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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
Bleekstraat 22

Vraagprijs
€ 138.500,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

VERKOCHT O.V.

Verschijning Makkumer Belboei nr. 1491
De Makkumer Belboei komt volgende week op 
donderdag 2 mei uit. De advertenties en kopij 
kunt U tot vrijdag 18.00 uur insturen en de 

familieberichten kunt u tot 19.00 uur maandag-
avond mailen.

Bundel “Poèmes Yn Proaza” bij boekhandel Coufreur    
Door Judith van Lavieren

Makkum - Lieuwe Durksz is in oktober begonnen 
als Aldste fan de Menniste Mienskip Makkum. 
Ter gelegenheid daarvan is een dichtbundel uit-
gegeven met de titel “Poèmes yn Proaza”. Durksz 
heeft deze prozagedichten tussen 23 juli en 31 
augustus 2012 geschreven in de zogenaamde 
Skriuwersarke van Rink van der Velde. Joyce den 
Brinker heeft bij elk gedicht een foto gemaakt. 
De foto’s zijn wat mij betreft schitterende 
samenvattingen in beeld van de prozagedichten 
van Durksz.

De gedichten zijn geschreven in mooi ouderwets 
gespeld Fries en gaan voornamelijk over de 
natuur en de herinneringen en gedachten die 
tijdens het afgezonderde verblijf in het arkje bij 
Durksz naar boven komen. Al denkend over 
gedachten schrijft Durksz in het negende 
gedicht:” Siz ris, hwêr bliuwe de tinzen fan de 
minsken as se tocht hawwe? By harsels, by in 
oar of oaren? Komme al dy tinzen gear hjir op 
ierde? En wat bart der dan? Ferfleane se om nea 
wer foar it ljocht te kommen? Bliuwe al dy 
tinzen by elkoar of forsilje se en reitsje forsyld? 

Fordwine se fan dizze ierde en hwêr bliuwe se 
dan yn it hielal? Of soe it sa wêze dat minske-
tinzen nei in oar hielal, dêr’t men fan grutet dat 
dy nest dy fan ús bistiet, forfarre? En hwat bart 
der dêr mei dy minsketinzen? En as der nêst ús 
hielal in oar hielal bestiet, dan kin der faeks ek 
noch wol nóch in oar hielal, of noch in oar, of 
noch wer in oar, bistean. Siz ris, hwer bliuwe de 
tinzen fan minsken as se dy tocht hawwe? “

Het idee van het prozagedicht is voor het eerst 
bedacht en uitgevoerd door de Franse dichter 
Baudelaire. Durksz beschrijft in zijn “ynformaesje 
efternei” het prozagedicht als volgt: “In proazafers 
is in gedicht dat net yn fersfoarm skreaun is. It liket 
op in gewoane tekst. It proazafers hat gjin fêst 
ritme en hat ek gjin rym. Sa’n proazafers kin 
bistean út inkele rigels oant forkate siden tekst en 
kin der útsjen as in forhael, mar ek as in gedicht.”

De bundel is vanaf heden voor slechts € 9,95 te 
koop bij boekhandel Coufreur in de Kerkstraat. 
De opbrengst komt ten goede aan de Doops-
gezinde Kerk. 
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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 trom-
bosedienst: 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: 
27/28 april: Tandartspraktijk Koudum, 0514-522424
30 april: De Witte Heren Bolsward, 0515-238980
- 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. 0515-461811 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

Info Familieberichten
Hâld Hear Jins krús deun foar myn brekkend each.
Striel mei Jins glâns troch ierde tsjuster reach,

oan’t twifels skaet forfl jucht yn de ivige dei.
Yn dea en libben Hear wiene Jo my nei.

Rês  ch is fan ús hinnegien, ús leave, bysûndere 
mem, beppe en oerbeppe

Anneke Freerkje Risselada-Visser

* 20 jannewaris 1920                17 april 2013
 Boalsert     

Sûnt 12 july 2005 widdo fan 
Herre Fedde Risselada

  It is goed sa

 Harns: Tjitske
  Nynke en Dennis, Romany, Kylian
  Teije en Lisanne

 Snits: Je  y en Piet
  Ingrid

 Harns: Hidde en Inge
  Eva en Henk, Ilana, Armin, Ma  s
  Thijs

 Makkum: Piter en Y  e
  Tiny en Melle, Sinne, Jinte
  Tjitske en Klaas
  Bauke

 Wijchen: Hein en Margriet
  Hidde en Bianca, Dylano, Isis, Quinty
  Anneke en Michael

 Haringhuizen: Feddy en Hepie 
  Margriet
  Anja en HenkJan
  Rick

 Drylts: Alma en Henk
  Marten
  Eize Piter
  Anneke

De tanktsjinst foar har libben en de beïerdiging 
hawwe moandei 22 april l.l. plakfûn te Makkum.

Skriuwadres: Je  y van Gorkum-Risselada
 Dr. W. Dreesstraat 10
 8603 CV Snits

25-11-1961       ---      30-04-2003

Deborah Susan Runhaar 
Elke dag een kaarsje,                         
Maar waarom dat ene kaarsje,
Voor je zelf of voor degene die je mist,
Ik weet het niet het wordt een gewoonte,
Als je het niet doet dan is het een gemis,
Je voelt je schuldig zonder dat ene kaarsje,
Dus maar elke dag een kaarsje,
Haar foto samen met haar zoon,
Zo vergeet je hun gezichten niet,
En dan opeens word je herinnerd,
Aan die ene avond 30 april,
Ik zal dat nooit vergeten,
Hoe ze daar lag onder een laken,
Zo koud en stil,haar lange blonde haren,
Het dringt niet tot je door,
het is niet mogelijk,
Maar dan opeens de werkelijkheid,
Je dochter is vermoord,
Je hart  slaat op hol,
Je kop gooit alles door elkaar,
Het is een nare droom,het is niet waar,
Daar sta je dan,met lood in je schoenen,
Je maakt je zelf allerlei verwijten,
Had ik maar zus of zo gedaan,
Dan had ik het kunnen vermijden,
Toe maar,
Een dagje vrij het is tenslotte feest,
Ik hoor het me nog zeggen,
Ze liep de deur uit en zwaaide,
Vrolijk lachend en zei tot morgen,
Dat is wat me altijd bij blijft,
Daarom elke dag weer dat kaarsje.
             
Je Vader.

Alweer 10 jaar geleden,
30 april 2003 Koninginnedag Makkum
Die dag werd alles anders.

En dan kun je alleen nog maar stil zijn,
waar halen wij nu onze woorden vandaan?

Verdrietig zijn wij, nu onze vrienden hun 
(schoon)vader en pake 

Henk Meekma
moeten missen.
Wij wensen hen en de familie veel sterkte toe.
Lieve Sabine, Wigle, Rixt en Maike wij zijn er 
voor jullie…

Melle, Willy, Tim en Jelmer

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 16 april is overleden onze vrijwilliger
   

Henk Meekma
Wij wensen zijn kinderen en verdere familie 
veel sterkte met dit verlies.
  
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers 
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Witmarsum, april 2013

26-04-2003.                26-04-2013

Lieve Hanneke
Wanneer je verdrietig bent,

kijk dan in je hart.
En je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk.

Liefs Walter, Annie en Quincy.
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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.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

100 jaar oude kotter weer te water

De 100 jaar oude kotter gaat op zijn verjaardag weer te water.

Afgelopen week werd na een winter-restauratie 
periode de Skjold weer in het water gehesen. 
Precies op zijn 100 jarige verjaardag! De witte, 
houten Skjold is een opvallende verschijning in 
de Makkumse binnenwateren, en ligt afgemeerd 
aan de Turfmarkt voor de deur van eigenaar 
Dick Visser. In de werfhal van Ivor Klink en 
Thijs Veldman is er in de achterliggende maanden 
flink gerestaureerd aan het 10 meter lange schip. 
Daarbij zijn een paar huidplanken van het achter-
schip vervangen, en is het onderwaterschip in 
een nieuwe verflaag gezet.

“De Skjold is over het geheel in prima conditie, 
zwaar uitgevoerd en goed onderhouden”, vertelt 
Dick Visser. In de machinekamer staat een klas-
sieke Lister motor, met 2 cylinders en goed voor 
20 PK. Het opvallende stampende geluid van de 
laagtoeren motor trekt steeds weer de aandacht. 
Dick Visser vertelt dat er zelfs een keer een ver-
zamelaar van scheepsmotor-geluiden aan hem 

vroeg of hij een geluidsopname mocht nemen 
van de draaiende Lister….!

De Skjold is in 1913 gebouwd in het Deense 
Vordingborg en heeft als zeilende vissersboot 
gevaren in de Oostzee en de Noordzee bij 
Denemarken. In 1934 is de zware dieselmotor er 
in geplaatst. Volgens de eigenaar is het schip een 
mooi voorbeeld van klassieke zeewaardigheid. 
Ook met windkracht 6 en hoge golven blijft de 
Skjold goed doorzetten, aldus de eigenaar. Dick 
Visser heeft de boot kunnen kopen toen hij 5 jaar 
geleden het huis aan de Turfmarkt 29 kocht. Het 
interieur van de Kotter bestaat uit een kombuis 
en twee slaapkooien in het voormalige visruim. 
De 100 jarige Skjold staat geregistreerd in het 
Nationaal Register van Varende Monumenten. 
De scheepsbouwers Ivo Klink en Thijs Veltman 
hebben een prachtig stuk ambachtelijk werk 
gedaan met deze Skjold, dat past in de reeks van 
hun eerdere, bekende restauraties.

GroenLinks SWF wil  de aangekondigde bezui-
nigingen op de bibliotheken beperken. Zij wil 
dat de bibliotheek in Makkum openblijft. In  
andere plaatsen moeten de collecties boeken 
voor volwassenen beschikbaar blijven. Daarom 
maakt GroenLinks zich sterk voor het scenario 
dat de bibliotheken zelf hebben aangedragen. 

GroenLinks heeft eerder in de commissie-
vergadering aangegeven elke gelegenheid aan te 
grijpen om de voorgestelde rigoureuze bezuinig-
ingen te verminderen en samen met andere
partijen te werken aan betere alternatieven. Peter 
Kranendonk (GroenLinks): ‘Deze bezuinigingen 
zijn, ook in vergelijking met andere Friese 

gemeenten, volstrekt uit het lood. Er zijn betere 
alternatieven mogelijk.’ Het college van B&W 
van Súdwest-Fryslân houdt  in haar voorstellen 
vast aan de eerder voorgestelde  bezuinigingen op 
het bibliotheekwerk (€ 432.000). In feite betekent 
dit sluiting voor vestigingen Makkum, Witmarsum, 
Koudum en IJlst. Wethouder Sinnema lijkt doof 
voor alle aangedragen alternatieven. Iedere crea-
tiviteit voor oplossingen die op draagvlak kunnen 
rekenen, ontbreekt. 

Het raadsvoorstel hierover komt in de vergadering 
van de commissie Boarger en Mienskip van 24 
april en in de raadsvergadering van 16 mei aan 
de orde.

GroenLinks wil steun  voor bibliotheken Súdwest-Fryslân
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Slagerij Attema Makkum
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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

De Loopgroep Makkum. Iets voor jou?     door Sjirk Wijbenga

De Loopgroep Makkum is opgericht in 2009 op 
initiatief van Jan-Hindrik Hartman en Jan Goemaat. 
Reden was de steeds grotere belangstelling om 
in groepsverband en onder begeleiding te gaan 
hardlopen. Het enthousiasme groeide en het aan-
tal leden steeg zienderogen. De loopgroep traint 
niet op atletiekbanen maar gewoon op de openbare 
weg en openbare terreinen in en buiten Makkum. 
Daarbij zijn de prestaties ondergeschikt aan het 
plezier in het lopen. De trainingen zijn op maan-
dag- en woensdagavond. De training op de laatste 
genoemde avond wordt gegeven door een ervaren 
trainer. Er is dan veel aandacht voor loopscholing, 
intervaltrainingen en looptechniek. 

Maandagavond nemen een aantal enthousiaste 
lopers de training voor hun rekening. Dan ligt de 
nadruk voornamelijk op duurloop. Vanuit de kantine 
op de IJsbaan wordt er gestart. De te lopen route 
wordt gezamenlijk bepaald en iedereen bepaalt 
zelf zijn/haar grenzen. Gezelligheid en veiligheid 
zijn 2 belangrijke factoren voor de lopers die in 
leeftijd variëren van 18 en ?? jaar. Een training 
bij de loopgroep is nooit saai. Geen enkele loper 
wordt aan zijn of haar lot overgelaten. Na de 
training wordt er limonade gedronken en keert 
iedereen weer huiswaarts om te douchen. Ken-
merkend voor de Loopgroep is de lage instap-

drempel. En je hoeft beslist geen getrainde atleet 
te zijn om aan te sluiten. Je mag de trainingen op 
je eigen nivo volgen en iedere woensdag kun je 
instappen. 

Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse 
gang van zaken rond de Loopgroep en organiseren 
diverse activiteiten. Zo wordt er jaarlijks een 
barbecue georganiseerd, de Fjoerrin in samen-
werking met de Keninginneferiening en1 keer 
per maand een nazit in de kantine. De Makkumer 
lopers worden getraind door Siemen van der Velde 
(Waaksens) en Christina de Haan (Bolsward). 
Laatstgenoemde is geen onbekende in de judo-
wereld. Ze is Noord-Nederlands kampioen en 
behaalde op nationaal nivo veel eremetaal. Christina 
verzorgt samen met Siemen de trainingen op 
woensdagavond. Uiteraard wordt door de beide 
trainers getracht op de meest verantwoordelijke 
wijze de trainingen aan te bieden.

Mocht je interesse hebben voor de trainingen 
schroom dan niet om je aan te melden. Of loop 
eerst een paar trainingen mee en kijk daarna of 
het echt iets voor je is. Bij voldoende animo start 
er in september een beginnersgroep. Meer infor-
matie vind je op de website www.loopgroep-
makkum.nl

De Fietsersbond Afdeling Fryslân is op zoek naar 
een fietsdocent voor het geven van fietslessen om 
mensen van jong tot oud technisch beter te leren 
fietsen, maar ook het geven van meer verkeers-
inzicht en plezier in het fietsen. Ervaring in het 
begeleiden van groepen en het geven van fiets-
lessen.

Zorgboerderij Yn 'e Lijte zoekt een chauffeur voor 
vervoer van mensen met een psychiatrische be-
perking naar de Zorgboerderij. 's Morgens tussen 
8.00 en 9.00 uur, 's middags van 16.00 tot 17.00 
uur. Maandag, woensdag en donderdag. De ritten 
kunnen verdeeld worden tussen meerdere personen.

Humanitas Zuid West Friesland zoekt twee coör-
dinatoren maatjesproject. Ze zijn het aanspreek-
punt voor het project, verzorgen de koppeling  
van vrijwilligers en cliënten en onderhouden de 
contacten met het afdelingsbestuur. Wij vragen 
mensen met inlevingsvermogen, kennis van de 
sociale kaart en die kunnen organiseren.

YFUnl International Exchange zoekt een districts-
vertegenwoordiger voor Friesland. Begeleiding 
bieden aan nederlandse en buitenlandse jongeren, 
werving en selectie van jongeren en gastgezinnen. 
Organiseren van bijeenkomsten en activiteiten en 
andere werkzaamheden voor 1 dagdeel per week.

Stichting Talant zoekt voor locatie 't Buurtsje 
(ouderenlocatie voor mensen met een verstande-
lijke beperking) vrijwilligers voor wandelen en 
fietsen op de duofiets voor  vroeg in de avond en 
bijvoorbeeld de zaterdag- en zondagmiddag. 
Een uur per 14 dagen.

Stichting Talant zoekt voor de ambulante woon-
locatie De Roeden mensen die het steunpunt 
willen draaien. Koffie drinken tussen 8.00 en 
21.30 uur, een spelletje, een praatje, een activi-
teit.  Het gaat om mensen met een licht verstan-
delijke beperking die zelfstandig wonen en 
elkaar  's avonds ontmoeten in het steunpunt.

Vacatures Stipepunten
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Honderdvijftig jaar Christelijk Onderwijs in Makkum   

Door Judith van Lavieren

Makkum - Op Christelijke basisschool De Ark 
aan de Touwenlaan werd vrijdag 19 april feestelijk 
stilgestaan bij het feit dat er op die datum 150 jaar 
Christelijk Onderwijs in Makkum gegeven werd. 
Voor de kinderen en juffen en meesters die nu op 
de Ark les krijgen of geven begon het feest ’s 
morgens al. Annet en twee collega’s van Happiness 
gaven aan alle groepen dansles. ‘s Middags lieten 
de groepen eerst aan elkaar zien wat ze geleerd 
hadden en toen aan hun ouders. Deelnemers en 
publiek waren superenthousiast. Bovendien was 
het de hele dag meesters-en juffendag: alle leer-
krachten vierden naast de verjaardag van de school 
ook hun eigen verjaardag. Compleet met taart en 
tussen de middag met z’n allen patat eten.

Na de voorstelling van de kinderen was er een 
optreden van het koor Nostalgia. Een mooie over-
gang naar het meer nostalgische deel van de dag: 
de ontvangst van alle reünisten in de feesttent op 
het plein. In haar openingstoespraak vertelde 
schooldirecteur Letty Koerts Bakkes dat het al 
januari was toen een reüniecommissie naar haar 
toe kwam. “Eerlijk gezegd vond ik het veel te 
laat. Dat krijg je nooit meer voor elkaar, zei ik. 
Maar de commissie ging toch aan de slag en 
kreeg het voor elkaar. En hoe!” Alles was prima 
geregeld, een grote groep vrijwilligers zorgde 
voor koffie en taart bij binnenkomst, alle 385 
deelnemers waren in groepen ingedeeld en kregen 
een enveloppe met een naamplaatje en consumptie-
munten uitgereikt. Iedere groep werd tijdens het 
verdere programma door vrijwilligers begeleid.

Van Albert Faber, de algemeen directeur, kreeg 
mevrouw Koerts Bakkes een schilderij voor de 
school aangeboden namens het bestuur. Wethouder 
Sinnema van Súdwest- Fryslân had een bos bloe-
men meegenomen en hield een korte toespraak 
over de relatie tussen overheid en onderwijs. 
Hierna noemde mevrouw Koerts Bakkes de ver-
schillende groepen en hun begeleiders op, die daar-
op groepsgewijs de tent verlieten om de school 
in te gaan. Groep A bestond uit de oudste deelne-
mers, mensen die tussen 1942 en 1948 van school 
gingen. Meneer van der Bijl uit deze groep had 
een oud schoollied, geschreven door meester 
Pruiksma, meegenomen. Het briefje werd geko-
pieerd en de groep begon te zingen. Gaandeweg 
zong iedereen (weer) mee en tijdens het laatste 
couplet klonk er zelfs een tweede stem. Voor alle 
groepen was er een fotomoment en werd er een 
nieuwe klassenfoto gemaakt. In de hal was een 
tentoonstelling ingericht over 150 jaar Christelijk 
Onderwijs. Leuk om te bekijken met oude school-
foto’s, feestprogramma’s, griffeldozen, oude knik-
kers van klei (klaaikes) uit 1930 en nog veel 
meer. Door de hele school waren groepen druk 
in gesprek en werden volop herinneringen opge-
haald, oude fotoboekjes tevoorschijn getoverd en 
nieuwe foto’s gemaakt. Om zes uur kon iedereen 
in de feesttent aanschuiven voor een maaltijd. ‘s 
Avonds was het nog lang gezellig met muziek en 
een hapje en een drankje in de feesttent. Dankzij 
de inzet van de vele medewerkers en vrijwilligers 
heeft de Ark zijn slogan zeker waargemaakt: De 
Ark waar iedereen graag naar toe gaat!
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Agenda
Donderdag 25 april: 
Makkum – Avondrust, Bingo, aanvang: 15.00 uur in 
het restaurant
 
Vrijdag 26 april: 
Makkum – Avondrust, Klassieke muziek,      
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 27 april:
Centrum Makkum
Van 09:00 tot 16:00 uur Jaarmarkt 
Van 10:00 tot 12:00 uur Kinderrommelmarkt
Van 13:00 tot 17:00 uur Doopsgezinde Kerk Project 
de "Bouwers" 

M.F.C "Maggenheim" Gezinsbingo met mooie prijzen 
en snacks Aanvang 19:30 uur

Cornwerd – Oranje lente concert zanggroep SAMAR 
in kerk Cornwerd aanvang: 20.00 uur

Makkum – Holle Poarte, Grote Bingo in Piramide 
aanvang: 20.00 uur 

Zondag 28 april:   
M.F.C "Maggenheim" Oecume. Kerkdienst
Voorganger Pastor Nelleke ten Wolde. “Halleluja“ 
o.l.v. Nynke Jaarsma, verzorgd de begeleiding. Na 
afloop is er koffie Aanvang 9.30 uur

M.F.C "Maggenheim" inschrijven wandeltocht 
± 25 kilometer en 15 km Aanvang 11:00 uur

M.F.C "Maggenheim" Start wandeltocht 25 en 
15 kilometer Aanvang 12:00 uur

M.F.C "Maggenheim" Begin inschrijven hardlopers: 
1 km, 5 km, 10 km en halve marathon 21,1 km
Aanvang 12:30 uur

M.F.C "Maggenheim" Start "Kidsrun" 1 kilometer 
Aanvang 13:00 uur

M.F.C "Maggenheim"  Start “Fjoer Rin” Hardlopers 
Aanvang 13:30 uur
 
M.F.C "Maggenheim" Matinee met JELLE B Vanaf 
17:00 uur . Verwelkoming van de wandelaars en hard-
lopers en prijsuitreiking.
 
Maandag 29 april       
M.F.C "Maggenheim" Kinderspelen in en om het 
MFC Van 10.00 tot 12:00 uur
 
M.F.C "Maggenheim" Playback-show in het MFC  
Aanmelden Vanaf 16.00 uur 
 
Dinsdag 30 april:       
Rondgang "Hallelujah" Aanvang 08.30 uur  

Sluis bij de haven  “Hallelujah” op de sluis speelt het 
“Wilhelmus” Aanvang 09:15 uur
 
Sluis bij de haven Afschieten van de kanonnen 
Aanvang 09.30 uur

M.F.C "Maggenheim" Koffie en gelegenheid om op een 
groot scherm het aftreden te volgen Aanvang 10:00 uur

Centrum Makkum Start wilde Straat-kaatspartij in het 
centrum voor jeugd en senioren Aanvang 11:00 uur

Feest op het “Oranjeplein” 
Kronings-lunch in het MFC van 12:00 tot 14:00 uur  
 
Inhuldiging van de nieuwe koning en koningin te volgen 
op een groot scherm in het MFC van 14:00 tot 15:30 uur  
 
Feest op het "Oranjeplein" met Rintje Kas en DJ Cees 
Aanvang 18:00 uur

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Familieberichten

Dêr bist dan.
Sa lyts, sa leaf. 

In berntsje fan ús tegearre,                                                                            
Wat binn’ wy wiis mei dy.

Bliid en grutsk binne wy
mei de berte fan ús jonkje

Jurre
Berne op 20 maart 2013

3440 gram en 51 sm.

Klaas en Marchje 
van Malsen-Haanstra

Dorpsweg 15, 8755 JH Skuzum 
Till. 06-13899853 / 06-21535039

Kerkdiensten
Makkum – Mfc Maggenheim 9.30 uur
Oecumenische viering
Voorganger: Pastor N ten Wolde
m.m.v. “Hallelujah” o.l.v. Nynke Jaarsma

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

Op vrijdag 26 april wordt de tentoonstelling 
‘Koningen en Koninginnen’ in het Doopsgezinde 
Kasteeltje officieel geopend door Els van SpeELS-
goed! (de speelgoedwinkel te Makkum) De af-
gelopen maanden hebben ‘De Bouwers’, de jeugd-
groep van de Doopsgezinde Kerk en Judith van 
knutselclub ‘De Lapjeskat’, hard gewerkt aan 
gerecyclede kunstobjecten. De basis voor alle 
kunst wordt gevormd door: barbies! Maar die 
zien er dan wel héél anders uit dan je gewend 
bent.  De openingstijden waarop u/je de tentoon-
stelling kunt bezoeken is op Koningsdag Zaterdag 

27 april van 14.00- 17.00 uur. De toegang is 1 
euro incl. koffie/thee of limonade en de kunst-
werken zijn te koop! (De opbrengst is bestemd 
voor het tot stand brengen van flitsexposities, 
welke volgende zomer in het Doopsgezinde 
Kasteeltje plaats zullen gaan vinden)

Wat: Expositie ‘Koningen en Koninginnen’
Waar: Doopsgezinde Kasteeltje
Wanneer: Zaterdag 27 april   14.00-17.00
Entree: € 1.- incl. koffie/thee of limonade

Tentoonstelling ‘Koningen en Koninginnen’

Makkum neemt groots afscheid van aardewerkwinkel

3 Dolle kroningsdagen bij Watson & Co

Tichelaar Aardewerk uit Makkum stopt met het 
maken van traditioneel aardewerk. Vanaf Hemel-
vaartsdag, 9 mei, zal de winkel worden gesloten. 
Alhoewel het triest is dat het traditionele Makkumer 
aardewerk na 9 mei niet meer verkrijgbaar zal 
zijn willen de Makkumer ondernemers laten zien 
dat er, buiten het aardewerk, nog meer verkrijg-
baar is in Makkum.

"Wij willen laten zien dat, ondanks de sluiting 
van de winkel van Tichelaar, er voldoende 
winkels en activiteiten in en rond Makkum zijn 
om een leuk dagje Makkum te doen", aldus Yvon 
de Roode, voorzitster van de lokale Ondernemers-
vereniging. Zo zullen, onder het motto "Makkum 
in de aanbieding", op Hemelvaartsdag de winkels 
van 11:00 tot 17:00 uur open zijn, zijn er markt-
kramen met bijzondere aanbiedingen en krijgen 
particulieren de mogelijkheid hun aanbiedingen 
vanuit de kofferbak te verkopen. 

Op het strand van Makkum zullen de winkels de 
hele dag open zijn. Voor de kinderen staat op de 
boulevard aan het strand een draaimolen en 
zweefmolen opgesteld, terwijl in het dorp de 
kinderen vermaakt zullen worden door “Vollies 
Bernefeesten". Tussen 12:00 en 17:00 zal het 
geheel muzikaal worden opgeluisterd door het 
25-koppige blaasensemble EDG uit Ermelo. 
Blaasensemble EDG is geen dweilorkest en ook 
geen boerenkapel. Het is een kwaliteitsorkest, 
onder leiding van Theo Holstein, dat zich met 
vele gezichten en de daarbij behorende muziek-
stijl kan presenteren.  Ook bij de lokale horeca 
zal een verscheidenheid aan extra aanbiedingen 
op culinair gebied worden geboden, waarbij men 
op de verschillende terrassen zal kunnen genieten 
van de ambiance, muziek en culinaire verwennerij. 
Opgaven voor markt en kofferbakverkoop via: 
mevr. Zeeman-de Boer, telnr. 0515-543460 / 06 
123 027 95, e-mail janny.zeeman@ziggo.nl

Nog even wachten en dan is t zover , de kroning 
van Willem Alexander!  Een unieke feestelijke 
belevenis…. Om de feestvreugde te vergroten 
organiseert woonwinkel Watson & Co aan de 
Bleekstraat in Makkum, 3 Dolle kroningsdagen! 
Tijdens deze dagen geldt een 3=2 aktie op alle 
artikelen in de winkel, dat houdt in dat je 3 arti-
kelen haalt en alleen de 2 duurste artikelen 
betaald! Ja, u leest het goed, ´t derde artikel krijgt 
u zo GRATIS mee!!  Of je nou 2 kasten neemt en 
een tafel, of een blik verf en 2 glazen vaasjes, je 

krijgt Maxima (le) korting op t gehele aanwezige 
assortiment! (geldt niet voor bestel-artikelen en 
projecten !) Als DAT geen vorstelijk aanbod is, 
dan weten ze t niet meer daar bij Watson & Co !

De 3 dolle kroningsdagen gaan vooraf aan de 
officiële feestweek en vinden plaats op 26 , 27 & 
28 April ! De winkel is geopend van 10-17 uur ! 
Fijne kroningsdagen  en wellicht tot ziens aan de 
Bleekstraat  42-44 in Makkum !

eigen fotoeigen foto

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
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Wist u dat...
- Nationaal MS Fonds zoekt in Makkum een 
 nieuwe coördinator voor de MS Collecte in 
 november. Kom in actie!

- Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 
 591 98 39 of pamela@nationaalmsfonds.nl.

- Volleyballeden vanavond bij u aan de deur 
 komen voor de jaarlijkse geraniumactie.
 3 stuks voor maar 5 euro!

- Er op woensdag 22 mei van 1045-12.00 wild-
 wikkelen 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 alle scholen van Makkum 
 ons komen helpen!

- Wij op zoek zijn naar 40 enthousiaste creatie-
 velingen die de kinderen komen helpen.

- U kunt zich opgeven: info@vannuyenmakkum.nl

- 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.

- je de kans loopt om in het dorp of op de rond-
 weg mannen met een lange levens-ervaring 
 tegen te komen die lopen te mediteren of te 
 neuriën: “wij vormen de elite en praten op 
 hoog nivo”?

- ze niet gevaarlijk zijn en dat Arie Kuiper pro-
 beert alle neuzen één kant op te krijgen? 

- In de komende zomer Makkum hier nog véél 
 meer van zal horen?

U zich nog opgeven kunt voor:
- de Fjoer Rin
- de Playbackshow
- de Rabobank wilde straatkaatspartij 
- opgeven voor de k(r)oningslunch

Het hoeft niet 
ingewikkeld te zijn
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de wild-
wikkelkunst op woensdag 22 mei (10.45-12.00) 
in Centrum Makkum, Strand Makkum en Piaam.
Opgave: info@vannuyenmakkum.nl of loop even 
binnen bij Rinia Fietsen of Hoeksema Kapper.

Tevens zijn we op zoek naar wikkelmaterialen 
zoals touw, garen, wol, vilt, repen stof of leer 
etc…. Dit kunt u/je inleveren bij Rinia Fietsen of 
Hoeksema Kapper. 
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Funsport Makkum                                                   Door Judith van Lavieren

Makkum boulevard - Er staat een stevige bries 
wanneer ik me bij Annie van der Zee van 
Funsport Makkum meld voor een interview. 
Annie heeft net een kort filmpje gemaakt van de 
onstuimige golven.” Het is vandaag perfect weer 
voor de wave-surfers, dat filmpje zet ik straks 
even op facebook”, zegt Annie, terwijl ze me 
binnenlaat in de winkel van Funsport Makkum. 
Een half uur later komt een speedsurfer melden 
dat hij het voor vandaag voor gezien houdt. 
Speedsurfers houden juist van vlak water waar-
op ze grote snelheden kunnen behalen, terwijl de 
“wavers” voor de golven gaan waarop ze lekker 
kunnen springen. De gemiddelde snelheid van 
de speedsurfers voor de Makkumer boulevard is 
maar liefst 74 km per uur. Funsport Makkum is 
sponsor van het Speedteam Makkum. Dit speed-
team doet mee aan wedstrijden tegen andere 
speedteams uit het land, maar is ook onderling in 
een competitie verwikkeld. Door middel van een 
GPS meten de leden hun snelheid. Gedurende 
het seizoen van 1 april t/m 31 oktober worden 
die tijden genoteerd op een zogenaamde speed-
ladder in de winkel. Funsport Makkum beloont 
elk jaar de drie snelste speedsurfers.

Annie van der Zee had aanvankelijk een zaak in 
Franeker, maar in 1995 zette ze de stap naar 
Makkum, naar een winkel aan de boulevard, dicht 
bij het water en de doelgroep. Alle benodigd-
heden voor surfen, kiten en suppen zijn bij 
Funsport Makkum te koop. Daarnaast kun je bij 
Annie prima terecht voor mode van de merken 
Moscow, O’Neill, Quiksilver en Roxy. Sportieve 

mode, maar ook badkleding en kinderkleding en 
slippers van de merken O’Neill en Reef. Sinds 
kort zijn ook de spijkerbroeken van Time Zone 
hier verkrijgbaar.

Wie lessen wil volgen of materiaal wil huren kan 
terecht in het les- en verhuurcentrum op het 
strand ( bij het kanaal) Helemaal hot dit seizoen 
is het zogenaamde SUPpen( Stand Up Peddle). 
Suppen is makkelijk en toegankelijk en er zijn 
veel spieren aan het werk wanneer je je al ped-
delend staande op een board voortbeweegt over 
het water. Er zijn tegenwoordig opblaasbare sup-
boards die net zo stevig zijn als de exemplaren 
van epoxy. Licht en makkelijk mee te nemen in 
een rugzak. Bij Funsport Makkum kan je al suppen 
vanaf 20 euro per uur. Het is ontspannend, kan 
individueel maar ook in een groep. Het is ook 
mogelijk om ’s avonds te gaan suppen, daarvoor 
moet u dan wel even een afspraak maken. Bij stil 
weer is het heerlijk om richting Afsluitdijk te 
peddelen, maar ook het rondje kanaal en Makkum 
is prachtig. U kunt Funsport Makkum bereiken 
op tel nr 0515-231085 of via info@funsport-
makkum.nl Funsport Makkum is 7 dagen per 
week geopend van 10.00 -18.00 uur.

In Makkum is de actie van Alie Postma om de 
Alpe d’Huez te beklimmen al aardig bekend. Leuk 
om te vermelden dat ook Funsport Makkum een 
deelnemer aan de actie voor de kankerbestrijding 
steunt. Een groep windsurfers gesponsord door 
Funsport Makkum gaat het IJsselmeer oversteken 
om geld voor Marco Vught in te zamelen.

NUT cursuscommissie is op 
zoek naar versterking
Wie heeft er zin om lid te worden van de cursus-
commissie van het NUT? Met elkaar stellen we 
het jaarprogramma samen, en helpen bij de uit-
voering ervan. Deze creatieve taak kost je 4 a 5x 
per jaar een dagdeel.

Houd je van leuke dingen bedenken en organiseren, 
reageer dan naar Margo Konings tel 0515 8559055, 
koningsmargo@hotmail.com of Paulien Stollmeijer 
tel 0651254263 of plien77@hotmail.com.  

Veel aktiviteiten in jarig 
Mounewetter te Witmarsum 
Op zaterdag 27 april opent waterpark Moune-
wetter haar deuren om 13.30 uur. Na het bekende 
“stuivertje duiken” gaan de luchtballonnen de 
lucht in. Om 15.30 is er een familietriatlon. 
Vanwege het 40-jarig jubileum van Mounewetter 
zijn er het hele seizoen leuke aktiviteiten, o.a. 
fotowedstrijd met het getal 40, rupsbanden en 
Bmx-fietsen op het veld, spinning, watervolley-
bal enz.

In de week van 27 april t/m 5 mei komt er voor 
de kinderen extra spelmateriaal in het water. Met 
Moederdag mogen alle moeders gratis zwemmen 
en met Vaderdag geldt dit voor de vaders. 8 juni 
wordt er een officieel tintje gegeven aan het 
40-jarig jubileumfeest. Voor de kinderen wordt 
er pannakooi georganiseerd. Op 9 juni is er ont-
bijtzwemmen met watergymnastiek. 14 juni kan 
er in het water gevolleybald worden.Vrijdag 21 
juni doen we mee aan het landelijke midzomer-
avondzwemmen. Op 5 juli en 16 augustus zijn er 
disco-zwemavonden.

In samenwerking met de camping wordt er
tijdens de zomervakantie elke woensdagmiddag 
een activiteit georganiseerd en gedurende de 
vakantie is het zwembad doordeweeks open van 
9.30 – 20.30 uur. Op maandagavond is het bad 
gesloten. In het weekend zijn wij doorlopend 
geopend van 10.30 – 17.00 uur.

Ga allemaal volgende week nog even snel een 
abonnement halen en kom deze zomer naar het 
jubilerende, bruisende buitenbad Mounewetter 
in Witmarsum. Voor nadere informatie kunt u 
bellen met tel.nr. 0517-531704 of kijk op onze 
website www.zwembadmounewetter.com. 

Adverteer
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Een zomer vol evenementen bij de Vigilante    Door Judith van Lavieren

Makkumer boulevard - De regelmatige bezoeker 
van het strand zal het niet ontgaan zijn: bij hotel 
de Vigilante is er de afgelopen twee jaar het 
nodige verbouwd en veranderd. Sinds twee jaar 
zwaait Niek van Duuren hier de scepter, een 
jonge enthousiaste ondernemer. De conclusies 
die Marjolijn van der Jagt onlangs trok op de 
avond van PR Makkum onderschrijft Niek van 
Duuren van harte. Niet afwachten tot het leuk 
wordt, maar zelf initiatief nemen.
Om van 2013 een zomer te maken waar door 
jong en oud nog lang over gesproken zal worden 
heeft Niek van Duuren een zomerprogramma in 
en rond de Vigilante samengesteld. Elke maand 
is er een gezellige middag of avond in beach-
clubsferen en bij elk feest is er de gelegenheid 
om te barbecueën. 

Wat staat er allemaal op het programma? 
”Op 28 april, de eerste zondag van de meivakantie, 
openen we het seizoen op het terras met het duo 
Bart en Alex”, vertelt Van Duuren. Traditiegetrouw 
een drukke tijd met toeristen, maar Van Duuren 
hoopt dat ook de Makkumers de weg naar de 
Vigilante (het is tenslotte maar 1,8 kilometer) 
weten te vinden. De deelnemers van de Fjoerrin, 
die ook op deze datum gehouden wordt, gaat dat 
zeker lukken. De Vigilante bevindt zich namelijk 
halverwege de routes en voor het terras is een 
stempelpost gesitueerd!
Op 25 mei betreedt Jelle B de boulevard voor 
een live guitarshow. Wereldberoemd in Friesland 
en na dit concert vast ook ver daarbuiten.
Op zaterdag 29 juni is het tijd voor een echte 
primeur: de Makkum Beach Movie Night. Tegen 

het pand wordt een enorm beeldscherm opge-
hangen en iedereen kan op de boulevard en het 
strand plaatsnemen, die deze avond ingericht 
zullen zijn als een echte buitenbioscoop. Welke 
film er op deze avond vertoond zal worden is op 
dit moment nog geheim, maar dat het gezellig 
wordt staat al wel vast. Om een uur of tien, wan-
neer het donker wordt, begint het. Op het strand 
staan ligstoelen, je kunt neerploffen op een fat-
boy of je eigen handdoekje en De Vigilante zorgt 
voor lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk 
veel popcorn.
Zaterdag 27 juli en zaterdag 24 augustus wordt 
de Vigilante een echte beachclub met house en 
lounge dj’s Edwin, Ferdy and Friends. Op 21 
september kan men genieten van Rintje Kas, de 
troubatainer van Friesland. Op zaterdag 19 oktober 
wordt het programma afgesloten met zigeuner-
muziek, voor deze avond zijn The Basily Boys 
gecontracteerd, een jonge vierkoppige formatie die 
zichzelf aanduidt als”the new gypsy generation”. 

“Ik hoop op een groot publiek in de leeftijd van 
16 tot 86 jaar en lekker warm weer zou mee-
genomen zijn.” Van Duuren is enthousiast en 
gemotiveerd, twee eigenschappen waarvan hij 
aangeeft ze ook bij zijn personeel het aller-
belangrijkste te vinden. Op weg naar huis moeten 
de ruitenwissers nog even aan, maar met zulke 
mooie plannen weet je toch zeker dat het een 
zonnige zomer op de boulevard wordt! Iedereen 
is welkom op de barbecue die tijdens de feesten 
klaarstaat. Wie zeker wil zijn van een plaatsje 
kan reserveren via www.hoteldevigilante.nl of 
telefonisch 0515-238222.

Boekje KV Makkum + 
competitie + introductiecursus

De inwoners van Makkum, Skuzum, Piaam, Wons 
en Cornwerd ontvangen bij deze Belboei tevens 
het nieuwe programmaboekje van de Kaats-
vereniging Makkum. Hierin vindt u o.a. infor-
matie over alle partijen en de Makkumer Merke. 

De Heren-competitie begint dit keer gelijk met de 
Dames en wel op donderdag 2 mei om 19.00 uur. 
Heren / Dames kunnen zich opgeven bij resp. 
Sjirk Rolsma en Lena Wijbenga. U kunt het 
opgavestrookje uit het programmaboekje volledig 
invullen en inleveren bij de juiste personen. 

De Beginnerscursus voor de jeugd vanaf 6 jaar 
start op maandag 6 mei om 18.45 uur en de com-
petitie voor de jeugd begint op maandag 6 mei 
om 19.00 uur. Voor beide kun je je opgeven via 
kvmjeugd@hotmail.com Doe dit vóór 1 mei.

Ook zal er weer een Introductiecursus voor vol-
wassenen zijn. Deze start op donderdag 16 mei 
en wordt op 5 tot 6 achtereenvolgende donderdag-
avonden gehouden. De aanvang is om 19.15 uur en 
men kan zich opgeven t/m 12 mei a.s. bij Elly 
Otten, Tel: 0515-231915 of via het opgavestrookje 

Het bestuur wenst iedereen een sportief en 
gezellig kaatsseizoen toe !

Start Makkumer Kaatsseizoen 
op Koninginnedag met de 
Rabobank Straatkaatspartij

Op Koninginnedag (dinsdag 30 april) wordt er 
een geweldige wilde Straatkaatspartij georgani-
seerd in het gezellige centrum van Makkum. Er 
kan gekaatst gaan worden op het Plein, de Markt, 
in de Kerkstraat en indien nodig in meerdere 
straten afhankelijk van het aantal deelnemende 
parturen, maar wij verwachten er veel! 

De Koninginnevereniging organiseert dit spekta-
kel in samenwerking met de Kaatsvereniging 
Makkum. Er zijn fantastische geldprijzen te 
winnen. Het is een vrije formatie partij en vanaf 
de leeftijd van 12 jaar kan men zich opgeven. 
Dit is mogelijk t/m zondagavond 28 april via 
ayc@planet.nl. Geef je op, doe mee, maak ieder-
een hiervoor warm en maak er een fantastisch 
evenement van, een superstart voor het kaats-
seizoen in Makkum! Na afloop is er een 
Koningsbal op het Plein met sfeermaker Rintje 
Kas. Kom kijken, kom meedoen, kom genieten, 
dat is waar Makkum voor staat. Tot de 30e.        

Koninginnevereniging Makkum 
& Kaatsvereniging Makkum

Voetbalvereniging SV Mulier uit Witmarsum 
organiseert in nauwe samenwerking met Sport-
dorp Witmarsum e.o. op 26 april aanstaande de 
Koningsspelen voor de basisscholen van Arum, 
Kimswerd, Pingjum, Wons, en Witmarsum op 
Sportpark ‘It Fliet’ in Witmarsum. De Konings-
spelen zijn een initiatief van het Nationaal Comité 
Inhuldiging. Het sportieve evenement vindt plaats 
ter gelegenheid van de troonswisseling. Het doel 
is om een vrolijke, gezellige en bovenal sportieve 
dag voor alle kinderen in het basisonderwijs te 
organiseren. Meer dan 300 kinderen van 7 scholen 
gaan tijdens deze feestelijke dag samen sporten. 
Nog nooit kwamen zoveel basisschoolkinderen 
in Witmarsum tegelijk in beweging. 

De Koningsspelen bestaan uit twee vaste onder-
delen: een gezond en feestelijk Koningsontbijt 
en de Koningssportdag. Om de verschillende 
leeftijdscategorieën een passende uitdaging te 
bieden en alles logistiek goed te laten verlopen 
heeft de organisatie gekozen voor een tweede-
ling in het evenement. ’s Morgens starten we met 
de onderbouw en ’s middags komt de boven-
bouw aan bod. 

De Koningsspelen in Witmarsum beginnen om 
half negen met het ontbijt op Sportcomplex’
It Fliet’ voor de onderbouw. Na het ontbijt zullen 
de spelen officieel worden geopend door wet-
houder Wigle Sinnema van de gemeente Sûdwest 
Fryslân. Hij geeft het startschot voor de Zumba 
warming-up. Na de warming-up zullen de kinderen 
in teams uiteengaan om te genieten van een zeer 
gevarieerd en uitdagend parcours van spelletjes 
en sporten. Rond 11:45 uur komen we weer bij-
een om de ochtend af te sluiten. Om 12:30 zullen 
we de bovenbouw begroeten en samen lunchen 
om vervolgens na een warming-up onder andere 
een potje bumpervoetbal te spelen, samen te 
hockeyen etc etc. Het activiteitenprogramma dat 
in de middag wordt aangeboden is aangepast aan 
de leeftijd van de kinderen in de groepen 5 t/m 8. 
Rond 15:30 zullen we weer gezamenlijk afsluiten. 

De Koningsspelen wordt mede mogelijk gemaakt 
door de medewerking van onder andere, Gemeente 
Súdwest Fryslân, Jumbo, Fysio Witmarsum, 
Continue Tennis, Groothandel Bergsma, CIOS 
Heerenveen, KV Pim Mulier en de inzet van 
vele vrijwilligers.

Koningsspelen voor de basisscholen Witmarsum e.o.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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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: 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.

Voetbalprogramma
Zaterdag 27 april
Makkum 1 - NOK 1 15:00
Makkum A1 - S.C. Stiens A1 15:00
SJO JVB A2 - Makkum A2 14:30
Makkum B1 - S.C. Stiens B1 12:30
Makkum D1 - ONS Boso Sneek D2 10:45
Makkum D2 - Zeerobben D4 9:00
Joure E4 - Makkum E1 12.30
Makkum E2 - Joure SC E7 10:00
Nijland F1 - Makkum F1 9:00
  
Kantinedienst zaterdag 27 april
Teake elgersma/yme de jong 9.00-12.00
Sander jansen/wiard altena 12.00-15.00
Jaap reitsma/sharon postma/ 15.00-18.30
bonno koornstra 15.00-18.30

Leugenbollepop
Inmiddels is de inschrijving voor het Leugen-
bollepop van 2013 gesloten.  Het programma zit 
dit jaar goed vol en het publiek kan rekenen op 
een aantal zeer leuke verrassingen. Eén tipje van 
de sluier kunnen wij alvast oplichten: een zeer 
bekende Nederlander zal het Makkumer volks-
lied vertolken! Dit jaar zijn er veel aanmeldingen. 
In overleg met de kandidaten is er een vlot en up 
tempo repertoire samengesteld. De drie begelei-
dingsbands zijn inmiddels druk bezig met het 
instuderen van de nummers. 

Alle vocalisten hebben inmiddels een mail ont-
vangen bij welke band ze zijn ingedeeld. Mocht 
iemand onverhoopt deze mail niet hebben ont-
vangen, trek dan even aan de bel bij arie@leu-
genbollepop.nl Noteer 30 augustus vast met 
grote letters in de agenda, want het wordt deze 
keer echt leuk! Binnenkort volgt meer nieuws!

Vernielingen CBS De Ark

Hierbij twee foto’s van hetgeen wij  maandag 
15 april j.l. aantroffen op het schoolplein van 
CBS De Ark. Het is erg jammer dat dit soort 
vernielingen zijn gepleegd. Kinderen mogen als 
het hek open is spelen op onze pleinen. Heel 
jammer dat niet iedereen zorgvuldig met ander-
mans spullen om gaat. Wellicht dat iemand zijn 
fiets mist of zijn molen. 

Als iemand getuige is geweest van deze vernie-
lingen of op een andere manier hier iets weet 
over, dan horen we dat graag. Meteen de politie 
inlichten is nog beter. Van deze vernielingen is 
aangifte gedaan bij de politie.

Het team van CBS De Ark.

eigen fotoeigen foto eigen fotoeigen foto
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Tuinslang op haspel 15 euro, elektrische heg-
genschaar 25,00 euro, streamer 10,00, 3 regen-
tonnen met deksel en kraantje i.z.g.st. 20 euro 
per stuk , kleuren tv voor caravan, kinderkamer  
37 cm met boekje 25,00 euro tel. 0515-232377

1 persoonsbed 180 x 90, Gele ombouw met prin-
sessen beschildering op het hoofdeind Kompleet 
met latten bodem en matras. €75,- tel. 0515-852485 

Dameszeiljas Gaastra maat M donkerblauw € 25,- 
Broodmachine, nog nooit gebruikt € 20,- Koffers, 
hard/wit/wieltjes, 1x gebruikt, 75x45 en 65x40 2 
voor  € 30,-  Droogmolen 50 m lijn, nog in de 
verpakking, € 25,- Zonnehemel 10 lamps Philips 
z.g.a.n. € 95,- Tel. 0515 - 232 272

Zonnehemel Cleosun. 10 Philips lampen, vrijwel 
nieuw. Verrijdbaar frame. € 125,= Tel. 0515-231377

Een hometrainer 10 euro, draagbare radio 5 euro, 
een kinder strand stoel inklapbaar 5 euro of in 
een koop 15 euro, tel 06-11402208

Mares duikpak maat 5 zo goed als nieuw  75 euro 
en shorty maat 4 nieuw 50 euro losse cap nieuw 
10 euro tel. 0622996550

Inklapbare box € 20,- , kinderledikantje € 30,- , 
Fietsendrager € 40,- , Kleine kleuren T.V. € 10,-  
tel. 0515-575756

Betontegels 82 stuks, grijs en rood, 60 bij 40. 
Tel.: 0515-232932

Zorgboerderij Yn 'e Lijte in Skuzum zoekt een 
handige vrijwilliger die ons wil helpen bij het maken 
van een ruim kippenhok voor zo'n 15 kippen. 
Voor meer info kunt u contact opnemen met 
Beanca Bongers. 0515-335647 of 06-22479752 
of info@zorgboerderijynelijte.nl

We zoeken voor de speeltuin op de "Oude-Nieuw-
buurt" nog een sponsor voor een picknickbank/
bankje. Dit stond op plaats 2 in de wenslijst van 
200 basisschool kinderen. Compleet of alleen 
materiaal. Tel: 0515-233359

Voor het wildwikkelen in centrum Makkum, 
Piaam en Makkum Strand,zijn wij op zoek naar 
40 enthousiaste creatievelingen en veel gekleurd 
wikkelmateriaal. 

op Dinsdag 16-04-2013 om 17.45 uur verloor 
een automobilist een wieldeksel van Zurich naar 
Makkum bij wildrooster. Af te halen op woens - , 
zater – of zondag tussen 13.00 en 16.00 uur 
Slotmakerstr. 2 Makkum

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

GEVONDEN

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN

Zoekertje

Autovrij Makkum rond Koninginnedag
In verband met de te houden jaarmarkt op zater-
dag 27 april wordt u verzocht vanaf 6.00 uur 
geen auto’s te parkeren in de Kerkstraat, Markt, 
Plein, Buren en de ds.Touwenlaan na de kruising 
met de Bleekstraat.

Op maandag 29 april vanaf 13.00 uur geen auto’s 
parkeren op het Plein, de Markt en het laatste 
deel van de Kerkstraat ter hoogte van de 

“Belboei”. Dit in verband met het uitzetten van 
de perken voor het kaatsen.

Op dinsdag 30 april vanaf 0.6.00 uur geen auto’s 
parkeren op het Plein, de Markt en Kerkstraat 
vanwege de Rabobank wilde straatkaatspartij 
en het optreden van Rintje Kas om 18.00 uur 
op het Oranjeplein. Namens de vrijwilligers 
alvast hartelijk bedankt!

Gezien in Makkum

Maandag 18 April, de Bevrijdingsdag van Makkum, waren de schoolkinderen van de St. Martinusschool 
aanwezig om een krans te leggen bij het monument van de Gebr.van den Berg op het Vallaat.

Kaatsvereniging Makkum 
fris en blinkend het nieuwe seizoen in          Door Jetze Genee

De Kaatsvereniging Makkum gaat het komende 
seizoen fris en blinkend in. Zij zijn de gelukkige 
winnaar geworden van een jaar lang gratis schoon-
maakproducten. Klanten van Jumbo Kooistra 
Makkum konden bij aankoop van drie schoon-
maakproducten deelnemen aan een actie waarbij 
zij voor hun favoriete vereniging een jaar lang 
gratis schoonmaakproducten konden winnen. 

Uit de vele ingeleverde bonnen werd de kassabon 
van Karin Wijma getrokken. Zij heeft de kaats-
vereniging uitgekozen als vereniging. “Onze hele 
familie beoefent de kaatssport, en is actief 
betrokken bij de kaatsvereniging. Wanneer ik op 
het kaatsveld ben heb ik altijd veel waardering 
voor alle vrijwilligers en ik gun hen deze prijs, 
aldus Karin Wijma. Ook voorzitter Warren van 

der Veen is blij met de prijs. “Als vereniging 
kunnen we alle hulp goed gebruiken, en zoals 
Karin al zegt is de kaatsvereniging volledig 
afhankelijk van vrijwilligers. Deze zetten zich 
altijd belangeloos in voor kaatsvereniging 
Makkum en de kaatssport in het geheel. Ook het 
komende seizoen zal er weer regelmatig een 
beroep op deze mensen gedaan worden en dan is 
dit een mooie opsteker. Een van de eerste partijen 
van dit seizoen is de wilde straatkaatspartij op 
Koninginnedag. Hiervoor kan men zich nog 
opgeven via het secretariaat van de KV Makkum. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
KV-Makkum.nl. 

Jumbo Kooistra Makkum zorgt op deze manier 
voor de lokale binding. Een mooi voorbeeld van 
een praktische sponsoring. ‘Als klanten lokaal 
hun boodschappen blijven doen dan doen wij 
graag lokaal iets terug’, een principe wat voor 
veel ondernemers geldt aldus Chris Kooistra. 
Dat geldt gelukkig voor veel bedrijven en midden-
standers in Makkum. Zij zorgen voor de onder-
steuning van de vele vrijwillige organisaties in 
Makkum. Dat levert straks weer een reeks aan 
festiviteiten op zoals de Koninginnefeesten, 
Open NK Eiwerpen, Visserijdagen Makkum en 
Leugenbollepop op! Samen houden we het dorp 
levendig en aantrekkelijk! 

eigen fotoeigen foto


