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* Daphne en Annelies
Makkum - Toen de partytent ‘s morgens voor
de winkel van Ziezo Mode opgezet werd
sneeuwde het nog, maar tijdens de modeshows
scheen gelukkig de zon. Initiatiefneemsters voor
de feestelijke ladiesday op zaterdag 30 maart
waren Alie van der Veer van Ziezo Mode en
Andrea Kearney van Kearneys hair&make-up.
Deze dames zijn zoals ze het zelf uitdrukken
“enthousiaste vakgekken” die het leuk vinden
om de nieuwste trends in haar, make-up en mode
te laten zien. Ze benadrukken dat het gaat om het
totaalplaatje: leuke mode kan niet zonder een
mooie make-up en verzorgd kapsel en vice versa.
In de partytent hadden nog een aantal collegaonderneemsters een stand ingericht: Bakbeko
met cupcakes, Ilona Oostenveld met sieraden,
Klaske Visser met lingerie, Bep Riemersma met
Oriflame-cosmetica en Vollie Oostenveld die
de jeugd schminkte en vele nageltjes lakte. Cees
Jaspers verzorgde de muziek en Marloes vroeg
aandacht voor haar actie om geld in te zamelen
voor de hersentumorstichting.
Onder het genot van een hapje en een drankje
kon men bij al deze medewerksters een kijkje
nemen. De modeshow begon met het showen
van de nieuwste haarmode en make-up. Andrea
Kearney had er persoonlijk voor gezorgd dat
modellen Geartsje Haytema, Sharon Postma,
Marieke Lombaard, Ewoud van der Kamp, Yara
de Vries, Miranda Rinia en Ilse Tiersma er pico

bello uitzagen. De nieuwe trends op haargebied
zijn de featherextensions, veertjes die in het haar
aangebracht worden, en de zogenaamde colorsmash. Tijdens de show werd gedemonstreerd
hoe dit werkt: een soort gekleurd krijt wordt
op het haar aangebracht, gesealed met haarlak
en voila: je hebt vrolijk gekleurde lokjes tot de
volgende wasbeurt. Daarna kwamen de mannequins die de kleding showden, ook hun kapsels
en make-up waren verzorgd door Kearneys
hair&make-up. Astrid Bloemsma, Hennie de Vries,
Willeke en Daphne de Vries, Annelies van
Berkum, Iris Verwey en Monique Jansen lieten
zien hoe kleurrijk de zomermode is. Veel pasteltinten kreeg het publiek te zien en veel groene
kleuren van mintgroen tot fel groen. Ziezo Mode
heeft voor het komende seizoen een grote keus
in broeken, effen of met leuke (bloemen)prints,
veel leuke tops en tunieken en hippe imitatieleren jasjes.
Na de modeshow werd er door de bezoekers
druk gepast bij Ziezo Mode. Bij besteding vanaf
75 euro kreeg men een zonnebril cadeau. Onder
de klanten werden nog vier prijzen verloot: een
pakket van de Jumbo, een pakket van Kearneys
hair&make-up,een tas en een cadeaubon van
Ziezo Mode. Op een gezellige, enthousiaste en
professionele manier hebben Andrea, Alie en
alle medewerkers het publiek een voorproefje
gegeven van de nieuwe modetrends.

MAKKUM
Bleekstraat 22
Vraagprijs
€ 138.500,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
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 om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Van Asperen Praktijk 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
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

Familieberichten
Wie van u kan door bezorgd te zijn
ėėn el aan zijn lengte toevoegen?
MaƩ. 6:27

Mei fertriet, mar tankber foar alles wat hy
foar ús betsjuƩen hat, liƩe wy wiƩe dat
doch noch ûnferwachts fan ús hinnegien is,
myn leave man, ús leave heit en pake Thom

Thomas de Boer
 1 april 2013
Snits

* 10 juny 1943
Gaast
8 july 1964

Gaast: Rulie de Boer-AƩema
Makkum: Yde Anne en Marloes
Joure: JeƩy en Willem

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. 0515-461811 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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Thom de Boer
De zware strijd is gestreden. Wij mogen weten,
dat het goed komt, maar anders dan wij
graag wilden.
Rommert en Marijke van der Meer
Catrinus en Bianca
Jan en Marlon
Reinier en Brigit
Wij wensen Rulie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit grote verlies.
Onzichtbaar zijn de dingen
die ik kwijt ben
die ik nooit meer vind
maar met mijn ogen dicht
zie ik alles
wat mijn hoofd verzint

Gaast: Johanna en Sierd Henk
Vietnam: Alle Jelle en Teng
en pakesizzers.

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

Ons familielid en vriend is niet meer

Buren 2 8757 JX Gaast

Heel verdrietig ben ik dat mijn pake
er niet meer is.
Dikke tût van Fleur
Mama en zusjes van Fleur
Pleuny, Summer† & Annabella

De tanktsjinst foar syn libben sil hâlden
wurde op sneon 6 april om 13.30 oere yn
KC “Het Anker”, Buren 17 te Makkum,
wêrnei de beïerdiging plakfine sil yn Gaast.
Foarôfgeand oan de tsjinst is der fan
12.45 oere ôf Ɵid ta kondolearjen.
It libben giet troch
mar it is net itselde mear
Peaskemoandei is dochs noch hasƟch
thúshelle ús alƟid sa moedige en sterke
sweager en omke

Thomas de Boer
Leave man fan ús suster Rulie de Boer-AƩema
Wy winskje har en de bern Gods sƟpe ta.
Landsmeer: Jelle en Geeske
Eksmoarre: Liesje en Lammer
Ferwâlde: Willem en Uilkje
Omke en
tantesizzers

Niet meer tastbaar…
maar voor altijd in ons hart!
Voor de grote belangstelling en steun, die wij
mochten ontvangen na het zeer plotseling
overlijden van mijn lieve vriend en onze lieve
broer

Riemer Wesselius
betuigen wij U onze hartelijke dank
Nelleke Verheugen en kinderen
Broers en zusters
Maart 2013

Tankber en grutsk binne wy
mei de berte fan ús famke

Lisanne
berne op 19 maart 2013
Jan Brouwer en Ietsje Sieperda
Leerlooiersstraat 19
8754 ED Makkum
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Jaarvergadering 2012-2013 PBM in De Prins

door Sjirk Wijbenga

Een “bannich jier” voor Plaatselijk Belang Makkum

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Dick Visser van de stichting Varend Erfgoed Makkum
“Het is jammer dat u geen goede impressie geeft in
uw presentatie van de daadwerkelijke hoogte van de
oude scheepswerf. Vanuit een helikopter gezien geeft
de werkelijkheid een vertekend beeld”. Even dreigde
er tijdens de rondvraag een knallende discussie te
ontstaan tussen de heer Visser en mevr. Fahner en of
er nu wel of niet sprake zou zijn van bedrijfsvoering.
De heer Visser presenteerde vorige week donderdag
tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang
Makkum de plannen van de te bouwen scheepswerf
voor Aken, Blazers en Kofschepen op de Bargekop
in Makkum. Mevr. Fahner vond de presentatie te
eenzijdig en stelde bovendien: “waar gewerkt wordt,
getimmerd en gebouwd is lawaai. Dus bedrijfsvoering!" Visser benadrukte het ecologische en
educatieve karakter van de traditionele werf. PBvoorzitter Jan van Hijum greep snel in en gaf te
kennen dat dit niet de juiste plek was om deze discussie te voeren. Ondanks een aantal bezwaarschriften van buurtbewoners zijn de plannen van de
scheepswerf al in een vergevorderd stadium. In zijn
presentatie onthulde de heer Visser tevens dat er
onderhandelingen met Tichelaar worden gevoerd
om een dependance bij de scheepswerf te realiseren
voor het tentoonstellen van Makkumer sieraardewerk.
Evelien Barbiers was eveneens uitgenodigd door
PB om voorlichting te geven over de verenigingsactiviteiten van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam.
(MAD) Een project waar op verschillende plekken
in Makkum eetbaar en aantrekkelijk groen en biodivers landschap ontwikkeld wordt in samenwerking
met basisscholen, de volkstuinvereniging en andere
vrijwilligers. Bij Avondrust is inmiddels een permacultuur dorpstuin gerealiseerd. De volgende stap is
het planten van fruit- en notenbomen en bloemenlinten op gemeentelijke grond op verschillende
plaatsen in Makkum.
* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

Het afgelopen jaar is voor PBM hectisch geweest.
Sinds de fusie van de gemeenten krijgt het bestuur
steeds meer belangrijker en gecompliceerder zaken
voor de kiezen zoals: Windpark Fryslân, dreigende
sluiting bibliotheek en het Masterplan. Er wordt
veel werk achter de schermen verricht wat, volgens
secretaresse Alie Postma, niet altijd door Makkum
wordt gezien. Primair is PB niet tegen windenergie,

zegt bestuurslid Arjen Doedel, maar we hebben met
verbazing kennis genomen van de enorme omvang
van het te realiseren windpark nabij de kust van de
Holle Poarte. Hoewel het project zich nog in een
fase bevindt van publicatie en kennisgeving, maakt
het bestuur zich ernstig zorgen.
De dreigende sluiting van de Makkumer Bibliotheek
mag voorlopig van de baan zijn, het is en blijft voor
het bestuur onaanvaardbaar dat deze instelling vanwege bezuiniging de deuren straks wel moet sluiten.
PB volgt de ontwikkelingen op de voet en zal indien
nodig aan eventuele acties ondersteuning bieden.
Door het bestuur is druk uitgeoefend op de gemeente
n.a.v. het Masterplan dat voor Makkum maar niet
van de grond wou komen. Eind december was de
kogel door de kerk en kon voorzitter Jan van Hijum
gezamenlijk met de wethouder, gedeputeerde en
afgevaardigden van de watersportkern een handtekening plaatsen onder het plan. Het Masterplan
voor Makkum behelst de volgende zaken: Een aantrekkelijke toegangpoort maken Holle Poarte richting Makkum; Upgrading boulevard/strand; Bewegwijzering Makkum en Autoluw/bestrating Plein en
Markt.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een bemiddelende
functie gehad bij het realiseren van de trappetjes
aan de kades van het Vallaat, de beplanting van 4
iepenbomen eveneens aan het Vallaat en de oprichting van PR Makkum. Er werden in het afgelopen
jaar besprekingen gevoerd met de gemeente over
de verkeersveiligheid en de slechte bestrating en
met Elkien over de sombere toekomst van de
Makkumer huurwoningen.
Ronnie Bruinsma trad af als bestuurslid en Jolanda
Dolman werd als nieuw bestuurslid benoemd. Jolanda
neemt het penningmeesterschap over van Arjen
Doedel die zich bezig zal houden met beleidsstukken
en de materie betreffende het windpark.
Tijdens de rondvraag werd aandacht gevraagd voor:
De zorgen rond drugsproblemen in Makkum;
Bestemmingsplannen niet meer ter inzage in de
bibliotheek;
5 april bijeenkomst in het MFC “Houdt Friesland
mooi” en Buurtprojecten gesubsidieerd door Elkien.
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Agenda
Donderdag 4 april:
Makkum – PR Makkum lezing en discussie over
ontwikkeling toerisme in MFC Maggenheim
aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 5 april:
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang:15.00 uur in het restaurant
Makkum – Informatie bijeenkomst
over Windmolenplannen in MFC Maggenheim
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 6 april:
Makkum – Papier ophalen vanaf 9.00 uur
door Hallelujah en Flevozangers
Cornwerd – Dorpshuis De Bining
Toneelstuk “Doktertsje boartsje”
Aanvang: 20.00 uur
Parrega – CMV Excelsior viert 120 jarig jubileum
met concert in De Gearhing aanvang: 20.00 uur
m.m.v. Die Twa

Dinsdag 9 april:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 5 april
Makkum – Doopsgez. kerk,19.00 uur
Gespreek: thema wind
Voorganger: Ds. L Durksz

Zondag 7 april:
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél
m.m.v. kopergroep Nij Libben
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. C Helderop
Makkum – Doopsgez. kerk,19.00 uur
Gespreek: thema wind
Voorganger: Ds. L Durksz

Zing Mee in Makkum
Zondagavond 7 april is er weer een "Zing Meeavond" in restaurant "Waerdsicht" van zorgcentrum Avondrust , Kerkeburen 66. Er worden
bekende geestelijke liederen gezongen o.a. uit de
Joh. de Heer-bundel. De orgelbegeleiding wordt
verzorgd door dhr. A.Couperus. de toegang is vrij
en de aanvang is om 19.30 uur. U bent van harte
welkom. Info: A.Otter tel. 542126 of D.Tamminga
tel. 231618.

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 4 april 2013

Slagerij Attema Makkum

Ruud Gaastra nieuwe voorzitter Stichting Kornwerderzand

elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

* “Oarlochstriennen “met Jan Arendz, Marijke Geertsma, Tet Rozendal en Astrid Reitsema.
Kazemattenmuseum Kornwerderzand - Vorige
week woensdag droeg de heer T. ter Wisscha
tijdens een persconferentie de voorzittershamer
van de Stichting Kornwerderzand over aan de
heer Ruurd Gaastra uit Witmarsum. Ter Wisscha
leidde het bestuur ruim 18 jaar lang. Toen hij in
1993 gevraagd werd om een plaats in te nemen
in het bestuur kon hij aan dit verzoek geen weerstand bieden. Gestimuleerd en gemotiveerd door
vele vrijwilligers ging Ter Wisscha de uitdaging
aan om samen met hun de geschiedenis van deze
historische plaats in leven te houden. Door de
inzet van deze vrijwilligers is het museum steeds
verder gegroeid, waarbij de aandacht voor de
educatieve kant, de groepen schoolbezoek, een
steeds belangrijkere plaats innam.
Ruurd Gaastra uit Witmarsum is de nieuwe
voorzitter van de Stichting Kornwerderzand. Al
sinds kort draait Gaastra als vrijwilliger mee in
het bestuur van Stichting en werd hij gegrepen
door de sfeer en de kameraadschap die het
werken voor dit museum voor hem tot een bijzondere ervaring maken. Hij hoopt met veel
plezier als voorzitter te mogen samenwerken
met de ruim 70 vrijwilligers en andere betrokkenen bij het museum. Eén van de belangrijkste
taken op korte termijn zal zijn, het huidige
beleidsplan te actualiseren. Bovendien wordt er
momenteel al gewerkt aan de plannen om het

museum op een thematische wijze opnieuw in te
delen en in te richten. Dat is een geweldige klus
die in 2015 gerealiseerd moet zijn wanneer het
Kazemattenmuseum haar 30e verjaardag viert !
Trije Froulju en de oarloch
Tidens de parsekonferinsje waard wiidweidich
omtinken jûn oan de earste rige fan 20 foarstellings fan it stik “Oarlochstriennen”. It ferhaal
is basearre op wiere feiten en skreaun troch
Marijke Geertsma. It ferhaal fertelt oer Esmée
van Eeghen, Joop van den Helm- Logtenberg en
Antonette Jaakke. Alle trije froulju, berne yn
Amsterdam, komme yn de jierren ’40-45’ troch
de leafde foar in man nei Ljouwert ta. Se reitsje op
harren eigen wize belutsen by it Fryske Ferset.
“Oarlochstriennen” giet oer oarloch en frede,
leafde en ferset, loyaliteit en ferrie, erchtinkendheid eangst, moed en oergeunst. Oer kieze en
dilemma’s en de dêrby hearrende konsekwinsjes.
De oarlochsjierren ha foar de trije froulju beskiedend west foar harren fierdere libben. Goed blykt
net altiten goed te wêzen en ferkeard net allinne
mar ferkeard. “Oarlochstriennen” is de earste
produksje fan J&Mteaterwurk fan Jan Arendz en
Marijke Geertsma. De foarstelling wurdt spile
troch Tet Rozendal, Marijke Geertsma en Astrid
Reitsema yn it Kazemattenmuseum te Koarnwertersân fan 16 april o/m 27 april. Foar mear
ynformaasje www.jmteaterwurk.nl

Kazemattenmuseum opent deuren voor Museumweekend
Het komend weekend 6 en 7 april, is het
Kazemattenmuseum Kornwerderzand geopend
voor het 32-ste Nationaal Museumweekend.
Voor slechts 1 Euro heeft het publiek toegang tot
het museum, waarin naast de bestaande collectie,
ook weer enkele bijzondere attracties te zien
zijn. Zo is er inmiddels een voorbeeld van een
versterking uit de Wonsstelling te bezichtigen en
zal ook de mijnenveger “ex Hr.Ms.Sittard” weer
aangemeerd liggen voor een bezichtiging en een
kopje koffie. Ook de Club “DAF YA 126 en 128”
is weer ter plekke met een militair kampement
en een aantal oude, authentieke militaire voertuigen, waarmee de jeugd als passagier een ritje
kan maken. De “Stichting PIT Pro Rege” is aan-

wezig met een stand, deze stichting houdt zich
bezig met het welzijn van militairen die op missie
zijn geweest en tenslotte zal ook de palingroker
uit Parrega, weer zijn ter plaatse gerookte waar
aanbieden. In de filmzaal draait de film met de
belevenissen en de angstige ervaringen van 4
Veteranen, die op Kornwerderzand dienst deden
tijdens de meidagen 1940. Het museum is op
beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De
weersomstandigheden dreigen gunstig te zijn
voor dit 32-ste Nationaal Museumweekend,
waarvan het thema dit jaar is: “Doe een museum!”
Vanaf woensdag 1 mei is het museum weer
geopend, zoals gebruikelijk op woensdag en
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
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Slagerij Neidhöfer opent de deuren in Makkum

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

*Elisa en John Neidhofer
Vorige week donderdag opende slagerij Neidhöfer
de deuren in Makkum. Woensdagavond vond
de officiële opening plaats voor vrienden en
genodigden. Cees Neidhöfer startte 40 jaar
geleden met zijn vrouw een slagerij in Den
Oever. “Ik heb nooit kunnen bedenken dat er nog
eens een 2e winkel van ons over de dijk zou
worden geopend in Makkum”, zei de trotse slager
uit Den Oever. Zijn zoon John heeft inmiddels
de ambachtelijke slagerij overgenomen van zijn
vader. Gezamenlijk met hem en zijn kleinzoon
verrichtte Cees Neidhöfer de officiële opening
met het doorknippen van een lint.
Volgens www.wieringernieuws.nl houden de
Wieringers nogal graag van een praatje en ging

het gerucht dat Neidhöfer uit Den Oever zou
verdwijnen. Dit berust op een groot misverstand
want dat is absoluut niet de bedoeling. Bovendien
kan men toch zeker niet zonder de heerlijke
producten die met vakmanschap en liefde voor u
bereid worden. De vleeswaren, heerlijke worsten
en andere producten worden in eerste instantie in
Den Oever geproduceerd. De dagelijkse leiding
in de nieuwe slagerij in Makkum komt in handen
te liggen van Elisa en Arno, aldus het wieringernieuws. Met aantrekkelijke aanbiedingen en
specialiteiten van de ambachtelijke slagerij zijn
John en Elisa Neidhöfer in Makkum gestart in
het vertrouwde pand aan de Kerkstraat waar dit
jaar exact 100 jaar slagerij in gevestigd is.

KOPERS, grijp uw kans op de huizenmarkt!
NVM Open Huizen Dag
op zaterdag 6 april a.s.
Om geïnteresseerden vrijblijvend eens de kans te
geven om zich te oriënteren op de woningmarkt,
organiseert de NVM 2x per jaar een Open
Huizen Dag. De eerste is op zaterdag 6 april a.s.
van 11.00 tot 15.00 uur. De twee NVM Open
Huizen Dag van dit jaar is op 5 oktober 2013.
Ook in Makkum en omgeving doen weer diverse
woningen mee aan deze NVM Open Huizen
Dag. De deelnemende woningen kunt u terug
vinden op Funda (www.funda.nl) of via de aankondiging op de voorpagina van de Makkumer
Belboei. Ga komende zaterdag dus eens geheel
vrijblijvend en zonder het maken van een
afspraak, kijken in één of meer deelnemende
woningen. De eigenaren zullen u van harte
welkom heten.
BTW op verbouwingen en renovatie
tijdelijk naar 6%
De btw op renovatie en verbouwingen in de
bestaande bouw is tijdelijk verlaagd naar 6%.

Deze maatregel is op 1 maart 2013 ingegaan en
loopt tot 1 maart 2014. Het lage btw-tarief geldt
echter alleen voor manuren en niet voor materiaalkosten. Toch kan dit een hele leuke besparing
opleveren, waardoor wellicht de door u gewenste
opknapper in uw financiële bereik kan komen.
Meer budget voor het verstrekken
van Startersleningen
Verder is er meer budget beschikbaar voor het
verstrekken van Startersleningen. De invulling
hiervan moet nog uitgewerkt worden en hopen
dat de gemeente ook in 2013 hier weer aan gaat
deelnemen. Hou hierover dus de site van de
gemeente (www.gemeentesudwestfryslan.nl of
www.gemeenteswf.nl) in de gaten. Meer informatie over de Startersleningen is ook te vinden
op www.starterslening.nl, www.rijksoverheid.nl/
starterslening en op www.svn.nl onder het kopje
“financiële regelingen”. Uiteraard zal ook uw
hypotheekadviseur u hier meer over kunnen vertellen.
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Vogelwacht nieuws
Door het extreem koude weer is het voorjaar dit
jaar nu al zeker 3 weken later als normaal. Tot op
heden is het aaisykers-seizoen voorbij zonder
dat er een ei gevonden is. Dat is uniek en nog
niet eerder voorgekomen. Vrijdagavond 5 april
organiseren wij ondanks de kou de jaarlijkse
nazorgvergadering. De zorg voor de weidevogels houdt bijna 50 actieve vrijwilligers vanaf
nu tot half juni bezig. Wilt u ook meelopen met
een nazorger om de nesten van onze weidevogels
te beschermen, kom dan langs vrijdagavond.
Tijdens deze avond worden de resultaten van de
weidevogels van vorig jaar besproken, worden
de broedvogels in stad en dorp besproken, kijken
we naar de samenwerking met boeren en zorgen
we voor een afstemming om ook dit jaar zo goed
mogelijk de kuikens groot te krijgen. Overleg
tussen boer en nazorger, nadruk op kuikenzorg
en predatiedruk komen aan bod. Wij rekenen op
een levendige discussie tussen de aanwezige
leden, boeren, nazorgers en buitenstaanders. Daarnaast worden de vinders van de eerste eieren
(indien gevonden voor maandag 1 april!) gehuldigd.
5 april wordt de wijze van invoeren van de
nazorggegevens op de computer toegelicht door

Door Jetze Genee
een lid van de commissie Nazorg van de BFVW.
Dit doen we door live een demonstratie te geven
op groot scherm. Op deze manier geven wij zo
goed en duidelijk mogelijk de kansen van de
nieuwe manier van gegevens beheer aan.
Vogelwacht Makkum wil de broedzorg optimaliseren. Dit geldt ook voor tuinvogels. U kunt
daarbij helpen. Nestkasten zijn deze avond verkrijgbaar/ te bestellen. Graag geeft de vogelwacht tips over meer vogels in uw tuin en
directe woonomgeving.
Tenslotte is er natuurlijk tijd om gezellig na te
zitten en het bar koude aaisykersseizoen te
bespreken. Hebt u ideeën bij het verbeteren van
de broedzorg? Dan kunt u deze tijdens de vergadering aan het bestuur doorgeven.

Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 5 april
via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512)
381448 of via www.itfryskegea.nl. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon
van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon.

* Er op woensdag 22 mei van 10.45-12.00 uur
wildwikkelen is in het centrum van Makkum,
in Piaam en Makkum Strand ?
* Dit ter ere is van het 120 jarig bestaan van
Rinia Fietsen en Hoeksema Kapper in de
maand mei.
* De schoolkinderen van Makkum ons komen
helpen!
* Wij op zoek zijn naar enthousiaste creatievelingen die de kinderen komen helpen.
* U kunt zich opgeven: info@vannuyenmakkum.nl

Komende activiteiten VW Makkum
• zondagochtend 14 april, 10.00 uur jeugdnazorgddag bij Jelly en Siebren Reitsma,
opgave via jelly.reitsma@planet.nl,
• Nestkast timmeren bij de dorpstuin Avondrust
i.s.w.m. MAD, tijd en datum volgt later.
Graag tot vrijdagavond 5 april in de Prins!
Vogelwacht Makkum e.o.

Een eilandbezoek vol met verrassingen
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust.
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op
zaterdag 6 april houdt It Fryske Gea een wandelexcursie door dit normaal niet vrij toegankelijke
gebied. De wandeling begint om 14.00 uur en
duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een verrekijker worden aangeraden.

Wist u dat...

Vogelrijkdom
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de
waterstand werd verlaagd, waardoor voor de kust
zandbanken permanent droog kwamen te liggen.
Geleidelijk konden de planten zich op de kale
Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn hier
zeldzame plantensoorten te vinden. Ook vogels
hebben deze prachtige omgeving ontdekt. De
laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als
grote bonte specht en havik. Een wandeling op
dit unieke eiland is zeker de moeite waard!

* Wij ook op zoek zijn naar bolletjes wol en
andere gekleurde wikkelmaterialen.
* U deze kunt brengen bij: Nynke Pleats,
Funsport, Rinia Fietsen of Hoeksema Kapper.
* Wij zaterdag 6 april a.s. op Buren 23 in
Makkum meedoen met de landelijke Open
Huis dag, en van 11.00-15.00 uur de koffie
klaar staat voor kijkers/belangstellenden?

Familiebericht

In Dorpshuis te Cornwerd het toneelstuk “Doktertsje boartsje”
Op zaterdag 6 april speelt Toneelvereniging
"Set Troch" uit Hitzum "Doktertsje boartsje" in
Dorpshuis "De Bining" te Cornwerd. Vorig jaar
was dit zelfde toneelgezelschap aanwezig met
het stuk "Boer zoekt vrouw". Dit was een groot
succes. Nu wederom een hilarisch stuk: De van
bankroof verdachte Arie van Zanten, op de
vlucht voor de politie, rent het eerste gebouw
binnen dat hij tegenkomt. Uit een kast pakt hij

een witte jas en trekt deze aan. Als hij het
gebouw wil verlaten loopt hij hoofdzuster Gerda
tegen het lijf, die in de veronderstelling is dat de
plaatsvervangend arts dokter van Vliet is gearriveerd. Aangezien er voortdurend politie-auto’s
in de buurt rondrijden, blijft er voor Arie niets
anders over dan “doktertje te spelen”, met alle
verwarde gevolgen van dien. Aanvang 20.00 uur,
toegang 5 euro. Vol = vol

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214
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Uitnodiging Informatiebijeenkomsten Windmolenplannen
Zoals u al eerder in deze krant heeft kunnen lezen
organiseert het comité Hou Friesland Mooi
dorpsbijeenkomsten. Wij willen u tijdens die
bijeenkomsten op de hoogte brengen van de stand
van zaken m.b.t. de windmolenplannen in ons
gebied.Op 25 en 28 maart waren er geslaagde
bijeenkomsten in Schraard en Pingjum. De opkomst was goed en er waren kritische vragen
over huidige opzet van Windstreek 2012. Er
onstonden nuttige discussie over de opties voor
een beter plan. En niet onbelangrijk, de meerderheid van de aanwezigen gaven te kennen dat ze de
koers van het comité Hou Friesland Mooi steunt.
Hieronder vindt u de planning.
4 april om 20.00 uur voor Arum en Kimswerd

in Herberg De Gekroonde Leeuw in Arum
5 april om 20.00 uur voor Makkum, Cornwerd,
Wons in het MFC Makkum
16 april vanaf 19.45 uur voor Witmarsum
Gekoppeld aan jaarvergadering van dorpsbelang
in het Recreatiecentrum Mounewetter
Meer informatie over ons is te vinden op www.
houfrieslandmooi.nl en www.facebook.com/
houfrieslandmooi. Wij zien u graag tijdens een
van de bijeenkomsten op 4,5 of 16 april!
Met vriendelijke groet,
Comité Hou Friesland Mooi

Waaibomendag
Het thema Wind staat centraal tijdens het
Gespreek op vrijdag 5 april aanstaande. Het kan
een heel klein beetje waaien, zo dat je de wind
bijna niet voelt, maar het kan ook geweldig
tekeer gaan: een beste storm. Over zo’n storm
zingt het honingkleurige beertje Winnie de Poeh
in zijn liedje ‘Waaibomendag’.
Pom pom pomperdepom
Dom dom dom
Vandaag is het vreselijke waaierig
De wind is de hele dag draaierig
En de takken zijn niet meer zo blaaierig
De bomen worden kaal
Ikzelf, ik word niet draaierig
Ik hou, ik hou van waaierig
Ik draag een warme warme sjaal sjaal sjaal

Ja ik, ik word niet draaierig
Ik hou wel van waaierig
Draag een warme warme sjaal vandaag...
Winnie houdt van waaierig en daarvan wordt hij
niet draaierig. Maar dat geldt niet voor iedereen.
Er zijn voldoende mensen die helemaal niet van
een harde waaierige dag houden.
Tijdens dit Gespreek gaan we in op het thema
Wind. Wat doet de wind met je? Hoe ervaar je
de wind? Waar staat wind als symbool voor? Een
prachtig thema om er samen over te praten.
U bent van harte welkom op vrijdag 5 april 2013
in de Doopsgezinde Kerk, hoek Bleekstraat/
Tuinstraat. We beginnen om 19.00 uur.

Activiteiten Wooncentrum Avondrust
In het wooncentrum worden dagelijks activiteiten
georganiseerd, onder andere een Bingo, zang,
Klaverjassen, Shuffelen, Meer Bewegen Voor
Ouderen, Kegelen, sjoelen enzovoorts. Ook is er
een schilderclub en kunt u er terecht om te handwerken. 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
twee jaar 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 onder de

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. Dat is meestal geheel kosteloos en u hoeft zich hiervoor niet van tevoren op
te geven. Wij vinden het fijn om u te mogen
begroeten in Avondrust. In 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 Mw. A. Hilhorst, telefoonnummer 0515 –
231655. U kunt natuurlijk ook altijd even langs
komen, we staan u graag te woord.

Mantelzorgers uitgenodigd voor 'een bakje en een praatje'!
Bij mantelzorgers staat de zorg voor de ander
vaak voorop. Soms is er bijna geen mogelijkheid
om tijd en aandacht voor hun zelf. Toch is het
belangrijk zo nu en dan zelf een ontspannende
activiteit te ondernemen. Het Stipepunt in Bolsward
nodigt mantelzorgers uit voor een 'een bakje en
een praatje' op maandagmiddag 8 april a.s. in het
Grand café It Heechhout (P.A. Bruinsmanstraat
28 te Bolsward). Tijd: 14:15-16:00 uur.

Tijdens deze middag wordt er ook een DVD
gedraaid met daarin portretten van een aantal
mantelzorgers die vertellen hoe zij de zorg invullen maar tevens ook tijd voor zichzelf inruimen.
Graag tevoren aanmelden via de mail:
bolsward@stipepunt.nl of via telefoon nr. 06466157152.
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Makkum duurzaam van 0 tot 100 en meer

7 april, een dag die we
niet mogen vergeten.

Makkum – Komende zondag, 7 april, hangen de
vlaggen halfstok bij het monument op de Buren.
Dit herinnert ons aan de vreselijke gebeurtenissen
op 7 april 1945 in Makkum. 68 jaar na dato geldt
voor een aantal Makkumers nog steeds dat zij deze
verschrikkelijke dag nooit meer zullen vergeten.

Op donderdag 28 maart is met een groep jeugd,
volwassen vrijwilligers,de manager en personeel
van Avondrust,in de dorpstuin, de eerste boom
geplant van het baby-boom project Makkum. De
walnotenboom is stevig in de grond gezet en nu
maar hopen dat ondanks de kou de boom binnenkort uitloopt. De vrijwilligers (jeugd en volwassenen) hebben daarnaast nog 50 bessen en
hazelaars geplant, die als eetbare struiken en als
windsingel de tuin gaan omringen.

MADuurzaam werd aan het begin van de week
verblijd met een schenking van mw. Werkhoven
voor de dorpstuin. De walnotenboom is dan ook
opgedragen aan mevrouw Hiske Werkhoven - de
Boer die op 22 maart 100 jaar is geworden en
aan de baby’s van nu van Makkum. Een prachtig
symbool voor het doorgeven van duurzaam leven.
De eerste aanmelding voor het baby-boomproject
kwam op dezelfde dag binnen; voor Lisanne
Brouwer die op 19 maart geboren is!!
MADuurzaam@makkum.nl

Kerkelijke gemeente Gaast Ferwoude is nu PKN gemeente

eigen foto

De voorzitter van de kerkenraad H. Stellingwerf
Dinsdagavond 26 maart is in dorpshuis de Fûke
te Gaast de kerkelijke gemeenteavond gehouden.
Behalve de bespreking van het jaarboek en de
behandeling van de jaarcijfers zijn de stukken
ondertekend om een PKN gemeente te zijn. Een
historisch moment. Om te komen tot deze ondertekening is notaris Troost met zijn ondersteuner
naar deze kerkelijke gemeente gekomen. Vele
leden van de PKN in wording gemeente zijn
aanwezig. In een mooi gevulde zaal is deze
gebeurtenis feestelijk gevierd. De traktatie is een

stukje oranjekoek versierd met een afbeelding
van de drie ‘oude’ kerken.
De voorzitter Hendrik Stellingwerf neemt ons
tijdens zijn speech mee in de geschiedenis van
onze kerk(en). In 1984 is deze gemeente één van
de eerste SOW (samen op weg) gemeenten van
deze regio. Begin jaren 2000 besluit de synode
dat de kerken zich kunnen vestigen als PKN. In
deze gemeente werkt met wel zo, maar het is niet
notarieel vast gesteld. De uitvoering blijkt steeds
lastiger. Vandaar dat de kerkenraad vorig jaar op
de gemeenteavond samen met de leden heeft
besloten om deze ontwikkeling wel vast te gaan
leggen. Na een jaar intensieve voorbereiding en
verzamelen van de stukken door dhr F. Harkema
is het nu eindelijk een feit. Alle kerkenraadsleden hebben uit naam van de leden getekend bij
de notaris. Gaast Ferwoude is een week voor
Pasen 2013 nu officieel PKN gemeente.
Stellingwerf spreekt de hoop uit dat we als
gemeente bestaansrecht mogen behouden, en we
er met zijn allen voor gaan zorgen dat de wijn
niet opraakt…..
Uilkje Attema, Kerkrentmeester

Slechts een aantal dagen voor de bevrijding (18
april 1945) werd er door de Duitse bezetter een
inval gedaan bij onder andere de Conservenfabriek
van de Gebr. van den Berg op het Vallaat. Door
verraad was men op het spoor gekomen van het
verzet in Makkum en het bestaan van een geheime
zender. Er volgden verschillende arrestaties binnen
en buiten Makkum. Zes jonge mannen zijn hierbij uiteindelijk gefusilleerd. Hun namen en die
van andere slachtoffers zijn te vinden op het
monument: ‘Oan har dy’t foar ús frijheit foelen’.
Traditiegetrouw worden op 4 mei ook in Makkum
de gevallenen herdacht in de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en internationale
vredesmissies van nadien. Het Comité Dodenherdenking nodigt ieder uit deel te nemen aan
deze stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst.
Hierover volgt later meer. 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.
Het Comité Dodenherdenking Makkum.

120 jarig jubileum
CMV Excelsior Parrega is trots op het feit dat
zij dit jaar het 120 jarig jubileum mag vieren!
Om dit te laten zien willen we u uitnodigen op
zaterdag 6 april 2013. Als speciaal optreden hebben we het Friese zangduo Die Twa uitgenodigd.
Het belooft een schitterend concert te worden.
Iedereen is van harte welkom om 20.00 uur in de
Gearhing te Parrega. De entree is gratis, komt
allen vroeg, want vol = vol!
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OPROEP:
Wunseradieltoernooi gymnastiek 24 maart 2013
Zeemeermin en Neptunus Met veel enthousiasme hebben afgelopen zondag 1. Marrit Boonstra (Sparta) 2. Jokelien Fokkema
maart 150 jeugdige gymnasten van het voor- (V&O) 3. Femke Kooyenga (V&O) 4. Benthe
Visserijdagen Makkum! 24
malig Wûnseradiel, meegedaan aan het jaarlijk- Hiemstra (Sparta),

eigen foto

“Twee jaar geleden werd ik tot mijn verbazing
gevraagd om zeemeermin te zijn. Ik hoefde er
niet lang over na te denken om ja te zeggen,
zeker niet toen ik hoorde wie de Neptunus ging
zijn. Wat een ervaring is het geweest zeg!
Gelukkig was het ook nog eens prachtig weer
dus al met al een super geslaagd weekend!!”
Zeemeermin 2011, Marlies.
Eén keer in je leven in een schitterende Zeemeermin- of Neptunes outfit, hét gezicht worden
van de Visserijdagen van 2013, een 'once in a
lifetime-experience'... Wie wil dat niet of wie gún
je dat nou niet? Het bestuur van de Visserijdagen
is nog druk op zoek naar een Zeemeermin en
Neptunus voor 2013. Dus bij deze, wil je dit
prachtige evenement meemaken als Zeemeermin
of Neptunus of weet je iemand die dit leuk zou
vinden? Geef je zelf of iemand anders op via
www.visserijdagen-makkum.nl of secretariaat@
visserijdagen-makkum.nl.

Voorverkoop in jubilerend
zwembad Mounewetter te
Witmarsum
Mounewetter viert dit jaar haar 40-jarig bestaan
en gaat open op zaterdag 27 april om 13.30 uur.
Het hele seizoen zijn er leuke aktiviteiten, o.a.
ontbijtzwemmen, watervolleybal, discozwemmen,
spinning, slaapfestijn enz. Ook kunnen er ballonvaarten gewonnen worden, dus redenen genoeg
voor u om een abonnement te kopen. De tarieven
zijn vanwege het jubileum niet verhoogd. Maar
eerst volgt de voorverkoop, deze is van maandag
8 t/m vrijdag 19 april van 8.30 tot 16.00 uur en
op zaterdag 13 april van 9.30 tot 11.30 uur. Op
zondag is er geen voorverkoop. Als u bij de
kassa komt kunt u het abonnementsgeld betalen
(alleen via de pin) en krijgt u direct het nieuwe
abonnementspasje van 2013. 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.

se Wûnseradieltoernooi in sporthal Maggenheim
te Makkum. Het sportieve gebeuren was dit jaar
voor de 12e keer. In drie wedstrijdronden en op
verschillende niveaus werden oefeningen gedaan
op de mat, brug, balk, sprong, ringen, rekstok en
vloer. Dagkampioen bij de jongens was Oane
Tjalma van GV Parrega en bij de meisjes was dit
Myrthe Hettinga van V&O. Mede dankzij de
vele vrijwilligers en juryleden was het weer een
geslaagde middag, waarvan heel veel kinderen
en het publiek hebben genoten!
Uitslagen:
wedstrijdronde 1:
jongens niveau 17, geb.jaar ‘03-‘04
1. Preben Stellingwerf (Parrega),
geb.jaar ‘05-’06
1. Redmer Ypeij (V&O) 2. Mark Okkema (V&O).
jongens niveau 16, geb.jaar ’02-’03
1. Hessel Zijlstra (Parrega),
geb.jaar ’04-’05
1. Maarten de Witte (DES) en Jelle Jan Zwaagstra
(V&O).
jongens niveau 15, geb.jaar ’01-’03
1. Jelmer Kooijenga (V&O),
geb.jaar ’04-‘05
1. Lukas Gerritsma (DES).
jongens niveau 11 en 13
1. Oane Tjalma (Parrega)
meisjes niveau 9
1. Berber Koornstra (DES) 2. Femke Brouwer
(Sparta).
meisjes/dames niveau 8 geb.jaar ’97-’98
1. Evelien v.d. Land (DES) 2. Jeske Buijs
(Parrega).
meisjes/dames niveau 8 geb.jaar ’99-’01
1. Anna v.d. Geest (DES).
meisjes/dames niveau 7
1. Karin de Jong (DES)
wedstrijdronde 2:
meisjes recreatie 2, geb.jaar ’02-’03

geb.jaar ’04
1. Judith Bosch (Sparta) 2. Fardau Bakker
(Sparta) 3. Doortje Dierick (DES) 4. Linda
Burghgraef (Parrega),
geb.jaar ’05-’06
1. Hildou Tjalma (Parrega) 2. Thirza Kooij
(DES) 3. Jellie v. Abbema (V&O).
meisjes niveau 12, geb.jaar ’01-’02
1. Froukje Heslinga (Sparta),
geb.jaar ’03
1. Manon Poelsma (DES) 2. Astrid van Hettema
(V&O),
geb.jaar ’04-’05
1. Merlijne van Stee (Sparta) 2. Lucia Buwalda
(V&O) 3. Doutsen Smit (V&O).
meisjes niveau 10, geb.jaar ’99-’01
1. Berber v.d. Zee (DES),
geb.jaar ’02-’03
1. Elske Feenstra (V&O).
wedstrijdronde 3:
meisjes recreatie 3, geb.jaar ’02-’03
1. Martha Stuiver (V&O),
geb.jaar ’04-’05
1. Maria Wijnja (Parrega) 2. Maud Roomeijer
(V&O) 3. Ruth Wijnans (DES) 4. Mirjam v.
Hettema (V&O),
geb.jaar ’06-’07
1. Marike Gillebaard (Sparta) 2. Nynke Herrema
(V&O) 3. Sinne v. Loenen (DES) 4. Jessica
Otten (V&O).
meisjes recreatie 1, geb.jaar ’01-’02
1. Femke Pakbeers (V&O) 2. Naomi Dek (DES),
geb.jaar ’03-’04
1. Rianne v.d. Meulen (DES) 2. Chantal de Witte
(DES),
geb.jaar ’05-’06
1. Denise de Boer (Sparta).
meisjes niveau 11, geb.jaar ’00-’01
1. Naomi van Stee (Sparta),
geb.jaar ’02-’03
1. Myrthe Hettinga (V&O)

PSV de Halsbânruters
Franeker 23 maart springen
Yvonne Philipse kwam met Be Cool men uit in
de klasse B, er ging één balkje af.
Joure 30 maart dressuur
Bobbie IJdema bracht voor de eerste keer twee
paarden uit in de klasse Z1. Met Up to date’s
Ulkje won zij de 2e prijs met 218 punten en in
de 2e proef ging zij met de 1e prijs naar huis met
223 punten, Beide proeven samen goed voor 3
winstpunten. Met Caramba reed zij s, middags in
de klasse Z1. In de 1e proef won zij 2e prijs met

210 punten en in de 2e proef de 1e prijs met 221
punten. Ook Caramba ging dus naar huis met 3
winstpunten. Ook Louise Nieuwenhuis kwam
met Sieuwke Fan Lutke Penjum in de klasse Z2
aan de start. Zij reden een nette proef wat een
winstpunt opleverde met 208 punten.
Koudum 31 maart springen
Ook hier kwam Yvonne aan de start met Be Cool
men in de klasse B springen. In het 1e parcours
ging er een balkje af en in het 2e parcours gingen
ze foutloos rond.

Uitslagen van de Waardruiters
Arum 29-03 Paarden Dressuur:
In de klasse M2 kwam Maaike Tolsma met Ulinka
aan de start, 183 punten/4e prijs en 181 punten.
Arum 31-03 Pony's Dressuur:
Garina Algra startte met Ytsia in de klasse L1

D/E pony's: 184 en 187 punten/1e prijs. In de
klasse M1 D/E pony's startte Simone Dijkstra
met Lizzy: 2x de 1e prijs met resp. 188 en 193
punten én voldoende winstpunten om te promoveren naar de klasse M2!
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Voetbalprogramma
Zaterdag 6 april
Ens 1 - Makkum 1
Minnertsga 2 - Makkum 2
Makkum 3 - Arum 2
Makkum A1 - ST Dronrijp A1
Makkum B1 - ST Dronrijp B1
ONT C1 - Makkum C1
LSC 1890 C4 - Makkum C2
Makkum D2 - Zeerobben D4
LSC 1890 E3 - Makkum E1
SJO JVB E4 - Makkum E2
ST Arum/Stormvogels'64 E3 - Makkum E3
Makkum E4 - Oosterlittens E3
Makkum F1 - Workum F3
LSC 1890 F8 - Makkum F2
Makkum VR1 - Friesland VR1
Makkum E1 - Oudehaske E!
Makkum E3 - Arum/stormvogels E3

14:30
14:30
14:30
15:00
12:30
9:00
14:15
9:00
10:45
9:00
10:00
10:15
9:15
11:45
12:45
19.00
19.00

Kantinedienst zaterdag 6 april
Pieter Genee/Jolande Dolman
Geertina Bijlsma/Janet Nota
Geeske Poortstra/Tjitte Folkertsma/
Wiard Altena

9.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.30
15.00-18.30

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - Mulier 1
Makkum 2 - Knickerbockers The 7
Franeker SC 4 - Makkum 3
Workum A1 - Makkum A1
Workum B1 - Makkum B1
Makkum C1 - MKV'29 C1
ST IJVC C3 - Makkum C2
Franeker SC D1 - Makkum D1
SJO JVB E1 - Makkum E1
Makkum E2 - Heerenveen E11
Makkum E3 - NOK E2G
Makkum E4 - SWZ E8
Foarut VR1 - Makkum VR1

1-2
1-4
0-3
0-2
3-4
1-4
6-5
2-2
2-1
6-2
7-5
2-5
1-5

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 verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV 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.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

*Trampoline met net 3,60m breed circa 4m
hoog, 7mnd oud €115,- *Nette glazen eettafel
met 4 bij passende eetstoelen, €100,- *Gloed
nieuwe grasmaaier met opvangbak, 1x gebruikt
€50,- Tel: 0515-755734/0622626237
Condens wasdroger van Siemens, 10 jaar oud,
weinig gebruikt, werkt prima, voor 65 euro op te
halen. Tel. 0515-232 272
Paardrijlaarzen maat. 31 prijs € 10,- tel. 06-38290286
Aluminium uitschuifladder van 2x 12 treden.
Bijna niet gebruikt dus in zeer goede staat. prijs
€ 50,- Tel 0515-232986/ 0653-751766.

* Waar meer dan 60 jaar geleden de Gebr. van der Weerd begonnen. Gaat nu de naam van de gevel
verdwijnen. Er zijn nu nog twee vestigingen één in Bolsward en één in Franeker.

Zonnehemel van Philips met 10 buizen, is verrijden kantelbaar. Heel weinig gebruikt. Op te halen
voor 95 euro. Tel. 0515-232 272

Makkumer skûtsjefeest 16 maart 2013
ware veilingmeesters en ze weten de veilingstukken flink aan de man te brengen. Wat een
sensatie! Weer eens wat anders dan een skûtsje
wedstrijd zeilen! Ondertussen worden er ook
lootjes verkocht voor de loterij met vele prijzen.
Mogelijk gemaakt door alle gulle Makkumer
ondernemers. Ook de consumptiebonnen worden
als een razende uitgegeven. Want al dat praten
en dansen maakt flink dorstig! Al met al een zeer
geslaagde avond, en in de toekomst zeker voor
herhaling vatbaar!

Mooie blauwe kaatswant (rechter), kleine maat.
Voor beginners/ welpen. €40,00 Kaats schoenen
maat 34, weinig gebruikt. €12,50 Tel: 0515-233381
ZOLDEROPRUIMING, 13.00 - 17.00 uur op:
Vrijdag 12 april + Zaterdag 13 april + Zaterdag
20 april Locatie: garage Kofstraat 39, Makkum.
De koffie staat klaar. TK tegen leuke prijsjes:
huisraad, (motor)kleding, schoenen, LP's enz.
Opbrengst is voor een goed doel!
GEVRAAGD

Voor het wildwikkelen in centrum Makkum,
Piaam en Makkum Strand, zijn wij op zoek naar
enthousiaste creatievelingen en gekleurd wikkelmateriaal. Zie verhaaltje elders in deze belboei.

Volleybalprogramma
Vrijdag 5 april
19:00
20:15
20:15
20:30
20:30
21:30

BEO DS 4 - Makkum DS 4
CZN DS 2 - Makkum DS 3
Makkum XB 1 - Punt Ut MB 1
Makkum DS 1 - Turfstekers DS 2
Makkum DS 2 - Deto'82 DS 1
De Walde HS 1 - Makkum HS 1

Oud papier
Makkum - Zaterdag 6 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 ophaalcontainers
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan en het kaatsveld.”

Na een lange voorbereiding door de dames
(loeders) van It Makkumer skûtsje was het op
16 maart dan eindelijk zover, de opening van
het skûtsje seizoen 2013!! Alle sponsoren en
donateurs en mensen die zich de afgelopen jaren
hebben ingezet voor het Makkumer skûtsje hadden een uitnodiging ontvangen om een feestje
samen met de bemanning van It Makkumer
skûtsje te vieren.
Om 19.00 uur kwamen de eerste sponsoren
binnen. Skipper Klaas verteld aan de sponsors
wat er de afgelopen jaren met het sponsorgeld
gedaan is. Er zijn goede investeringen gedaan,
om zo goed mogelijk te presteren. Ook wordt de
Skûtsjesiler fan it jier 2012 bekend gemaakt.
Dit jaar wordt deze prachtige prijs gewonnen
door Eddie Leenstra (3e man bij de fok). Deze prijs
wordt jaarlijks uitgereikt aan het bemanningslid
die zich het meest heeft ingezet en bijna altijd
aanwezig is. Vanaf 20.00 uur komen ook de eerste
donateurs binnen. Het wordt al een gezellige
boel. Vooral met de muzikale klanken van DJ
Hendrik op de achtergrond.
Om 21.00 uur is het tijd voor het spektakel van
de avond, de veiling! Marten en vader Visser zijn

Het Makkumer skûtsje bedankt:
Venema DHZ & tweewielers
Silerswaar
Rinia fietsen
Kapsalon Kreatief
Zilt Kleding van de kust
SpeElsgoed Toys2play
Kantoorboekhandel T. Coufreur
Masije wonen & lifestyle
’t Pareltje
Belle Fleur bloemsierkunst
ZieZo mode
Idzenga Hengelsport
Cafe Romano
Groothandel Bergsma Franeker
Dio drogisterij Bolink
Drogisterij da Fizel
Kookwinkel Peper& zout
Bakker Kluft
Supermarkt Jumbo Makkum
Van Nuyen hoeden
Kapsalon Nynke-beauty
Woonwinkel Watson & co
Printwurk-Iris
De Lastoorts Bolsward
FS Poog fotografie
Maaike Poog
DJ Hendrik
Jildou Huisman
Alle vrijwilligers
En iedereen die wij nog zijn vergeten

