mobieltje in de hand voor
overgebogen op de fiets, enkele weken geleden
omstreeks het middaguur, op dat moment was
het op de Ds.L.Touwenlaan een zeer drukke en
onoverzichtelijke verkeer situatie. De fietser kwam
daardoor in botsing met een tegenligger, ook een
fietser. Aanvankelijk leek deze geen schade te
hebben opgelopen, doch een nieuw voorwiel € 90,was wel nodig.
Wil deze jongen alsnog kontakt opnemen met de
benadeelde, dan kunnen we dit regelen via de
wa-verzekering. Mijn adres is Blazerweg 2 in
Makkum, tel. 0515-231687, per e-mail mag ook
a.quarre@hetnet.nl Alvast bedankt.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met
onze acquisiteur 06-53542243
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Oranjeconcert Hallelujah
Zondag 1 mei

Kinderspelen
Zaterdag 30 april
Makkum - Op een zonovergoten dag hebben
zo’n 140 kinderen en hun ouders de kinderspelen
bezocht. Eerst wilden men alles buiten opstellen
maar vanwege de koude harde wind en het stuivende zand zijn de spelletjes binnen opgesteld.
De ouders konden genieten van de prestaties
van hun kinderen onder het genot van een kopje
koffie. De kinderen waren enthousiast bezig en
stonden geduldig in de rij te wachten op hun
beurt. De commissie wil nog Diny en Auke de
Jong bedanken voor het maken van 3 spelletjes,
de klompendans, drie op een rij en het doel schopbord. Vooral het “ Koe melken” was voor menig
kind een uitdaging, het lijkt zo simpel maar dat
viel soms wel tegen. Heel hard met beide handen
knijpen om wat “melk”uit de uier te laten druppelen en de ander deed het met een hand en
kreeg een hele straal. Na afloop werd het bekertje
bijgevuld en zo is er wel 25 liter “melk” doorg
heengegaan.

Piekenmiddag
Zondag 1 mei
Makkum - Aansluitend op de oecumenische
sporthalkerkdienst werd door de muziekvereniging Hallelujah het Oranjeconcert gegeven.
Ruim 15 jaar staat het harmonie- en jeugdorkest
o.l.v. Nynke Jaarsma. Na het afgelopen concourssucces van Hallelujah zijn een 10-tal
jeugdleden doorgestroomd naar het a-orkest.
Hallelujah presenteerde met een programma van
het lichte muziekgenre . Zij is daarbij gezegend
met een aantal zeer goede solisten. Aart Postma
soleerde in “Sorry” en zoals een goed solist
betaamt deed hij dit zonder bladmuziek. Twee

jeugdige hoboïsten Odessa Lindeman en Marte
Oostenveld soleerden in het muzikaal uitgebeelde sprookje Rapunzel. Maar ook het jeugdorkest liet zich niet onbetuigd. Drie jonge klarinettisten, Ydwer Oostenveld , Rixt van der Bles
en Marleen Schippers speelden op indrukwekkende wijze “De Entertainer”. Hallelujah heeft
een geweldige harmonieuze uitstraling waar
jong en oud de passie voor het maken van
muziek delen. En de spontaniteit van het
Hallelujah concert miste zijn weerslag op het
publiek niet.

Makkum - Voor de ouderen onder ons is een
piek bekend maar voor de kinderen was het een
nieuw woord. Er werden vele “pieken “ gegeven
om mee te kunnen doen aan de drie onderdelen
die zondagmiddag opgesteld stonden bij het MFC.
De belangstellenden konden op het “terras” de
verrichtingen gadeslaan onder het genot van een
drankje.en een hapje en ook de ijscoman deed
goede zaken. Het Panna-voetbal trok veel deelname, vooral de jongens en dat was te merken bij
het kuipje-steken, eerst waren het alleen meisjes
die meededen en later kwamen de jongens ook.
Hoewel het zonnetje scheen was het toch een
hele koude plens water die je over je heen kreeg
en vooral het publiek genoot hier van. Maar het
was toch heel moeilijk om de stok door het gat
onder de emmer te krijgen. Bij het spijkerbroekhangen, opgebouwd door de scouting van Bolsward, liep het eerst niet storm maar er hebben
toch 23 kinderen “gehangen”.
Uitslagen:
Panna-voetbal:
1e prijs: Hidde van Enkhuizen,
2e prijs: Adriaan Bakker
Spijkerbroekhangen:
1e prijs: Iza Benets met 1.07 min,
2e prijs: Nando Pronk met 37 sec.
Kuipje-steken:
1e prijs: Amber Bosshart,
2e prijs: Boukje-Ellen Bosma,
3e prijs: NielsRoorda
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Molen wiekend
Bolsward en Cornwerd
zaterdag 14- en zondag 15 mei

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

Bolsward/Cornwerd - Nationale Molen- en
Gemalen wiekend wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 14 & zondag 15 mei. Alle molens in
Nederland zullen zoveel mogelijk hun deuren
openzetten voor bezoekers, zo ook de Cornwerdermolen te Cornwerd en de Lonjé molen te
Bolsward. De Cornwerdermolen is te bereiken
per auto of per fiets maar ook wandelend via het
weidse landschap is het mogelijk om de molen te
bezichtigen. Ook is het mogelijk de molen van
Cornwerd te verkennen per nostalgische praam,
via riet en weide door prachtige natuurgebieden,
afgewisseld door cultuur, historie, kunst, komt u
bij de molen in Cornwerd.
Deze prachtige praamtocht duurt ongeveer twee
uurtjes en kost inclusief bezichtiging molen € 10,voor volwassen en € 8 euro voor kinderen. De
afvaart gebeurd vanaf de Turfmarkt in Makkum,
de opgave verplicht via stichting “It Preamke”
tel. 06-55 78 49 59 www.preamke.nl
Op de Lonjé molen van Bolsward, welke staat
langs de snelweg A7 worden elk uur demonstraties
gegeven met het weghalen en weer voorleggen
van de molenzeilen, bezoekers mogen hier actief
aan deelnemen en het hebben van hoogtevrees
is dan uit den boze. Tevens kunt u deze dagen
kennis maken met de nieuwe molenaar van deze
unieke molen. De openingstijden van de molen
van Cornwerd zijn op zaterdag 09 mei van 10:00
– 16:00 en op zondag 10 mei van 10:00 – 16:00.
De openingstijden van de Lonjé molen te
Bolsward zijn zaterdag 09 mei van 10:00 –
16:00 en op zondag 10 mei van 10:00 – 16:00.
Wel zal de molenaar het op prijs stellen als u een
vrijwillige bijdrage stort in de molenklomp.
Activiteiten op andere molens bij u in de buurt
kijk dan op www.molens.nl of in de regionale
kranten, maar u kunt ook even bij de plaatselijke
toeristenbureaus binnenlopen.
Martin de Jong, tel. 06-10877364
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Certificering kwaliteitskeurmerk Bibliotheken Súdwest Fryslân
Makkum - Voor de tweede opeenvolgende keer
is aan Bibliotheken Sudwest Fryslân het landelijk
kwaliteitskeurmerk Openbare Bibliotheken uitgereikt.
Landelijke certificering
Het keurmerk is onderdeel van een landelijk
certificeringproces waarbij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van
Openbare Bibliotheken kwaliteitsafspraken hebben gemaakt waar alle Nederlandse bibliotheken
aan moeten voldoen. Om de kwaliteit van het
bibliotheekwerk te waarborgen en de bedrijfsvoering voor subsidiegevers en klanten transparanter te maken worden eisen gesteld aan de
bibliotheek. Dit certificaat wordt een voorwaarde
om aan het landelijk netwerk van bibliotheken
deel te nemen.
Kwaliteit van dienstverlening
De certificeringnorm met betrekking tot het lan-

delijk kwaliteitskeurmerk is naar aanleiding van
ervaringen uit de vorige periode verbeterd. De
nadruk ligt nog meer op de kwaliteit van de
dienstverlening, alsmede de innovatiekracht van
de bibliotheek. Daarnaast is zorgvuldig gekeken
naar wat de medewerkers daadwerkelijk met het
beleid doen.
Uiteraard blijven hoofdpunten als; dienstverlening,
collectie, spreiding van vestigingen, openingstijden van groot belang. Ook de tevredenheid van
klanten, medewerkers, partners en gemeentes is
een punt van aandacht. Met een uitvoerige audit
zijn al deze onderdelen gescreend en beoordeeld.
Bibliotheken Sudwest Fryslân voldoet aan de
eisen en daarmee aan de landelijke certificering.
Bibliotheken Sudwest Fryslân bouwt voortdurend
aan haar toekomst.
Meer informatie: Kijk voor meer informatie op
de website: www.bibliotheekcertificaat.nl

Vrijwilligers uit Makkum en omgeving hebben meegedaan
aan een onderzoek van de VU uit Amsterdam
Makkum - De Franse Marion Verneau doet in
opdracht van TNO aan de VU in Amsterdam
onderzoek naar het feit hoe de kwaliteit van het
bewegen bij het ouder worden het best op peil
gehouden kan worden. Met het ouder worden
gaat de kwaliteit van het bewegen langzaam
achteruit. Dit kan onder andere leiden tot een
verminderde arbeidsparticipatie.
Voor dit onderzoek had Marion nog 9 deelnemers
tussen de 50 en 65 jaar nodig. Omdat het voor haar
heel moeilijk was om deze mensen in Amsterdam
te vinden, werd besloten dit onderzoek bij de

ouders van haar vriend (Marten Elzinga uit
Makkum) te laten plaatsen. Uit-eindelijk hebben
12 vrijwilligers aan dit onderzoek meegedaan.
Voor haar vervolgonderzoek heeft Marion weer
vrijwilligers nodig. Dit onderzoek moet echter
op de VU in Amsterdam plaatsvinden.
Heeft u familie, vrienden of bekenden in Amsterdam of omgeving, in de leeftijd van 50 – 65 jaar,
dan wil Marion graag met hen in contact komen.
Haar telefoonnummer is 020-5988477 of
06-41738880. Voor nadere inlichtingen kunt u
ook bellen met Reino Elzinga, tel. 0515-231923

Activiteiten Wooncentrum Avondrust
Makkum - In het wooncentrum worden dagelijks
activiteiten georganiseerd, variërend van een bingo,
zang, Klaverjassen, Meer Bewegen Voor Ouderen,
Jeu de Boules en sjoelen enzovoorts. Maandelijks
vindt er ook altijd een grote activiteit plaats
waarbij u kunt denken aan een koor wat komt
zingen, iemand die een diavoorstelling verzorgt,
of een dansgroep. En sinds kort gaan we ook
eens per maand rolstoel – en zitdansen. De activiteiten worden door de cliënten die in het wooncentrum woonachtig zijn goed bezocht. Toch
willen wij middels dit schrijven deze activiteiten
eens onder uw aandacht brengen dat ook u, als
inwoner van Makkum en omstreken, van harte

welkom bent om eens een activiteit in het wooncentrum te komen bezoeken.
Wij vragen een kleine vergoeding van € 2,50,dan kunt u deelnemen aan elke activiteit per
keer, inclusief koffie of thee. U hoeft zich hiervoor niet van tevoren op te geven. Wij vinden
het fijn om u te mogen begroeten in Avondrust.
In de agenda van de Makkumer Belboei kunt u
lezen wat en wanneer er wat te doen is. Mocht u
nog andere vragen hebben met betrekking tot de
activiteiten, dan kunt u contact opnemen met
Mevrouw A. Hilhorst, tel. 0515-231655. U kunt
natuurlijk ook altijd even langs komen, we staan
u graag te woord.

Openlucht zwembad Mounewettter in Witmarsum is weer open
Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Witmarsum - We starten het seizoen met stuivertje duiken voor de jeugd om 14.30 uur. De
gekleurde stuivertjes kunnen ingeleverd worden
voor wat lekkers en voor de echte stuivers kan wat
gekocht worden bij de kiosk. Entree met abonnement of een dagkaart van 2 t/m 6 mei mogen
kleinkinderen in het bijzijn van Pake of Beppe
gratis zwemmen. Pake en Beppe betalen de normale toegangsprijs. De hele week is er voor de
jeugd extra spelmateriaal in het zwembad. Vanaf
9 mei starten wij weer met zwemlessen en Aquasporten. Mocht u nog twijfelen dan is er altijd

een gratis proefles mogelijk. Witmarsum is uitgekozen voor het friese programma Doch it foar
dyn doarp. Er worden op 2 juni 11.00 uur opnames
gemaakt in het zwembad. Mocht je altijd al graag
eens op de televisie willen kom dan op 2 juni
zwemmen. Voor 2 juni vanaf 11.00 uur organiseren
wij speciaal hiervoor Glij’m d’r in. Opgeven bij
de kassa van het zwembad. Een dagje Mounewetter
is altijd verrassend leuk en ook zeer geschikt
voor verjaardagsfeestjes of schoolreisjes. Zie voor
meer informatie op onze site www.zwembadmounewetter.com of bel met tel. 0517-531704.
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VV Makkum 3 Kampioen!!!

(eigen foto)
Na een bijna perfecte serie overwinningen in het
kalenderjaar 2011, slechts onderbroken door een
schaamtelijk gelijkspel bij Franeker, had het derde
selectie-elftal van Makkum zaterdag 23 april de
kans om het kampioenschap in de reserve 4e klasse
definitief binnen te halen. Het was niet de vraag of
Makkum 3 kampioen zou worden, slechts wanneer
het zou gebeuren was de kwestie. De overwinning
vandaag zou het kampioenschap 4 wedstrijden voor
het einde van het seizoen veiligstellen.
Met het inhuren van een luxe touringcar en het
uitnodigen van alle familie, vrienden en bekenden
wist het elftal van coach Van Loon en Smink zichzelf genoeg druk op te leggen. De matadoren van
Makkum vertrokken richting de hoofdstad met enkel
eigen spelers, aangevuld met een aantal jongens
van het vierde die in de loop van dit seizoen de
gelederen al er eerder hadden versterkt. Dit alles na
een heerlijke lunch van soep en broodjes welke
door enkele spelersvrouwen was bereid. Ondanks
de ervaring van het kampioenschap in 2007 waren
er toch nog spelers die door de spanning bevangen
zo goed als niets door de strot konden krijgen.
De spanning zat er vol op en dat was gedurende de
hele wedstrijd ook wel te merken. Het gebruikelijk
verzorgde veldspel zat er eigenlijk geen moment in.
Na 20 minuten aftasten en zenuwachtig voetbal,
waarbij de Zwaluwen zeker niet onder deden voor
Makkum 3, kwamen we enigszins onder druk vandaan en ontstonden er enkele kansen. Dat dit niet
tot doelpunten leidde was grotendeels te danken aan
de uitstekende keeper van de Zwaluwen. Andries
Smink, Huite Genee en Jasper van Dijk zagen hun
inzetten van de lijn gered en het werd duidelijk dat
er een moeilijk middagje in het verschiet lag. Deze
ploeg was na Makkum 3 niet voor niets de beste
van het lopende kalenderjaar met slechts 1 kleine
nederlaag op het conto.
De Zwaluwen werden een aantal keren gevaarlijk
uit standaardsituaties waarbij sluitpost Fokke de
Boer handelend optrad en de nul op het scorebord
hield. De thuisploeg hanteerde vooral de lange bal
waar de verdediging onder leiding van “good old”
Johan Algera over het algemeen wel raad mee wist.
De snelle spitsen werden door de mandekkers Rein
Attema, Wybren van der Weerdt en Peter Dijkstra
goed uitgeschakeld en van uitgespeelde kansen was
geen sprake. Door een bevlieging in de zestien
meter van de Zwaluwen van Sietze de Vries kwam
de door Makkum zo gewenste voorsprong op het

scorebord. Na een individuele actie op de achterlijn
wist hij de bal voor het doel te krijgen waarbij de
bal in het eigen doel werd gegleden door een verdediger van de thuisclub. De ontlading was groot
en de meegereisde supporters onder leiding van
voorzitter Rene Reinsma gingen volledig uit hun
dak. De wedstrijd was echter nog lang niet gespeeld
en de rustpauze kwam als geroepen, mede door de
meer dan zomerse omstandigheden.
De tweede helft ving aan met een nog aanvallender
Zwaluwen die hun middenvelders regelmatig lieten
doorschuiven tot de voorste linie. Dat gelijkmaker
viel uit een vrije trap was een tegenvaller omdat de
speler die de bal beroerde waarschijnlijk niet eens
een doelpoging deed. De bal viel echter met een
boogje in de binnenkant van het zijnet, onbereikbaar voor onze keeper. Makkum 3 wist hierna echter
weer het overwicht te krijgen en creëerde voldoende
kansen om weer een voorsprong te krijgen. Het
vizier stond niet bij iedereen op scherp maar Andries
wist de bal op een gegeven moment toch onder de
keeper van Zwaluwen door te werken. De 1-2 was
een feit maar ook het besef dat de wedstrijd nog lag
niet gespeeld was. Jefan van der Draai, moegestreden
na een puike wedstrijd werd vervangen door hardloper Nyk Adema die dit seizoen al de nodige meters
had afgelopen voor dit elftal. De verlossende 1-3
volgde na vasthouden van Andries in de zestien van
de tegenstander. Jasper van Dijk pakte de bal vol
overtuiging om deze via de vingers van de keeper
toch goed binnen te schieten en we beseften allemaal dat het kampioenschap nu echt in de tas was.
Jan-Ruurd Amels, ook al moegestreden werd vervangen door karakterspeler Jaap Reitsma om de
voorsprong over de streep te trekken. De wisselspelers Broer Sjoerd de Boer, Frank de Vries en
Yde-Klaas Dijkstra (tevens grensrechter) werden
niet meer ingebracht om het elftal niet op te veel
posities te veranderen. Het behoeft natuurlijk geen
toelichting dat hun aanwezigheid meer dan gewaardeerd werd, ze hebben ons het hele jaar scherp
gehouden tijdens training en wedstrijden.
De ontlading en het feest na het eindsignaal waren
grandioos, na de busreis naar Makkum volgde een
fantastische ontvangst op de club van spelers en
begeleiding van de andere elftallen en na de gebruikelijke rondrit op de platte kar gestuurd door Siepie
Attema werd de dag (en nacht) in stijl afgesloten in
de plaatselijke horeca.
Pedor
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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

(eigen foto)

* Dames 1 van Volleybalvereniging Thrium ( Witmarsum, Arum, Achlum) is kampioen geworden van
de tweede klasse van het afgelopen seizoen 2010-2011. Op de foto achter v.l.n.r. Christina Greijdanes,
Gretha Waterlander, coach Jan ten Dolle, trainster Elly Laverman, Thea Dijkstra en Bea Sprik. Voor
v.l.n.r. Thea Hoekstra, Feikje Bouma, Marga Kramer en Paulien Haitsma.

Tweede bekerviswedstrijd
Leeuwarden - Op zaterdagmorgen 16 april is de
tweede bekerwedstrijd van de zomercompetitie
gevist van HSV de Voorn, HSV De Deinende
Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislokatie
was de Bonkevaart bij Leeuwarden. Onder zonnige en bijna windstille omstandigheden zaten er
21 vissers aan dit prachtige water, dat ook wel
bekend staat als finishplaats van de elfstedentocht. Over het algemeen viel de vangst erg tegen,
uitgezonderd enkele uitschieters. De kop- en staartplaatsen van het parcours waren, zoals meestal
op deze locatie, favoriet. Van de A-klasse was de
grote winnaar Klaas Bakker op steknr. 20, hij
wist de brasem op zijn stek te krijgen en te houden. In de B-klasse werd Anne Dirk van Assen
winnaar op steknummer 1. De grootste vis werd
gevangen door Freerk van Duinen, hij ving een
kanjer van een brasem, 50,5 cm.
De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1. K. Bakker
8420 gram
2. F. van Duinen
3340 gram
3. F. Temme
2580 gram
4. I. Idzenga
2160 gram

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

5. J. de Vries
6. P. Roedema
7. B. Altena
8. G. Goudriaan
9. T. Landskroon
10. J.R. de Boer
11. H. Nauta

1620 gram
660 gram
640 gram
620 gram
520 gram
480 gram
280 gram

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

3120 gram
1620 gram
1300 gram
700 gram
420 gram
200 gram
160 gram
140 gram
80 gram
40 gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zaterdag
14 mei in de Zwette bij Reduzum. U dient om
06.00 uur aanwezig te zijn voor de loting. Er
wordt gevist van 07.00 - 11.00 uur.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 7 mei
14:30
14:30

Nijland 1 - Makkum 1
Flevo Boys 4 - Makkum 2

13:15
14:30
9:15
10:30
10:30
12:30
9:15

Leeuwarder Zwaluwen 7 - Makkum 3
Makkum 4 - Heeg 4
Arum A1 - Makkum A1
Blauwhuis B1 - Makkum B1
JV Bolsward C3 - Makkum C2
CVVO E6 - Makkum E3
Makkum F2 - CVVO F5

Herrinnering competitie
KV Makkum + 1e ledenpartij

TE KOOP

Kerkeburen 52
MAKKUM
Woning met stal,
schuur en erf.
VERKOOP PER OPBOD

Bodemprijs:
€ 130.000,00 k.k.

Donderdag 5 mei om 19.00 uur start de Herenen de Damescompetitie. Heren / Dames uiterlijk
vandaag 4 mei opgeven bij resp. Sjirk Rolsma
231365 / 06-17174139 en Wiepkje Fennema
06-20661983. Men kan ook later instromen en
het opgavestrookje uit het programmaboekje volledig invullen en inleveren bij de juiste personen.
De eerste Ledenpartij van dit kaatsseizoen vindt
plaats op zondag 8 mei. Deze Oeds van Dijk
Ledenpartij is voor Heren en Dames, aanvang:
11.00 uur. De Schooljeugd, pupillen en welpen
beginnen om 12.00 uur. Opgeven bij secr. Mieke
Tilburgs (0515-231377) of in de kantine uiterlijk
zat. 7 mei 20.00 uur. Jeugd tot 19.00 uur!

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
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

Grenen tafel 1.20 bij 0.70 meter, 45 cm hoog
met 3 laadjes € 25,- Slaapbank € 35,- Hellinga,
Botterstr. 28 Makkum, tel. 0515-232194
Konijnenhok 50 bij 50 cm, € 30,- tel. 0515-579312
Kinderbed(wit) 90x200 cm, met lattenbodem
€ 25,- Jongensfiets, Batavus Eagle, groen metalic, leeftijd van 7- tot ca. 11 jaar. € 40,- tel. 0515232145
Telefoon/faxtoestel € 100,- Bandrecorder € 50,Koffiepot € 50,- tel. 0515-336605
Kaatswant (rechts) voor de leeftijd 9-11 jaar.
prijs 40 euro tel. 232688
Toercaravan GRUAU 330,met voortent en doortrekluifel Prijs n.o.t.k. tel: 0515-232141.
Dwergkonijntjes 7 weken oud á 5 euro per stuk,
Easy swim pak roze, maat M, 17.50, Fietszitje
voor met windscherm 17.50, tel 06-22311148
Yamaha kortstaart 3,5 pk buitenboordmotor, vrije
loop, benzine. €100,- tel nr 0515-335647
Eenwieler nieuw 35 euro. Meisjes “weduwe”fiets
met tijgerprint 20 inch 55 euro. Tel. Na 18.00 uur
230168
GEVRAAGD

Iemand voor bijles te geven Duits havo/vmo,
tel. 0515-231263 / ná 18.00 uur
Elektrische kookplaat met 4 pitten, tel.
06-25129797
Wie wil mijn krantenwijk (in de nieuwbouw van
Makkum) doen op 27 juli, 3 aug. en 10 aug.?
tel: 0515-233850
Voor mijn examen pedicure eind juni ben ik op
zoek naar een model. Het model moet 3 grote eeltplekken hebben en een likdoorn of ingroeiende
teennagel. Het examen is in groningen, voor
vervoer wordt gezorgd. Miranda Graafsma uit
Witmarsum tel: 0630492235
GEZOCHT

Wie heeft onze vlaggenstok met vlag Koninginnedag geleend? Zou die persoon hem terug willen
brengen? tel: 0515-233814

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Zaterdag 23 april Slag op de Zaan
Zaanse schans - De 2de wedstrijd van het seizoen. Een 16,7 lange wedstrijd bij de Zaanse
schans. De heren hadden een vroege start om
11:02 dus een vroeg vertrek met een gemengd team.
Stuur: Diana, Bakboord: Ietsje, Linda, Rudie,
Tjebbe, Stuurboord: Roland, Klaasjan, Chris en
Jan. Bij aankomst in zaandam kon er begonnen
worden met het smeren en de vochtbalans in
orde te brengen met temperaturen die de zomer
laten verbleken kregen de roeiers een zware race
voor de boeg. Om half 11 was het palaver geweest
en konden de roeiers in de sloep hun plekje zoeken en alles klaarmaken. Even inroeien 2,5 km
naar de start rustig tempo spieren warm maken
en achter de startlijn gaan liggen. Deze wedstrijd
had een proef betreffende de startprocedure.
Voor het eerst gingen de snelle sloepen eerst en
de langzamere als laatste wat betekende dat wij
startnummer 8 hadden. Bij deze opstelling zou
het betekenen dat wij geen hinder van elkaar
zouden ondervinden.
Om de halve minuut gingen wij van start wat
behoorlijk snel is, de start ging vlekkeloos en de
roeiers werden aangestuurd om de sloep op gang
te brengen en rust te vinden. Bij een regelmatige
snelheid van 10,4 gingen wij op weg naar de
eerste brug. Hier bleek dat de eerste 9 sloepen
nog even hun plekje moesten hervinden en er
werd dan ook hier en daar een sloep ingehaald
zo ook werden wij ingehaald. De roeiers werden
tot rust gemaand en zich niet aan de anderen op
te trekken. Bij de volgende brug moest er even
worden aangezet om de sloep voor te zijn voordat wij door de nauwe doorgang konden gaan.
Hierna kwam er even een vervelend gevecht van
3 sloepen waar onze stuur besloot de sloep iets in
te houden aangezien wij toch niet zouden winnen van deze sloep, een goed besluit aangezien
bij deze brug ook het keerpunt was en hier twee
sloepen echt in gevecht gingen waar wij als
derde sloep mooi achteraan konden zonder oponthoud, waardoor de roeiers rustig bleven bij
dit toch al te warme weer.
Extra drinkpauzes werden ingelast om de hitte

de baas te blijven voordat wij weer bij de zaanse
schans waren haalden wij nog twee sloepen in
waarna wij het tweede traject in gingen nog een
kleine 9 km te gaan. Hier kwam het meer op
sturen aan. 5 bruggen waarbij smalle doorgangen
moesten worden genomen. Wel langszij of toch
niet soms kon dit pas op het allerlaatste moment
worden besloten wat dan weer veel vergde van
de roeiers. Deze hielden daarentegen de snelheid
behoorlijk hoog. Soms zakte deze even terug.
Even een drinkpauze en de snelheid klom weer
tot boven de 10km. Het ging super en dan te
bedenken dat wij concurrent Caatje van Warmond al hadden ingehaald en onze concurrent
Kromme Dick nog nergens te bekennen was.
Deze was maar een halve minuut later dan ons
gestart en het gat was groter geworden. Wat onze
roeiers niet zagen was dat wij de Vecht steeds
dichter naderden. Op de laatste km werden de
roeiers aangespoord om deze nog te pakken en
kont, neus vlogen wij over de finish. De Vecht
feliciteerde ons met het behaalde resultaat en er
werd maar weer eens opgemerkt en dat met
dames in de sloep. Tja zo kun je ook berucht
worden. Aangezien wij om 2 uur alweer helemaal klaar waren en de prijsuitreiking pas na 6
uur zou zijn. Besloten wij alvast weer terug te
keren naar Makkum en een terrasje te pakken in
Makkum, Natuurlijk even bij Romano. Hier kregen wij de eerste uitslag binnen. 1ste in de Heren
2, 2de inde KHW op een veld van 10 en 13de in
het Algemeen Klassement op een veld van 50.
Wat een resultaat!
De volgende dag werd onze jubelstemming
enigszins weer teruggeroepen toen de definitieve
uitslag bekend werd. Het werd 2de in de Heren
2, en 14de in het Algemeen Klassement. Wat ook
niet mis was. Langzaam aan kwamen ook de
laatste gegevens door. (mijn internet lag er
namelijk uit). In een tijd van 1:37:11 hebben de
roeiers de afstand van 16,7 km afgelegd wat
resulteerde in een wattage van 83,49. Een
behoorlijke prestatie van de Zeesteeg. De eerstvolgende wedstrijd voor de zeesteeg is Grou, 14
mei een 20 km lange race over de Friese meren.

