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T 0515 - 233 664

EEN BUITENKANS! Vrijstaande villa (1999) met 
geïsoleerde garage, eigen aanlegsteiger, direct aan 

vaarwater, groot hoekperceel van 720 m² eigen grond.
Prijs vanaf € 315.000,- k.k.

Makkum, It Hof 2

Heropening van de Vigilante                   Door Judith van Lavieren

Op donderdag 29 maart was er een feestelijke 
heropening van de Vigilante. Klaas Jansma, 
bekend van Omrop Fryslan en van het boek 
“Het verhaal Wunseradiel” was als spreker uit-
genodigd. Hij vermaakte de aanwezigen met 
anekdotes over Makkum. Hij vertelde over de 
storm van 1935 die het gemeentelijke badhuis 
verwoestte en over de ijsschotsen die in 1985 
gevaarlijk dicht bij de Vigilante kwamen. Daarna 
vertelde directeur Niek van Duren over nieuwe 
opzet van het hotel. Mark de Witte kwam aan het 

woord over de verbouwing. Het was de bedoeling 
dat er geen bijwerk zou zijn en dat alles voor 1 
april klaar was. Dat is gelukt. Burgemeester 
Apotheker verrichtte de officiële openings-
handeling. Met warme chocolade bracht hij zijn 
initialen aan op een ijstaart. Na dit officiële 
gedeelte van de middag kon men een rondleiding 
langs de kamers krijgen. Uit betrouwbare bron 
hebben we vernomen dat die er picobello uitzagen 
en dat men in sommige kamers zelfs van een 
jacuzzi kan genieten.

Verschijning Belboei
i.v.m. Pasen verschijnt de Makkumer Belboei 
volgende week op donderdag 12 april. 

Het tijdstip van aanleveren van advertentie 
opdrachten  c.q. copij is tot vrijdag 12.00 uur. 
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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 
dokters-assistente 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      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende  
tandartsenpraktijk Dentwork 
Praktijk 0515 – 541345 / Privé 0515 – 543846 / 433448
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

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

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk 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, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

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

Info Familieberichten Agenda
Zaterdag 7 april:
Ophalen Oud papier door Halleluyah en
Flevosanghers start is om 9.00 uur
 
Grote familiepaasbingo aanvang: 20.00 uur
Camping De Holle Poarte ingang Piramide

Zondag 8 april:
Nynke Pleats Piaam, voor de kinderen:
Eieren zoeken en verven, info advertentie
 
Woensdag 4 april:
Himmeldei door Basisscholen Makkum
aanvang: 10.30 uur bij C.B.S. De Ark

Kerkdiensten
Donderdag 5 april:
Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
voorganger: Pastor G Visser/ Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
Parochievoorganger
 
Makkum – Min. Mienskip, 19.00 uur
Avondmaal
 
Vrijdag 6 april:
Makkum – K.C. Het Anker, 19.30 uur
voorganger: Pastor G Visser
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
 
Workum – Baptistengem. 19.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen
 
Zaterdag 7 april:
Piaam – Kerkdienst, 19.30 uur
voorganger: Pastor G Visser
organist: Dhr. Sterenberg
 
Makkum – R.K.Parochie, 22.30 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma
 
Zondag 8 april:
Makkum – Van Doniakerk, 10.00 uur
voorganger: Pastor G Visser
organist: Dhr. Sterenberg
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen

Enige kennisgeving

Na een periode van afnemende gezondheid, 
waarin ze liefdevol verzorgd werd in verpleeg-
huis Bloemkamp, is van ons heengegaan
onze zuster, schoonzuster en tante

Elisabeth Hoekema-de Witte
* 18 juni 1926  24 maart 2012
   Makkum     Bolsward

Sinds 27 november 1987 
weduwe van Sjerp Hoekema.

Uit aller naam: familie De Witte

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis 
in besloten familiekring plaatsgevonden te 
Makkum.

Correspondentieadres: 
mevr. F. Mollinga-de Witte
Cynthia Lenigestraat 1
8754 CC Makkum

Janny mei hiel graach skreppe,
stiet leafst foar eltsenien klear.

Mar dizze fleurige beppe
wurket no aanst net mear.

Op 5 april is't safier
Sy wurdt dan 65 jier!

Lokwinske!

Oud papier
Makkum - Zaterdag 7 april wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Concert in Arum
Op 14 april hoopt de Chr. muziekver. "Wubbenus 
Jacobs" te Arum haar jaarlijkse donateursconcert 
te houden. Ook zal er een optreden zijn van leer-
lingen van het korps. In de pauze is er een verloting. 
Na de pauze is het thema: film / filmmuziek. De 
toegang is gratis, maar ter bestrijding van de 
kosten wordt u na afloop van het concert in de 
gelegenheid gesteld om een financiële bijdrage 
te geven. Het concert vindt plaats in de voor-
malige Gereformeerde Kerk te Arum aan de van 
Camminghaweg. De aanvangstijd is 20.00 uur.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroomvla, 1 liter..............................................1.39

Bij aankoop van 500 gram Jong Belegen Kaas
doosje Scharreleieren GRATIS

Rosbief...........per pakje 25 cent korting
Hak Groente Conserven, 370ml........................per pot 69 cent
Sperziebonen, Rode Kool + Appel, Appelmoes, Wortelen, Bruine Bonen

Verkade Krakels Goudse Kaas, 75 gram.................nu 89 cent
Aarts Gestoofde Peren, pot 580 ml................................nu 1.89

Aanbiedingen geldig van do. 5/4 t.e.m. wo. 11/4

Wist u dat...
* bij Batavus een actie is om consumenten, 
 nieuwe modellen elektrische fietsen, te laten 
 proefrijden.

* Het is op Woensdag 11 April van 10.00 tot 
 15.00 uur bij de showroom/fabriek in 
 Heerenveen.

* Zij zorgen voor de ontvangst, deskundige 
 uitleg en begeleiding en voor koffie met wat 
 lekkers,
 
* Voor het maken van een proefrit wordt van de 
 klant gevraagd om zijn of haar ID-gegevens te 
 laten registreren

* aanmelding voor dit leuks kan via Profile 
 Rinia 0515-232111
 
* Ook het museum is deze dag geopend!

Profiteer van 5 t/m 7 april
van dit smakelijke voordeel

Spectaculaire Lente Aktie!
Bij ons kunt u geld verdienen!

En als u geld verdient, verdient de vogelwacht het ook.

Gedurende de lentemaanden krijgt u op 
donderdag t/m zaterdag 10% korting op uw kassabon.

5% Voor u en 5% voor de vogelwacht.
Gunt u de vogelwacht geen geld voor het 50 jarig jubileum, 

dan ook geen korting. Het kost u niets, dus doe mee!!!

Voorbeeld:
U besteed voor  20,- op donderdag t/m zaterdag.
Dan is  1,- voor u en  1,- voor de Vogelwacht.

Aldfaers Zwerf tijdens de 
Paasdagen
Op 1 april gaan de deuren van Aldfaers ZWerf 
weer open en natuurlijk bent u ook tijdens de 
Paasdagen van harte welkom. Voor de kinderen 
hebben we leuke bezigheden zoals het beschil-
deren van echte eieren, het versieren van kunst-
stof kievitseieren of het maken van een schaapje 
met ongewassen schapenwol. Voor deze activi-
teiten vragen wij een kleine vergoeding voor de 
materialen. Natuurlijk is er de vertrouwde speur-
tocht, de mini boerengolf en niet te vergeten de 
speeltuin met een kabelbaan van wel 50 meter. 
In de speelboerderij staan bakken met knutsel-
materialen (die onder begeleiding van het perso-
neel) mogen worden gebruikt. Ook hangen er 
diverse verkleedkleren zodat de jongere kinderen 
als een clown, ridder of piraat door het dorp
kunnen wandelen. De ouders kunnen heerlijk op 
het terras of binnen genieten van een kopje 
koffie. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.aldfaerserf.nl of bellen met 0515-231631.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Tryater spilet “It geheim fan ‘e Kânselier yn Makkum”
Net allinne foar folwoeksenen!

Makkum - Kom op sneon 14 april nei de reis-
foarstelling “It geheim fan ‘e Kânselier” fan Tryater 
yn MFC Maggenhiem yn Makkum. It geheim 
fan ‘e Kânselier is in famyljefoarstelling geskikt 
foar elkenien fan 8 jier en âlder. De foarstelling 
begjint om 19.30 oere. Kaarten foar de foarstelling 
binne te krijen by Slagerij Brattinga of troch te 
beljen mei 06-12229896. 

It begjint allegear sa rêstich. Keimpe en syn bêste 
maat Skiep wenje yn in alderaardichst doarpke. 
Dat doarpke leit yn in alderaardichst lân, dêr’t 
Kânselier Pondereus al jierrenlang alderaar-
dichst regearret oer jong en âld en elkenien. 
Teminsten, sa liket it... want Keimpe is syn heit 
kwyt. Mem seit dat er dea is mar dat wol Keimpe 
net leauwe. Hy beslút om syn heit te sykjen en 
bedarret yn in gefaarlik aventoer. Hy komt yn ‘e 
kunde mei opstannich merkefolk; dêr hast byge-
lyks de libbene kanonskûgel en it famke. Bringe 
dizze nije freonen him tichter by syn heit, of just 
net? Miskien moat er better lústerje nei Bline 
Arend, de sjongende cowboy foar wa’t it ferline 
en de takomst gjin geheimen hat. 

It geheim fan ‘e Kânselier is skreaun troch Peter 
Sijbenga yn gearwurking mei Bram de Goeij, 
dy’t de regy fan it stik ek dien hat. Spesjale gast 
is Piter Wilkens - as Bline Arend, de sjongende 
cowboy. Hy en Peter Sijbenga tekenje foar de 
muzyk. Spilers binne Jan Arendz, Arnold 
Dijkstra, Nynke Heech, Eelco Venema, Laila el 
Bazi en Raymond Muller. De foarmjouwing is 
yn hannen fan Johan Klijn en Annemarie Klijn.
Tagongsprizen: € 15,50 / €14,-- / €11,-- (nor-
maal, freonen/65+, bern 8-18/CJP)

Reaksjes Parse op ’It geheim fan de Kânselier” 
‘Één van de mooiste voorstellingen van Tryater 
met een glansrol van Arnold Dijkstra. Zelden zo’n 
vermakelijk, hilarisch schaap zo overtuigend op 
het podium gezien’ (Wijd & Zijd)

‘It stik jout moai wat materiaal mei om thús 
meiïnoar noch lang wille om hawwe te kinnen. 
‘Dikke skyt’ en dêrnei allegear yn koar: bèèèh! 
Of, yn ‘e wurden fan in jonge besiker: ‘Niks meer 
dan SUPER, SUPER, SUPER.’  
(Leeuwarder Courant)

Diëtistenpraktijk Kinke opent haar deuren in Sûnhûs Makkum
Vanaf vrijdag 6 april gaat diëtist Kinke Sikma 
spreekuur houden in Makkum. Er is veel veranderd 
in diëtistenland per 1-1-2012. De diëtist wordt 
niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. 
De behandeling van de diëtist wordt in sommige 
gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzeke-
ring. De Friesland vergoedt vanuit AV Gezin, AV 
55+, AV Optimaal en AV Excellent. Menzis 
geeft vergoeding vanaf AV2 en ook bij de 
Jongeren Verzorgd polis. Omdat er veel verzeke-
ringen en ook zoveel aanvullende verzekeringen 
zijn, is het niet mogelijk om  een overzicht te 
geven van alle zorgverzekeraars. Raadpleeg uw 
eigen polisvoorwaarden. Vergoeding vanuit de 

aanvullende verzekering gaat niet ten koste van 
uw eigen risico. Wanneer u naar de diëtist gaat 
terwijl u vanuit de aanvullende verzekering geen 
vergoeding krijgt kost een eerste consult u € 75,-: 
intake van 45 min. en 30 min. voor voedingsanalyse 
en advies. Een all-in basispakket kost u € 155,-, 
hiervoor krijgt u een intake en vijf vervolg con-
sulten. 
Voor meer informatie zie www.dietistenpraktijk-
kinke.nl. Patiënten met diabetes mellitus kunnen 
in aanmerking komen voor vergoeding via de 
Ketenzorg. Voor het maken van een afspraak 
belt u 06-12166650 of info@dietistenpraktijk-
kinke.nl

Woonzorgcentrum Huylckestein te Bolsward 
zoekt een creatieve vrijwilliger die het leuk vindt 
om met ouder wordende mensen om te gaan;  
geduldig en respectvol in de benadering naar de 
mensen. Woensdagochtend 9.30 tot 11.30 en 
donderdagmiddag 14.00 tot 16.15.

Stichting Talant ’t Buurtsje op de Looiersbuurt te 
Bolsward is op zoek naar een vrijwilliger die een 
eindje wil wandelen, een spelletje doen met een 
cliënt met een verstandelijke beperking. Een 
middag in de week van 14.00 tot 17.00 uur.

De papierwinkel wijst mensen de weg in de 
ingewikkelde wereld van regels, wetten en voor-
zieningen en bestaat uit juridisch geschoolde 
medewerkers en stagiaires. De papierwinkel vraagt 
vrijwilligers die mensen begeleidt naar instanties, 
formulieren invult en brieven schrijft voor cliënten 
en handig is met de computer. Voor meer infor-
matie zie: www.timpaanwelzijn.nl, papierwinkel.

Vrijwilliger gezocht voor cliënt van Dagcentrum 

De Stipe die op dinsdag begeleiding nodig heeft 
naar zwembad Bloemkamp. De vrijwilliger 
helpt bij aan- en uitkleden. Iemand die geduldig 
is, inlevingsvermogen heeft en sociaal is. 
Dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

Stipepunt Bolsward is op zoek naar een mede-
werker. Werkzaamheden: Registreren van vrij-
willigers, bemiddelen tussen vrijwilligers en 
organisaties/verenigingen, het beheren van infor-
matiemateriaal voor de doelgroepen. Affiniteit 
en/of ervaring met vrijwillige inzet en beschikken 
over goede sociale vaardigheden, beheersing van 
basiscomputervaardigheden. Minimaal 1 dag-
deel per week.

Het Stipepunt Bolsward is op zoek naar iemand 
die regelmatig met een oudere mevrouw een 
middag wil winkelen, een wandeling maken of 
gewoon gezellig theedrinken.

De vacatures zijn beknopt weergegeven. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Stipepunt Bolsward.

Het Stipepunt Bolsward is op zoek naar:
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Vogelwachtnieuws - Jubileum 50 jaar
Vogelwacht Makkum werkt aan de laatste lood-
jes voor haar jubileumfeest op 14 april aan-
staande. De leden en genodigden hebben inmid-
dels een uitnodiging hiervoor ontvangen en voor 
alle nieuwsgierigen kunt u vanaf 11.00 uur 
terecht in de Hotel de Prins te Makkum. Wij heb-
ben voor u een prachtige expositie en diverse 
workshops in petto die binnen te zien zijn. 
Daarnaast varen wij ieder uur met een praam 
naar de Noardwaard (het natuur eiland) voor een 
korte excursie. U wordt met een huifkar terug-
gebracht naar de Prins. In de middag organiseren 
wij tweemaal een spectaculaire roofvogelshow 
op het Achterdijkje. Alles op loopafstand en 
voor jong en oud wat wils. Komt u gerust en 
kosteloos een kijkje nemen en ontdek wat voor 
activiteiten Vogelwacht Makkum al 50 jaar uit-
voert. 

Tevens wordt deze dag het jubileumboek gepre-
senteerd waarin prachtige foto’s van toen en nu 
afgewisseld worden met sterke en minder sterke 
verhalen. Voor de basisscholen laten wij een 
prachtige schoolplaat over weidevogels maken 
door Aartwork studio, Aart Cornelissen. Ook 
deze leerzame tekening over de weidevogels 
wordt deze dag gepresenteerd. Voor de jeugd 

wordt deze als kleurprent op de scholen ver-
spreid.

U kunt aan de prachtige spandoeken die in 
Makkum hangen zien dat niet alleen wij maar 
ook de ondernemers van Makkum de lente vie-
ren! Wij danken de ondernemers die actief mee-
doen met onze voorjaarsactie en de ondernemers 
die ons steunen door te adverteren in ons 
jubieumboek. 

Het voorjaar is begonnen door de komst van de 
kievit. “De Ljip is in it lân, de simmer komt der 
oan! De eerste eieren zijn gevonden en wij staan 
nu klaar om de nestbescherming voor ruim 
3.000 ha. weiland en akkerland rondom Makkum 
uit te voeren. Voordat we daar volop mee aan 
slag gaan kijken wij er naar uit u te verwelko-
men op ons 50-jarig jubileum in of nabij de Prins 
te Makkum. Als lid van onze wacht bent u per-
soonlijk genodigd. De uitnodiging hiervoor 
heeft u inmiddels ontvangen of valt een dezer 
dagen bij u in de bus. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn dan rekenen wij op uw opgave. Dit kunt u 
tot 7 april doen bij Harmen de Boer conform de 
uitnodiging, of op woensdagavond 4 april in de 
Prins te Makkum.

Nazorgvergadering Vogelwacht Makkum

eigen fotoeigen foto
Voor een goede bescherming van onze weide-
vogels voert vogelwacht Makkum, onderdeel 
van de BFVW, jaarlijks nestbescherming uit op 
boerenland rondom Makkum. Op ruim 3.000 ha. 
zorgen wij ervoor dat aantallen geteld worden, 
nesten en kuikens gespaard worden van de land-
bewerkingen die boeren in het voorjaar uit 
moeten voeren. Een groot deel van onze leden is 
hier wekelijks mee bezig tussen april en juni. 
Wij nodigen hen dan ook uit woensdag 4 april 
bij de nazorgvergadering aanwezig te zijn om 
20.00 uur in Hotel de Prins te Makkum. 

Naast nazorgers nodigen wij ook boeren, de 
agrarische natuurverenigingen, jagers en onder-
zoekers van het Gruttoproject van de Rijks-
universiteit Groningen uit met als doel het 
optimaliseren van de nest en kuikenzorg voor 

weidevogels. Hiervoor vertonen wij een presen-
tatie van de commissie broedzorg BFVW over de 
nazorg in de moderne landbouw. Erg interessant 
voor boeren, loonwerkers omdat we laten zien 
hoe kleine ingrepen in het dagelijks bedrijf tot 
betere successen leiden. Nuttig en zinvolle tips 
waar u als boer en als nazorger veel aan heeft. 
Naast de nest- en kuikenzorg wordt u bij gepraat 
over het komende jubileumfeest op zaterdag 
14 april. Tevens worden deze avond de bekers 
uitgereikt aan de vinders van de eerste kievits-
eieren in de diverse categorieën. Tenslotte kunt u 
als aaisyker heel goed uw vondsten bespreken 
met collega’s en zo sterke verhalen combineren 
met een gezellige avond in de Prins. Wij rekenen 
op uw komst!

Vogelwacht Makkum eo. 
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MAKKUM - Zaterdagochtend 
konden de inzenders van de 
prijsvraag van vorige week 
‘ijsbeereieren’ zoeken in het 
sopkafee op het strand. Uitba-
ter Theo Adema en zijn team 
stonden voor alle deelnemers 
en ouders klaar met koffi e en 
fris en zelfs een heerlijk ge-
bakje. “De Fûgelwacht bestiet 
50 hjier dus dat moat fi ert 
wurde!”. Wat een verwennerij 
voor de ietwat kleine groep die 
op de actie waren afgekomen. 

De actie refereerde aan het 
merkwaardige artikel van vo-
rige week waarin de vondst 
van enkele nesten ijsbeereieren gevonden wa-
ren nabij het sopkafee op de boulevard van 
het Makkumerstrand. Niet in een warm nest 
maar tussen de ijsschotsen zoals te zien was 
op de foto bij het bericht. Die ijsbergen heb-
ben we in Makkum inderdaad wel eens gehad 
maar toch zeker niet in de warme weken van 
maart waar het kwik de zomerse 20 graden 
haalde?!

Aangekomen bij het sopkafee bleek dit inder-
daad niet zo te zijn. Theo Adema wist hiermee 
toch een ludieke actie op touw te zetten in 
samenwerking met de jubilerende vogelwacht.

De antwoordkaarten waren door een aantal 
eierzoekende kinderen ingestuurd. Alvast 
een voorproef op Pasen voor sommigen maar 
voor anderen een vervolg op het zoeken en 

vinden van kievitseieren. Na 
een korte uitleg en een ver-
haal over de richting waarin 
gezocht moest worden werden 
de zoekers losgelaten in de zaak. 
Op diverse plaatsen waren 
nestjes verstopt. De jonge 
zoekers die met ouders en 
pakes en beppes waren gekomen 
vonden al snel de nestjes. Al 
hadden twee jonge zoekers wel 
enige moeite om het nestje in 
een bloembak te ontwaren. 
Nadat de trotse vinders op de 
foto waren vastgelegd werd de 
ochtend naar tevredenheid af-
gesloten. Op zaterdag 14 april 
worden de winnaars van de 

fl inke prijzen (diner-bonnen en tegoedbonnen) 
gehuldigd in de Prins tijdens het jubileum-
feest van de vogelwacht.
Hieronder de namen van de vinders en de 
winnaars van de prijzen. 
Jelien de Jong vond als eerste het ei, Ruben 
Tjeerdema was de 2e vinder net achter Jelien 
en Thomos Rinia vond samen met zus Brecht 
het laatste nestje. 

Grote eierzoekactie in Sopkafee Badhûs De Flevo

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214
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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

Sfeervol Voorjaarsconcert Chr. Muziekvereniging Wons 
& ’The Trombonauts’

* Van links naar rechts: Ype Reinsma, Willem de Zee, Johannes Politiek

Wons - Op zaterdag 24 maart jl. werd het voor-
jaarsconcert van muziekvereniging Hosanna in 
de kerk te Wons gehouden. Hierbij presenteerde 
Hosanna o.a. nieuwe stukken die op de muziek-
standaard staan. Tevens was er een spectaculair 
gastoptreden van ´The Trombonauts´; Twee heren 
van het Noord Nederlands Orkest die bezeten 
zijn van de trombone. Zo lieten zij verschillende 
soorten trombones zien, maar ook dat je aan een 
tuinslang een goed blaasinstrument hebt. Ook 
werden er een aantal leden in het zonnetje gezet. 

Willem de Zee is als erelid benoemd en kreeg een 
oorkonde omdat hij langer dan 70 jaar muzikant 
is. Ype Reinsma kreeg een gouden insigne omdat 
hij 50 jaar bij het korps speelt. Ook Johannes 
Politiek is al 41 jaar bij het korps en kreeg een 
attentie. Bovendien speelt Johannes sinds twee 
weken op een spiksplinternieuwe besbas, die 
mogelijk is gemaakt door Stichting Tot Nut, het 
DSB fonds en fonds Bolsward-Dronrijp 1993. 
Het was een sfeervolle avond waarbij in het 
dorpshuis nog lang werd nagepraat. 

eigen fotoeigen foto

Dit jaar wordt in de Stille Week en met Pasen 
missionair samengewerkt aan de totstandkoming 
van de diensten. De diensten in deze week vor-
men een geheel. Verschillende groepen uit de 
kerkelijke gemeenten Parrega-Hieslum en 
Tjerkwerd-Dedgum nemen de onderdelen voor 
hun rekening onder leiding van predikant Gerrit 
Groeneveld. Zo wordt er meegewerkt door de 
“Bijbelkring”, het koor en de “25+groep”. In een 
sobere dienst op Goede Vrijdag zal het lijdens-
verhaal in een rollenspel naar voren worden 
gebracht, afgewisseld met passiemuziek en 
gemeentezang. Op Stille Zaterdag wordt de 
nieuwe Paaskaars binnengebracht en wordt het 
licht van die kaars doorgegeven aan iedereen. 
Deze dienst heeft het karakter van een 
Taizéviering. Taizéliederen kenmerken zich door 
eenvoud en herhaling. Eerste Paasdag zijn er in 
beide kerken uitbundige vieringen met mede-
werking van koren. Vanaf drie kwartier voor 
aanvang van de diensten is er inloop met koffie 
en iets lekkers erbij. Tweede Paasdag is er een 
zangdienst in Hieslum, verzorgd door de liturgie-
commissie. In alle diensten is er een liturgisch 
bloemstuk in de kerk aanwezig.

In de vieringen staan we op bijzondere wijze stil 

bij de gebeurtenissen in de laatste week van 
Jezus’ leven. Met Pasen vieren we het feest van 
de opstanding.  We hopen dat deze speciale 
opzet velen zal aanspreken.

Plaats en tijd van de diensten is als volgt:
5 april – Witte Donderdag 
Tjerkwerd - 19.30 uur – Ds. D. Nijenhuis
Parrega - 19.30 uur – Ds. G. Groeneveld

6 april – Goede Vrijdag 
Tjerkwerd - 19.30 uur – Ds. G. Groeneveld 

7 april Stille Zaterdag 
Parrega - 20.30 uur – Ds. G. Groeneveld 
m.m.v. kerkkoor Tjerkwerd 

8 april Eerste Paasdag 
Tjerkwerd - 9.30 uur – Ds. G. Groeneveld 
m.m.v. gelegenheids kinderkoor
Parrega - 11.00 uur – Ds. G. Groeneveld 
m.m.v. koor Praise Him

9 april Tweede Paasdag 
Hieslum - 9.30 uur – liturgiecommissie 

Gezegende diensten toegewenst

Stille week en pasen in Parrega, Tjerkwerd en Hieslum
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LEUKE PAAS DECORATIES
PAAS TAFELKLEDEN DUNI 
ELDERS 6,99 
 AFM. 120 X 180 CM 4,95
 138 X 220 CM 5,95

PAAS TAFELLOPERS DUNI 3 IN 1
 40 X   80 CM 5,95

PAASSERVETTEN VAN DUNI 
20 STUKS
 33 X  33 CM 2,45 
 24 X  24 CM 2,25 

NIEUW,  NIEUW,  NIEUW
CANVAS OUTDOOR SCHILDERIJ
VERSCHILLENDE MOTIEVEN
 78 X 59 CM 9,95
 25 X 25 CM 2,95 

Terwijl u geniet van een hapje en een drankje 
zijn er om de week op zondagmiddag 
kinderactiviteiten met 1e paasdag:

EIEREN ZOEKEN & VERVEN!!
€ 4,50 p.p. (incl. limonade, lekkers en materiaal)

Zondag 8 APRIL 15.30 – 17.30 uur:
Opgave telefonisch of per mail 

info@nynkepleats.nl

PAAS 3-GANGENMENU À € 22,50

Buren 25  Piaam
Tel.:0515-231707

Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Zaterdag 7 april 
Wolvega FC 1 - Makkum 1  14:30
Makkum 2 - Fean'58 2 12:30
Heerenveense Boys 6 - Makkum 4 14:15
Makkum A1 - Heerenveense Boys A1 15:00
IJVC B1 - Makkum B1 10:30
Sparta'59 C1 - Makkum C1 11:40
Makkum C2 - Joure SC C4 9:00
Woudsend D1 - Makkum D2 9:00
SSS'68 D1G - Makkum D3 11:00
Waterpoort Boys E2 - Makkum E1 10:00
Makkum E2 - Bakhuizen E1 9:15
OudegaHJSC E3 - Makkum E3 9:00
Makkum F1 - Joure SC F2 10:15
Renado/VVI F3 - Makkum F2 9:00
Makkum F3 - Woudsend F2 9:00
Makkum DA1 - Foarut DA1 14:30
Makkum MC1 - NOK MC1 10:30

Zaterdag 31 maart 
Nijland 1 - Makkum 1 2 - 2
Makkum 2 - Blauw Wit '34 2 1 - 0
Hielpen 2 - Makkum 4 1 - 3
Heeg B1 - Makkum B1 1 - 3
SDS B1 - Makkum B1 0 - 2
Makkum B2 - Nijland B1 2 - 6
Makkum C1 - Oosterlittens C1 0 - 2
Workum D1 - Makkum D1 2 - 2
CVVO E3G - Makkum E1 4 - 1
Makkum E3 - CVVO E7 1 - 3
IJVC F1 - Makkum F1 4 - 2
SDS DA2 - Makkum DA1 5 - 1

PSV de Halsbânruters
Joure 30 maart 2012
Bobbie IJdema kwam hier aan de start met Artist 
in de klasse Z1. In de 1e proef won zij de 2e prijs 
met 209 punten en in de 2e proef reed zij een 
winstpunt met 2008 punten. Bobbie kan weer 2 
winstpunten bij haar totaal optellen. 
Louise Nieuwenhuis kwam met Sieuwke fan 
Lutke Peinjum aan de start in de klasse Z1. In de 
2e proef won zij de 1e prijs met 216 punten goed 
voor 1 winstpunt.

Joure 31 maart
Sanna v/d Heide startte met Minke v/d Blokken 
ook in de klasse Z1. Zij won de 1e prijs met 207 
punten

Benningbroek 1 april
Louise Nieuwenhuis ging de afsluitdijk over om 
hier uit te komen in de klasse Z1 met Sieuwke 
fan Lutke Peinjum voor de Barokke wedstrijd. 
De score was 210 punten goed voor 1 winstpunt.

Arum 1 april
Janine Dijkstra kwam hier uit in de klasse B met 
Ybo fan Samir. In de 1e proef was de score 188 
punten en in de 2e proef 193 punten samen goed 
voor 2 winstpunten.
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Loopgroep Makkum organiseert Fjoer Rin    Door Judith van Lavieren

Makkum - Op zondag 29 april organiseert 
Loopgroep Makkum in samenwerking met de 
Koninginnevereniging Makkum de eerste editie 
van de Fjoer Rin. “Een wandel en hardloop-
festijn met een koninklijk tintje”. De wens om 
zelf een loop te organiseren leefde al langer 
binnen Loopgroep Makkum. Toen die op de 
jaarvergadering weer naar voren kwam begon 
het balletje te rollen en werd contact gezocht met 
de Koninginnevereniging. Samen houden ze nu 
een trimloop gecombineerd met een wandeltocht. 
Al associërend is de naam Fjoer Rin ontstaan. 
Men zocht naar een naam met een koninklijk, 
oranje tintje. In Fjoer Rin komt het oranje terug. 
Het past ook goed bij de loopgroep want hun 
krantje heet “’t Lopend vuurtje”. De gedacht die 
hoort bij het Olympisch vuur vindt de loopgroep 
ook van toepassing: meedoen is belangrijker 
dan winnen.

De Fjoer Rin begint om 13.00 uur met een 
Bernefjoerrin voor de kinderen. De start en 

finish is bij het Multi Functioneel Centrum aan 
de Lieuwkemastraat. De jeugd rent een rondje 
van 1 km. Zij worden feestelijk ingehaald door 
de volwassen lopers, die daarna van start gaan. 
Zij kunnen kiezen uit een trimloop van 5, 10
of 21,1 km. De laatste afstand is een halve 
marathon. Die was er nog niet in Makkum. 
Wie liever wandelt kan zich inschrijven voor de 
wandeltocht van ongeveer 15 km. In Wons, 
Schraard en Exmorra zijn de dorpshuizen 
geopend, zodat iedereen onderweg even “aan 
kan steken”. Ook op het strand heeft men toe-
gezegd voor een warm onthaal van de lopers te 
zorgen.

Loopgroep Makkum is erg enthousiast en doet 
zijn best evenementen naar Makkum te krijgen. 
“Vorig jaar werd de Milleniumloop gehouden 
in het gebied rond Sneek en Ijlst. Dit is een 
estafetteloop van iets meer dan 100 km. Wanneer 
deze in september weer gehouden wordt, gaat hij 
ook over Makkum”, vertelt Jan-Hindrik Hartman 
van Loopgroep Makkum. “Onze Fjoer Rin is een 
ideale voorbereiding voor de Slachtemarathon. 
Het is onze bedoeling er een jaarlijks terug-
kerend evenement van te maken.“ 

De inschrijving voor de Fjoer Rin is al gestart. 
U kunt hiervoor terecht op de site van de loop-
groep: Loopgroepmakkum.nl. Hier vindt u 
bovendien informatie over de route en de kosten. 
Inschrijven kan ook nog op 29 april bij het MFC. 
De organisatie hoopt echter dat er zoveel moge-
lijk van tevoren via de site wordt aangemeld.

Twirre wint op de Vecht
Zowel de Twirre als Zeesteeg waren vanuit 
Makkum naar de openingswedstrijd van het 
Nederlands Kampioenschap sloeproeien in 
Weesp afgereisd. Voor de 4e editie van de 11,1 
km lange race ‘vechten op de Vecht’ hadden zich 
18 dames- en 62 herenteams ingeschreven. Deze 
eerste van 8 wedstrijden die meetellen voor het 
NK werd geroeid op een prachtig wedstrijdwater 
en was de eerste serieuze krachtmeting na de 
winterstop. De heren van de Zeesteeg waren na 
een prima vorig seizoen gepromoveerd en 
komen nu net als de Twirre uit de in hoofdklasse. 

De teams vertrokken om de halve minuut vanuit 
het centrum in Weesp en het werd daardoor een 
prachtige inhaalrace op het soms smalle water. 
De Twirre startte voor de Zeesteeg en zette 
uiteindelijk een eindtijd van 1’04”23 neer. 
Onderweg hadden ze nog een even aandrijving 
met de reuzen uit Aldeboarn die hun 30 jarig 

jubileum met de Trewés vierden. De adrenaline 
gierde daarna door het lichaam. De Zeesteeg 
roeide een sterke wedstrijd en klokten met 
1’02”28 een toptijd. Alleen de mannen van de 
Azorean High waren sneller en ze waren 
daarmee de snelste Kromhout whaler. De prijzen 
worden echter verdeeld na de handicap-
berekening en tijd van de Zeesteeg resulteerde in 
een vermogen van 108,89 watt, goed voor een 
vijfde plaats. Nog nooit had het team zo goed 
tijdens een NK-wedstrijd gepresteerd! De Twirre 
beleefde helemaal een superstart want de tijd 
was goed voor een vermogen van 123,71 watt. 
Net als vorig jaar wonnen ze de openings-
wedstrijd van het seizoen. De trainingsarbeid 
van de winter had zijn effect gehad. De tweede 
plek was voor Hjoed ´n Makkie uit Franeker met 
111,26 watt, derde de Zuyderzee met 111,22 watt. 
Eerstvolgende wedstrijd: 14 april Harlinger 
kampioenschap sloeproeien.

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Zaterdag 28 april Makkum got talent

Zondag 29 april Fjoer Rin

Maandag 30 april Rabobank Beachvolleybaltoernooi

Op zaterdag 28 april van 16.00 uur tot ongeveer 
19.00 uur organiseren we ” Makkum got talent”. 
Iedereen, van jong tot oud, kan dan laten zien 
welk talent hij of zij beheerst. Voorheen hadden 
we de playbackshow waar voornamelijk kinderen 
aan meededen die zongen. Nu willen we ieder-
een een kans geven om op te treden en de toe-
schouwers te verbazen met hun act. Je kunt je als 
solist opgeven of met een groep. Bespeel je een 
muziekinstrument, kun je zingen, kun je goochelen, 
heb je een huisdier dat iets bijzonders kan doen, 
wil je een mooi gedicht voorlezen, kun je zelf 
dansen of iets bijzonders doen, geef je op! Dat 
kan via de site van de koninginnevereniging, 
www.koninginneverenigingmakkum.nl of voor 
het begin van de show Als je jezelf opgeeft ver-
geet dan niet te vermelden: je naam en telefoon-
nummer, wat je gaat doen, hoe lang je act duurt, 

hoeveel personen, neem je eigen muziek mee. 
Geef je snel op want vol is vol!!!

Air Guitar’ tijdens Makkum got Talent
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 “Makkum got talent” 
van de Koninginnevereniging helemaal uit te 
leven. Misschien schop je het wel tot de wereld-
kampioenschappen ‘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 28 april vóór de 
show van “Makkum got talent”  en laat je zien 
dat je ook wat in je mars hebt. Er zijn leuke
prijzen te winnen!

Op zondag 29 april organiseert de loopgroep 
Makkum in samenwerking met de Koninginne-
vereniging Makkum haar 1e editie van de Fjoer 
Rin. Een wandel en hardloopfestijn met een 
koninklijk tintje. 
• Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er een 
 kidsrun van ca. 1 km. 
• Voor de wandelaars is er een prachtige route 
 van ca 15 km uitgezet. 
• De hardlopers kunnen een keuze maken tussen 
 5, 10 of maar liefst 21,1 kilometer. 

De start en finish is bij het multifunctioneel 
centrum Maggenheim te Makkum, Klipperstraat 
21A 8754 AT Makkum. De Fjoer Rin start om 
13.00 uur. De route zal u langs Makkum en 
omliggende dorpen voeren. Wilt u alvast een 
glimp van de route opvangen, klik op foto`s 
route Fjoer rin. Kleed- en douchegelegenheid is 
te vinden in het MFC Maggenheim. Voor de 
hardlopers van de 10 en de 21,1 km zal er iedere 
ca 5 km een verzorgingspost zijn. Voor de deel-
nemers van de kidsrun is er een leuke herinnering. 
Voor de drie snelste deelnemers van iedere 

categorie zijn er leuke prijzen. Na de finish van 
de Fjoer Rin kunt u aanschuiven bij het matinee. 
Onder het genot van een drankje en muziek kunt 
u uw ervaringen delen en swingend de spierpijn 
bestrijden! 

Wilt u mee doen aan een van de onderdelen van 
de Fjoer Rin, schrijf u in middels het inschrijf-
formulier op de website van de loopgroep. 
Deelname aan de Fjoer Rin kost €7,50 per per-
soon. Voor dit bedrag ontvangt u uw startnummer, 
een gratis drankje en een leuke herinnering. 
Deelname aan de kidsrun is gratis.

Let op, de wijze van betaling van het inschrijf-
geld vindt u onderaan op het inschrijfformulier. 
De Koninginnevereniging draagt zorgt voor de 
afhandeling van de betaling. Na ontvangst van 
uw betaling, krijgt u een e-mail ter bevestiging 
van uw deelname. Wilt u meerdere personen 
inschrijven, klik dan op de link onderaan het 
formulier. Mocht het inschrijven via deze site 
niet slagen, dan kunt u op de dag van de Fjoer 
Rin ter plekke inschrijven.

De voorbereidingen beginnen al vroeg om van 
het centrum van Makkum weer voor één dag om 
te toveren tot een Beach. Vrachtauto’s rijden af 
en aan met zand om de mooie zandvloer aan te 
leggen voor alle sportieve deelnemers. Wanneer 
de vloer klaar is, kunnen de netten worden opge-
hangen en de speelveldlijnen worden uitgezet. 
Dan is alles klaar voor het toernooi dat start om 
10.00 uur en kan het volleybal spektakel weer 
losbarsten.

Door verschillende teams in leeftijden en sterkten 
wordt er dan gestreden om de punten en de eer! 
De scheidsrechters leiden alles in goede banen 
en het geheel wordt in de gaten gehouden door 
de volleybalcommissie. Na afloop is de prijsuit-

reiking die uit geldprijzen bestaat. Een sportief 
evenement dat sportief spel door de deelnemers 
verdient! Dit wordt alweer het 17e beachvolley-
baltoernooi. 

Je kunt je opgeven via www.koninginneverenig-
ingmakkum.nl. We hopen weer op vele teams en 
mooi weer op de Beach! Voor alle deelnemers 
aan het toernooi geldt: GEEN ALCOHOL 
TIJDENS DE WEDSTRIJDEN!!!!!!! Dit ter 
voorkoming van ongelukken en andere onge-
makken. Rondom ‘the beach’ is het altijd weer 
goed toeven op de gezellige terrasjes. Als het 
weer dan ook nog meewerkt, kan Koninginnedag 
in Makkum niet meer stuk. Hoofdsponsor: 
Rabobank Sneek – Zuidwest – Friesland.
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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 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Redactie Makkumer Belboei 
is blij met uw inbreng

Makkum - Vanaf oktober 2011 is de nieuwe 
redactie van de Makkumer Belboei, bestaande uit 
Sjirk Wijbenga, Jetze Genee, Doutzen Ouderkerken 
en Judith van Lavieren, aan het werk. Met veel 
plezier trekken we er elke week op uit om onze 
stukjes te schrijven. Opdrachten krijgen we van 
onze hoofdredacteur Ab van der Meer. We merken 
dat we steeds meer aangesproken worden door 
Makkumers met de vraag of we een stukje over 
een bepaald onderwerp willen schrijven. En daar 
zijn we heel blij mee. Zo kunnen we actueel zijn, 
een krant voor en door Makkumers.

Heeft u ook een leuk voorstel over een stukje 
over Makkum? Bent of kent u iemand met een 
nieuw bedrijfje? Zijn er vermeldenswaardige 
ontwikkelingen in uw bestaande bedrijf? Is u iets 
bijzonders opgevallen of kent u iemand met een 
bijzondere hobby of verzameling? Over welke 
“markante Makkumer” zou u graag een verhaal 
lezen? Uw suggesties kunt u vanaf heden kwijt op: 
redactie@makkumerbelboei.nl. Natuurlijk kunt 
u ons ook nog steeds persoonlijk aanspreken. 
We zijn benieuwd naar uw ideeën.
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(Tomaten)kweekkas l 190 x b 120 x h 193 met 
kweekrekken wintervast nieuw in doos € 90,- nu 
€ 50.- tel.06-12290207.
 
“Wie o wie heeft een goeie vouwfiets voor mij? 
hoeft niet perse een nieuw model te zijn. tel. 
0625129797”
 
Rotan stoel € 5 Tafeltennistafel, met toebehoren 
€ 40 Hawk fietsendrager € 40 Imperiaal incl. 
skidragers voor auto zonder daklijst, (past o.a. 
op Subaru Legacy) € 20 Metalen PC tafel € 10 
Koelbox € 5 Kinderbureau € 5 tel: 0515-231035 
na 18 uur
 
Combi wandelwagen GRACO incl. reiswieg KEES 
z.g.a.n. € 50,- Wipstoel KEES z.g.a.n. € 7,50 
tel. 06-13915131
 

Houten tuin set opknapper tel. 0515231678

Ik heb per ongeluk een verkeerde zwarte leren 
jas (maat 158-164) meegenomen bij de sporthal 
of op school (de Ark), wie heeft mijn zwart 
leren jasje (met bloemetjes aan de binnenkant) 
per ongeluk meegenomen? Graag jullie reactie: 
telefoon 0515-233195

TE KOOP

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.- 

email: belboei@makkum.nl

GRATIS AF TE HALEN

MEEGENOMEN

Zoekertje

Libelle Zomerweek
Op dinsdag 8 of donderdag 10 mei
Thema CHINATOWN!!!!
Entree + toegang voor  36,- p.p.
Minimale deelname 25 personen.

Opstap mogelijkheden in Makkum, 
Bolsward, Koudum, Balk en Lemmer

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

Gezien in Makkum

* Vandaag is het himmeldei en de 6 jarige Marrit Koornstra heeft vorige week – samen met haar 
Pake Jan en Beppe Corrie – alvast een voorzet gegeven om veel rotzooi rondom het tennispark op te 
ruimen. (Blikjes, flesjes, plastic)

Vorige week kon u lezen dat de kappers en 
schoonheidsspecialistes van Makkum de Bouwers 
helpen voor het bij elkaar sparen van een pruik. 
Er zijn al 8 staarten afgeknipt in Makkum, de 
afgelopen weken! (Het wordt nog een kale boel 
in het dorp). Op de Haarwensenmiddag georga-
niseerd door de Doopsgezinde kids (De Bouwers) 
worden nòg een aantal staarten afgeknipt door 
Sipke Jan Bousema.

Haar genoeg dus, maar nu nog geld voor het 
maken van de pruiken. Daarom hebben we van 
verschillende bekende Nederlanders collectors-
items gekregen om te kunnen veilen. Onze 
succesvolle veilingmeester van Makkum, Wiebe 
Visser, bekend van de veiling tijdens de 
Visserijdagen van Makkum zal de veiling met 
deze bijzondere items op speciale wijze leiden.

De 6 topstukken aangeleverd door bekende 
Nederlanders zijn: 
1 Een gesigneerd box met lp/cd/dvd 
 van de Zeeuwse band Blof 
2 Een bezoek aan de taartenwinkel van Abel.
3 De cup cake standaard uit de aflevering 
 van Indy (met haar mooie lange vlechten)
   ‘taarten van Abel’  incl. foto met handtekening 
4 Een haarlokje van Syb van der Ploeg 
 incl. gesigneerde cd ’Heilig vuur’
5 Een item van Sipke Jan Bousema
6 Een voetbal van Heerenveen
 (met  handtekeningen)

De veiling vindt plaats op Zaterdag 28 april om 
15.45 in het Doopsgezinde kasteeltje te Makkum.
Hoort, hoort en zegt het voort!! Volgende week 
meer……

Veiling items BN-ers voor Stichting Haarwensen

Voordelige voorverkoop 
in zwembad “Mounewetter” 
te Witmarsum
 
Waterpark “Mounewetter” opent zaterdag 28 
april om 14.00  uur haar deuren. Alle medewer-
kers staan klaar om u een lange en sportieve 
zomer te bezorgen. Maar eerst volgt de voorver-
koop, deze is van dinsdag 10 t/m vrijdag 20 april 
vanaf 8.30 tot 16.00 uur en op zaterdag 14 april 
van 9.30 tot 11.30 uur. Op zondag is er geen 
voorverkoop. 
Als u bij de kassa komt kunt u het abonnements-
geld betalen (graag via de pin) en krijgt u direct 
het nieuwe abonnementspasje van 2012. Vergeet 
niet uw pasje van vorig jaar mee te nemen, dit 
wordt door ons opgewaardeerd. Degenen die 
voor het eerst een abonnement kopen dienen een 
pasfoto mee te nemen. Lever ook het opgave-
formulier in, mocht u geen boekje of opgave-
formulier gekregen hebben, dan kunt u dit bij de 
kassa krijgen. Tijdens de voorverkoop bespaart u 
gemiddeld maar liefst 20%. Wacht niet tot de 
laatste dag. Ook worden de leskaarten meteen 
verstrekt, kom dus snel langs, anders kunnen de 
zwemlesgroepen vol zijn. Heeft u vragen bel dan 
even met tel.nr. 0517-531704 of kijk op onze 
site: www.zwembadmounewetter.com. 


