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Open dag Watersport bedrijven Makkum

Weinig belangstelling voor 100 jaar
Plaatselijk Belang vergadering
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Makkum viert Koninginnedag

16e Paarden marathon op Koninginnedag 

Dodenherdenking in Makkum

Evenementen 
op de Boulevard
van Makkum

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Lof foar “Lofstem” Skettens Longerhou Skraard

* It “Woldinghekoar” út Wûns ferklaaid yn Russyske dracht

Makkum - Sels hienen se der al in goed gefoel
oer en dat gefoel kaam ek út. Mei harren nije
dirigint Sjoukje van der Land wie “De Lofstem”
út Skettens, Longerhou en Skraard ôfrûne sneon de
grutte winner fan it jierliks koarenfestival fan de
Federaasje Wûnseradiel. Fanôf it begjin fan harren
optreden oan de ein ta hie it koar de tahearders
yn de besnijing. Elkenien wie it iens mei dit
beslút fan de sjuery.

Alve koaren striden yn it tsjerklik Sintrum “Het
Anker” yn Makkum om de beker fan de Fede-
raasje. Njonken dizze priis wienen der ek noch
mear prizen te fertsjinjen. In karkommisje, beste-
ande út leden fan ‘e korpswrâld, jurearde hokker
koar yn harren eagen it bêste de presintaasje brocht.
In oantal koaren lieten dit lêste oan harren ferby
gean en rjochten harren inkeld op de kwaliteit fan
it sjongen. De oaren dienen mei en “Scheppings-
gave” út Wytmarsum û.l.f. Jannie Kramer-Gietema

krige de tredde priis fan de karkommisje. De
twadde priis wie foar “de Lofstem” Skettens,
Longerhou, Skraard. “It Woldinghekoar” út Wûns
kaam neffens de sjuery as bêste foar it fuotljocht.
Ferklaaid yn Russyske dracht brochten se in
programma dat yn it teken stie fan opswypkjende
Kozakken-muzyk

Feike van Tuinen soarge foar in muzikaal kritysk
ferslach wêr’t de koaren harren foardiel mei
dwaan kinne. “As de ienheid yn de stim is komt
der ek ynheid yn it koar”, sei van Tuinen oan de
ein fan de jûn doe’t er in algemien yndruk joech fan
de dei. “Dûk net tefolle yn de noaten mar fertel
in ferhaal as jimme sjonge. Brûk de dynamyk
dat makket it folle spannender. De dirigint seit it
ommers alle wiken op ‘e repetysjes dus doch it
dan ek”. Doe’t er eindige mei de wurden “Bliuw
foaral sjongen, dat is wichtich”, waard der mei-
stimmend knikt troch oanwêzigen.

Je leest het goed de Makkumer Belboei bestaat
in mei 25 jaar. Nu willen we je uitnodigen om
als inwoner, lezer, inzender, stichting, vereniging,
club of anderszins een bijdrage te leveren aan
onze speciale jubileumeditie.

Voor het eerst in 25 jaar historie willen we de
schrijverspen helemaal aan jou geven. Je bent vrij

om je mening te geven, je anekdote in te sturen, je
herinneringen of kritische noot aan de Makkumer
Belboei met iedereen te delen of kenbaar te maken.
Alles is welkom, we plaatsen het graag en hopen
er een bijzondere krant van te maken. Een  krant
gemaakt door jou. Stuur je tekst en/of foto`s vanaf
nu, naar: jubileum@makkumerbelboei.nl
Zowel tekst en /of foto`s graag als bijlage in het
bericht. Zet daar duidelijk bij dat het gaat om de
jubileumuitgave. We gaan er van uit dat je
enthousiast bent over dit initiatief en graag mee-
werkt aan deze jubileumuitgave, zodat je samen
met ons kunt terugkijken op een mooie historische
herinnering aan 25 jaar Makkumer Belboei.
Mogen we op je bijdrage rekenen??
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 26 april     

Van Doniakerk 
9.30 uur Jet Swieringa   

R.K. Kerk 
9.30 uur pastor S. Draisma                          

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
geen dienst O.W.W. in Mariënacker

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur Oec. tentdienst te Workum                 

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770                   

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk Dentwork, 
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718 

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Na een leven vol liefde en trouw en zorg voor
allen die haar lief waren is, na een liefdevolle
verzorging in verpleeghuis Boerhaave, afdeling
Grote Markt, overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Ans Verkleij - Visser
Weduwe van Bart Verkleij

* 17 oktober 1936                    † 12 april 2009

Greetje en Adri
Barbera en Tom
Charlotte

Marianne en Gerard
Kevin
Daphne en Michel
Nadia

Mees   

Correspondentieadres:
G.S.M. Broek
Edisonstraat 47
1972 RK IJmuiden

De crematieplechtigheid heeft maandag 20 april
j.l. plaatsgevonden in crematorium Westerveld
te Driehuis.

Na 67 jaar vriendschap is toch nog plotseling
overleden mijn lieve vriendin 

Ans Verkleij 
Ik wens de familie veel sterkte toe.

Jannie Mulder-Seinstra

Makkum, 20-04-2009

Nu wij onze buurman

Gerrit Draayer
moeten missen, wensen

Jan en Anneke Horjus Ernst en Grietje Freitag
Joop Pel Dick Laay
Romke en Alie de Boer Bas en Baukje Talsma
Dooitsen en Gina Bakker

de familie veel sterkte in dit verlies.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele
kaarten die ik kreeg tijdens mijn verblijf in
het Antonius ziekenhuis. Bedankt 

Mevr. Y Bakker - Velting

Makkum, april 2009
Avondrust Kamer 8

sa moai
sa leaf
sa lyts

sa fan ús

De geboorte van onze dochter

Femke
vervult on met dankbaarheid 

en maakt ons dolgelukkig

Femke is geboren op 15 april 2009 om 22.06 uur
Zij is 50 cm lang en weegt 3190 gram

Ellen en Ronny
Krommesloot 41

8754 GD Makkum
0515-574489

Nog maar net geboren,
kijk je ons al aan.
We horen bij elkaar,
alsof je altijd hebt bestaan.

Dankbaar en blij zijn we met de geboorte
van onze zoon en broertje

Gjalt Hidde
geboren op14 april 2009 om 12.18 uur

Hij weegt 3885 gram en is 51 cm lang

Karel, Nynke en Senna Roorda
It String 4, 8754 GS  Makkum

Tel. 0515-233701
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 23/4 t.e.m. wo. 29/4

Friesche Vlag Fruitvla, 1 liter............................................1.59

Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................4.75

Johma Borrelsalade, per bakje......................................nu 1.39

Dry Roasted Borrelnootjes, 175 gram........van 1.95 voor 1.39

Dubbelfrisss, 1.5 liter.....................................per pak 79 cent

Blockreep Verkade, 180 gram...............................2.25 nu 1.79

Groninger Kruidkoek, 475 gram...................................nu 1.19

Profiteer van 23 t/m 25 april
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Entrocôte
100 gram 1,50
Varkensvleesvoordeel

Ribkarbonade
100 gram 1,10
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden Varkensrollade+

100 gram Palingworst 2,40
Salade van de week

Makkumer Smul Salade
100 gram 0,90
Specialiteit van de week

Pampaschijven
100 gram 1,40

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboer

Beste Makkumers,

Op maandag 9 maart 2009 zijn wij, 
Anko en Tineke, in het huwelijk getreden.

Naar aanleiding daarvan hebben wij vele
blijken van medeleven en felicitaties in de
vorm van kaarten, bloemen/bloemstukken,
flessen drank, telefoontjes etcetera ontvan-
gen. Daar het voor ons onmogelijk is om
iedereen daarvoor persoonlijk te bedanken,
doen wij het langs deze weg. 
Heel hhartelijk bbedankt!! 
Wij hebben het als zeer warm ervaren en
mede daardoor een onvergetelijke 
trouwdag gehad!

Anko en Tineke de Graaf
Watersportwinkel Silerswaar
Voorstraat 17, 8754 EV, Makkum

Familieberichten
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

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

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

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

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

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  A P R I L

Babi Pangang
Kun Pao Kai
Mini Loempia’s
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Open dag Watersport bedrijven Makkum
Makkum - Er is een groot aantal bijzondere
Watersport bedrijven in Makkum, met ieder hun
eigen specialiteit. Voor de Paasdagen hadden ze
samen een open dag georganiseerd. Er liep een
leuke route door de havens. Je kon beginnen bij
Bloemsma en van Breemen en daar meteen het
grote verschil tussen een enorm zeiljacht en een
motorjacht zien. Meestal kom je niet binnen de
deuren bij dit soort bedrijven en een groot aantal
bezoekers maakte dan ook dankbaar gebruik van
de uitnodiging. Daarna kon je langs de Stranwei
naar de man die mooie dekken etc kan plaatsen
op een schip en via de schilder naar de Gebr. Van
Enkhuizen. Hier lagen reeds gebouwde schepen
voor de wal en dankzij het mooie weer een vrolijke
aanblik. De motoren en electronica waren er uit-
gestald en alle uitleg kon gegeven worden. Sûdsee
was de volgende. Er lag een kant en klaar schip
te koop en er werd ook nog gebouwd aan een
klassiek vorm gegeven motorboot. De zeilmakerij
was te bezichtigen en bijzonder om te zien hoe
de huidige zeilen uitgesneden worden met een
laserapparaat. K en M had ook groot uitgepakt en

hier werden lezingen gehouden o.a. door Gerard
Dijkstra. Tornado had het anders aangepakt.
Hier stond een Party tent en hierin vonden ver-
schillende dingen plaats. De kinderen konden
eens lekker in de verf gezet worden en voor de
vrouw was er een schoonheid specialiste. Niet
alleen de boot moet er goed verzorgd uitzien maar
ook de bemanning. Er kon nog een schilder
bezocht worden en ook het bedrijf van Kenny
Roedema toonde de nieuwste dingen op het
sportieve vlak voor de watersporters. De winkel
van de Vries Sails hoorde ook in het rijtje, maar
deze is natuurlijk iedere dag van de werkweek
open. Zo ook deze zaterdag, waarop de bedrijven
zich eens uitgebreid presenteerden. Het zag er
allemaal leuk verzorgd uit en velen hadden een
terras ingericht, waar een drankje of hapje heerlijk
smaakte. 

Conclusie Makkum heeft een grote verscheiden-
heid aan Watersport bedrijven en bijna alles op
het gebied van de watersport is in Makkum te
koop en boten zijn ook veelal te huur.

Weinig belangstelling 
voor 100 jaar Plaatselijk Belang vergadering
Makkum – Het is honderd jaar geleden dat
Plaatselijk Belang Makkum is opgericht. Een
aantal jaren geleden zat de zaal waar de jaarver-
gadering werd gehouden bom vol met belang-
stellenden. De laatste jaren neemt de interesse
vanuit de burgerij af voor het plaatselijk gebeuren.
In de bovenzaal van Café Restaurant “De Prins”
zaten ditmaal een 15 tal bezoekers, exclusief het
bestuur. In het verleden waren dit er ruim boven
de honderd! Ter gelegenheid van het honderd jarig
bestaan kregen de bezoekers koffie met oranje-
koek. In de aankondiging heeft het bestuur niet
aangegeven dat vereniging honderd jaar bestond,
of dit veel invloed heeft gehad op het bezoekers
aantal dat is nog maar de vraag. Voorzitter Tom
Coufreur vraagt wat willen jullie, een jubileum
feest, zo ja hoe zetten we dit op, suggesties en
ideeën zijn welkom bij het bestuur. Geconstateerd
wordt dat de betrokkenheid van de mensen aan
het veranderen is Maak er wat van met ruim vijf
honderd leden moet dit toch mogelijk zijn. 

Secretaris Marga Brandmsa was aftredend en kreeg
als herinnering een glazen vaas met inscriptie en
prachtige orchidee. Nieuw bestuurslid is Arjen
Doedel hij neemt de functie van penningmeester
over van Alie Postma, die nu het secretariaat
voor haar rekening neemt. Ronny Bruinsma is
toegetreden als ICT-er en gaat de website beheren.

De Dorpsvisie kwam nog even ter sprake dit
boekwerkje telt achttien punten met als thema
“Makkum in de toekomst”. 

In de rondvraag kwamen weer verschillende
zaken aan de orde. Zo is het parkeren in Makkum
nog steeds een probleem en een goede oplossing
lijkt op korte termijn ook niet voorhanden. Als
opmerking uit de zaal kwam, waar is onze buurt-
agent? Andere jaren anders altijd trouw aanwezig.
Heeft het bestuur wel eens kontact of overleg met
het bestuur van Stichting Maggenheim m.b.t. het
multifunctioneel centrum gehad, het antwoord
was duidelijk achter de bestuurstafel vandaan
van nee. Rond de sluis en vanuit de Leugenbôlle
is ook altijd wel iets te melden. Wanneer de
sluisbrug open gaat, rinkelt er een bel of is het
een spoorwegovergang. De mensen op het buiten-
terras van café/restaurant De Prins springen op
van hun stoel wanneer de signalering in werking
treedt. Bij velen is ook niet bekend wat het houten
“schapenhok of duiventil” genoemd heeft te
betekenen boven aan de sluis. Het is uiteindelijk
de bedoeling dat hier reddingsmateriaal in wordt
aangebracht.Iedereen is het er over eens het is
geen gezicht en de vraag is dan had dit niet
anders of beter gekund. En zo blijven er altijd wel
vragen ook na honderd jaar Plaatselijk Belang
Makkum.

Makkum – Zondagavond a.s. om 19.30 uur is het
al weer de laatste zangavond van dit winterseizoen.
Br. D. Tamminga houdt een overdenking en
koos als thema: “Vriendelijkheid en koffie…..
met wat extra’s…..” Het Dameskoor uit Exmorra
verleent haar medewerking aan de zangavond,
de samenzang is o.l.v. br. A. Couperus. We hopen

dat het  een fijne slotavond wordt met veel zang.
Na afloop is er dan koffie/thee en kan er nage-
praat worden. Graag tot ziens D.V. in de
Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10 in Makkum.  

De Zangcommissie Baptisten Gemeente 
Workum/Makkum.

Laatste zangavond winterseizoen
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BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Verse Hollandse Spinazie   
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Vers gesneden Hollandse Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

Mooie grote Hollandse Komkommer
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.40

Mooie Hollandse trostomaten
1 pond voormaar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85

Lekkere blauwe druiven
1 doos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Bij besteding boven € 5.-,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Makkum viert Koninginnedag
Makkum - Een jaar is omgevlogen, wat lijkt het
nog maar kort geleden dat Koningin Beatrix en de
Koninklijke Familie een deel van Koninginnedag
2008 in Makkum meevierden. Een onvergetelijke
Koninginnedag, om nooit te vergeten. En nu wordt
het Koninginnefeest weer gevierd “op de ouder-
wetse manier”, verspreid over meerdere dagen
met activiteiten voor jong en oud. Het totaal-
programma heeft u al eerder kunnen lezen in de
Makkumer Belboei en vandaag wordt in Makkum
het programmaboekje huis aan huis verspreid. Kijk
ook op de website: www.koninginnevereniging.nl  

Op Koninginnedag 
kinderen “achter de muziek aan”
Traditie is dat Koninginnedag ieder jaar feestelijk
wordt gestart met de rondgang van muziekkorps

Hallelujah. Ook dit jaar is dit weer het geval,
alleen nu een uurtje later. De start is om 10.00 uur
bij de beachvolleybalvelden op het Plein. Daar
wordt het Wilhelmus gespeeld, dit is dan tevens
het startsein voor de volleyballers. Vervolgens
kunnen de kinderen met hun feestelijke kleding
lopend of met versierde fietsen, aansluiten.
Hallelujah leidt hen dan naar de feesttent, alwaar
om 11.00 uur de kinderspelen beginnen.

(Gedeelte) parkeerterrein Jumbo autovrij
In verband met de festiviteiten rond Koninginnedag
verzoekt de organisatie het publiek (bewoners)
om mee te werken aan het autovrij maken van het
(noordelijk gelegen) parkeerterrein nabij de Jumbo,
vanaf woensdagochtend (29 april) 8.00 uur, van-
wege het plaatsen van de feesttent.

16e Paarden marathon op Koninginnedag 2009
Cornwerd - Menclub Yn ‘e Beage is een actieve
paarden menvereniging die reeds 21 jaar bestaat.
De uitvalsbasis is hippisch centrum Boeyenkamp
te Cornwerd. Men organiseert vele activiteiten
waaronder de buitenmarathon op Koninginnedag,
die dit jaar voor de 16e keer wordt verreden. Het
betreft een samengestelde behendigheidswedstrijd
voor paarden en pony’s, dit houdt in dat er
behalve 6 spectaculaire hindernissen waar het
om snelheid draait ook een dressuurproef dient
te worden verreden. Het totale traject bedraagt
16 km en loopt via Makkum en Cornwerd in dit
traject zijn op diverse plaatsen hindernissen
opgenomen. Vele hindernissen zijn aanwezig bij
hippisch centrum Boeyenkamp, waaronder een
waterbak, een brug en een hoge bult. 

In totaal doen er ruim 80 aanspanningen mee in
verschillende categorieën, namelijk
> enkel en dubbelspan pony
> enkel en dubbelspan paard
> 4 span pony en paard
> tandem pony en paard
In het gezellige strodorp, op het manegeterrein,
kan men gezellig een drankje en een hapje krijgen
en voor de kinderen zijn er diverse speeltoestellen
aanwezig. De aanvang is 11.00 uur donderdag
30 april (Koninginnedag) De start is bij H.C.
Boeyenkamp Sottumerdyk Cornwerd. 

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met:
Jannie Faassen 06-25293753 
of Tette Hijlkema 06-51586609.

Dodenherdenking in Makkum
Makkum – Op maandag 4 mei worden de geval-
lenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog,
en van oorlogssituaties en internationale vredes-
operaties van nadien. Vanaf 19.00 uur formeert
de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint
Martinusschool. Er worden kransen en bloemen
gelegd bij het monument aan de Buren en bij de
graven van het verzet en van de RAF op het
kerkhof. Op het hof wordt een korte toespraak
gehouden.

Traditiegetrouw worden op 4 mei in Makkum de
gevallenen herdacht. Het Comité Dodenherdenking
Makkum, dat de jaarlijkse herdenking organiseert,
heeft besloten enige wijzigingen in het draai-
boek door te voeren. In plaats van een herdenkings-
dienst in de kerk, is de gehele herdenking nu
buiten. Hier wordt een korte toespraak gehouden,
waarin o.a. het thema naar worden komt dat het
landelijke 4 en 5 mei comité heeft vastgesteld.
Het thema luidt “Vrijheid en identiteit”.
Vanzelfsprekend zullen we om 20.00uur twee
minuten stilte in acht nemen. Na afloop vertrekt
de stoet weer van het hof, over dezelfde route
terug naar de Ds. L. Touwenlaan.

In het Comité werken vrijwilligers van verenig-
ingen en instanties samen om de herdenking te
organiseren. Dat zijn Koninginnevereniging,
Plaatselijk Belang, Muziekvereniging Hallelujah,
Oecumenisch overleg, voorheen Stichting ’40-’45,
Scouting Burdine, en de drie basisscholen. Er is
nauw overleg met het Contact Oud Mariniers
afd.Fryslân. De herdenking brengt kosten met
zich mee. De inkomsten van het Comité bestaan
uit giften zoals tot nu toe de kerkdeur-collecte.
Om de voorzetting van de herdenkingen te waar-
borgen wordt aan u de gelegenheid geboden een
gift te doen na afloop van de  bijeenkomst op het
kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift over-
maken op bankrekeningnummer 21 56 18 513,
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en
oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de
bijeenkomst buiten op het kerkhof, op maandag
4 mei vanaf 19.00 uur. Voorafgaand aan Makkum
is de dodenherdenking bij de monumenten te
Kornwerderzand. Deze wordt om 18.00 uur
gehouden bij het monument nabij het Kazematten-
museum. Een ieder kan de vlag halfstok hangen
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Audi A4 Tdi,proline business,zwart 2004 verkocht

Opel Astra 1.6i gl,zilver,120dkm  2000 € 4950,-

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm   2005 € 7950,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005 € 12900,-

Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm 2005  € 12950,-

Peugeot 207 1.6iXS-Pack, 48dkm    2007 € 14950,-

Peugeot 107XS,Automaat,airco,36dkm 2007 € 8850,-

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart 2004 € 7950,-

Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm 2003 € 7950,-

VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm    2006 € 15950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,72dkm   2006 € 13850,- 

VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm   2007 € 10850,-  

VW Bora Tdi,comfortl,104dkm      2003 € 9950,-

VW Golf Variant 1.8i,trekh,118dkm 1999  € 3650,-

VW Golf Sdi,zwart,st.bekr,cpv,apk 1999 € 2750,-

VW Golf 1.6 Fsi,85kw
Trendl,zilvermetallic
5drs,airco,el.ramen
radio-cd,cpv+afst bed.
72 dkm  bj 2006

Nu €€ 13.850,-
uniGar Horjus

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl

Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.

Nu nog meer voordeel
Ten Cate dames midi en maxi 

slips en heren Shorty
2 en 3 stuks verpakkingen

voor maar € 15,00
Wijngaarden Textiel & Mode

Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

TE HUUR
in centrum van Makkum

Gemeubileerd appartement
voor 1 of 2 personen.

(Eventueel ook leeg te aanvaarden)

Tel. 0515 23 12 73

Familieberichten

20-4-44        65 20-4-2009

na gedane arbeid 
is het zacht rusten

gefeliciteerd

Dizze betûfte aaisiker wurdt 28 april 

60 jier

Fan herte lokwinske!

Gjalt & Geeske
Jesse, Inge

Gerard & Martine
Niels, Esmee

Johan & Verena
Karel & Nynke

Senna, Gjalt

Makkum – Swan museum o.a. schilderijen,
pastels en aquarellen van Makkum. Open van
donderdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april
tot 26 juni, schilderijen van mevrouw E. Bouma-
Abma (vrouw van Hessel Bouma). Openings-
tijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp
van 1 april tot 15 juni, schilderijen van Joop
Masséus. Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april
t/m 31 oktober, werken van verschillende kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 toto 17.00 uur

Uit eigen regio
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Evenementen op de Boulevard van Makkum

Makkum - Het is al weer 15 jaar geleden dat de
eerste winkels aan de Boulevard bij het strand
hun deuren openden. De laatste drie jaar hebben
de bedrijven, die hier gevestigd zijn gezamenlijk
de Boulevard gepromoot en gepresenteerd. De
volgende bedrijven zijn hier gevestigd, Marlies
Mode en sport, Funsport surf-kite-snow fashion,
Hoeks vis en snacks, Beach Hotel de Vigilante
en Sopkafee Badhuis de Flevo. 
Zij hebben zich gepresenteerd door middel van
radiospots bij Radio Freeze en Waterstad FM.
Ook zag u regelmatig in allerlei bladen reclame.
Velen hebben kunnen zien dat in de december-
maand de Boulevard versierd was. Om te vieren
dat er reeds 15 jaar enorm veel activiteiten rondom
de Boulevard zijn, heeft men besloten om de hele

zomer een leuk programma aan te bieden aan de
bezoekers. Het programma is te vinden op
www.boulevardmakkum.nl. 

Zondag 26 april gaat het feestjaar van start. Van
14.00-tot 17.00 uur is er muziek van Tjeerd Abma.
Deze zanger/gitarist heeft in allerlei bandjes
gespeeld en treedt tegenwoordig ook solo op.
Het volgende feest is op zondag 17 mei, er is
dan in verband met het 5 jarig bestaan van het
Sopkafee een KanjerKnoerd Festival. Ook aan
de kinderen wordt dan gedacht. In de agenda in
de Belboei kunt u iedere keer lezen wat voor
feest er rondom de Boulevard is en wanneer.
Wilt u het nu al weten, om in de agenda te zetten,
kijk dan op de site van de Boulevard.

Trouwen op het Wad
Waddenzee - Het is al langer bekend dat er op
verschillende schepen getrouwd kan worden.
Om eens iets totaal anders te organiseren hebben
Zeilrederij de Boekanier van Joop Bosshardt en
Samen Maritiem van Bert Saathoff en Jose
Mensink met ondernemers uit Nijmegen een totaal
nieuw arrangement opgezet. Kortgeleden heeft
de eerste proef plaats gevonden en het was een
succes. Vanuit Nijmegen waren fotograven, de
trouwambtenaar en vele anderen op het spektakel
afgekomen. Mariele Jongmans is trouwambtenaar. 

Om dit feest op het Wad mee te maken als bruids-
paar, moet je wel even naar het gemeentehuis
om wettelijk te trouwen, maar daarna vindt de
huwelijksvoltrekking met je voeten in het zand
op een droge plaat plaats. Het trouwen voor de
wet is dan alleen even ja zeggen tekenen en weg
wezen. De bloemen, de ringen en werkelijk alles
kan verzorgd worden en de catering kan door

de partner van Joop, Cecilia (Skuzum) gedaan
worden. Dit alles was tot in de puntjes geregeld.
Er waren bloemen harten op de droge plaat gelegd
en midden in de natuur vond de voltrekking plaats.
Een geweldig imponerend geheel. Joop en de
mensen van Samen Maritiem komen uit de om-
geving van Nijmegen, vandaar dat zij hiervoor
benaderd zijn. Alle aanwezigen waren onder de
indruk van het geheel en daarna kon het feest
aan boord van de schepen plaats vinden. Een bij-
zondere ervaring en de eerste aanvragen voor
deze bijzonder huwelijksvoltrekking zijn al binnen.
Er zal deze zomer getrouwd worden op het Wad. 

Voor mensen die interesse hebben is informatie te
vinden op www.deboekanier.nl en www.samen-
maritiem.nl. Hier zijn ook foto's van het huwelijk,
wat plaats gevonden heeft, te zien. Beide schepen
varen vanuit Makkum, maar elders opstappen is
ook mogelijk. 

Makkum – Van de Makkumer Gerrit de Wilde
is onlangs een boek verschenen over zijn
belevenissen als soldaat in Suriname. Deze fel
realistische verhalen zijn niet geschikt voor
jeugdige lezertjes. Het boek is te bestellen bij de

boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

“Het oerwoud beangstigd mij!” Uitgeverij
Truium – Sneek, www.trrium-sneek.nl
ISBN/EAN: 978-90-79180-11-0, prijs € 12,50.

“Het oerwoud beangstigd mij!”
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Pannenkoekhuis
‘De Lampion’ 

Voor in de weekenden 
en vakantie vragen wij

medewerker m/v 
van plm. 16 jaar 

voor in de bediening.

Kerkstraat 1
8754 CP Makkum

Telefoon 0515-232220

Kijk op 

www.
koninginnevereniging.

nl 

voor al het nieuws over het
Koninginnefeest 2009 in Makkum.

Tekenwedstrijd “Teken je eigen droomkasteel”
Makkum - Bericht voor alle kinderen van de
basisscholen in Makkum en alle andere kinderen
in Makkum die tussen de 4 en 12 jaar zijn, maar
ergens anders naar de basisschool gaan. Zoals
jullie misschien wel hebben gezien is er in de
Bleekstraat een heel oud ijzeren hek weggehaald.
Het was heel erg roestig en hier en daar stuk. Bij
de bevrijding van Makkum in 1945 was een stuk
van het hek zelfs door een granaat vernield. Het
hek is helemaal gerepareerd en lijkt wel nieuw.
Dat mooie hek staat om een kerk heen. Die kerk
staat er al 100 jaar. Om dat te vieren is het hek
opgeknapt Het leek ons een leuk idee om alle
kinderen van Makkum daarom ook wat moois
aan te bieden. Maar…..daar moeten jullie wel
wat voor doen!

Het kerkje in de Bleekstraat noemen sommige
mensen ook wel eens het kasteeltje. Ga maar eens
kijken dan begrijp je vast wel waarom. Het is de

bedoeling dat jullie zelf een kasteel bedenken en
gaan tekenen. Doe je ogen dicht en droom maar
van je eigen kasteel. De opdracht is: “Teken je
eigen droomkasteel”. Belangrijke punten waar
je rekening mee moet houden: Het formaat van
de tekening mag niet groter zijn dan A3. Het
materiaal waar je mee tekent is vrij. De tekening
moet voor 2 mei worden ingeleverd bij kapper
Hoeksema in de Kerkstraat of bij de Bibliotheek.
Ieder kind wat een tekening inlevert krijgt in elk
geval een aardigheidje. Er zijn 12 prijzen voor
de mooiste tekeningen. Een eerste, een tweede
en een derde prijs: voor groep 1 en 2, voor groep
3 en 4, voor groep 5 en 6, voor groep 7 en 8.
De tekeningen worden beoordeeld door echte
kunstenaars en de tekeningen van de winnaars
worden opgehangen in de kerk in de Bleekstraat.
De prijsuitreiking is op 8 mei om 16.00 uur in
“Het Kasteeltje van Makkum” (de doopsgezinde
kerk).    

Het Friese Hart opend haar deuren
Na de drukke voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen hebben we de deuren van het Waag-
gebouw in Makkum weer geopend. 

Nieuw in ons assortiment:
- Het Friese Hart infoboekje 

met allerlei nuttige informatie voor u en enkele 
fiets-, wandel- en skateroutes met routekaarten;

- Het Friese Hart routeboek 
met 5 wandelingen, 2 skateroutes, 14 fietsroutes 
en 4 autoroutes, eveneens met routekaarten.

Alle routes voeren u door het mooiste gedeelte
van Friesland. De boekjes zijn te bestellen via
info@hetfriesehart.nl 

Het arrangementenaanbod is flink uitgebreid en
groeit nog steeds, wij kunnen volop ontspanning
en inspanning bieden in onze regio aan zowel
individuele gasten als groepen. Genieten van
een ontspannen uitje in een grote variatie van
landschap, cultuurhistorie en (water)recreatie.
De arrangementen kunnen op maat worden
gemaakt, rekening houdend met uw wensen of u
laat zich verrassen door een kant en klaar door
ons samengesteld programma. Zoekt u een infor-
matie over het kloppende hart van Friesland; bekijk
het aanbod op onze site: www.hetfriesehart.nl.
Voor vragen en meer informatie bel: 0515-
233940 of mail: info@hetfriesehart.nl.

Workshop “Zoek niet langer, leer vinden!” in de bibliotheek
Ontdek de digitale mogelijkheden van de bibliotheek met behulp van een gratis workshop 

Makkum - De gezamenlijke Bibliotheken Súd-
west Fryslân voeren de komende tijd campagne om
de catalogus en digitale databanken te promoten.
Onder het motto “Zoek niet langer, leer vinden!”
organiseren de bibliotheken workshops waarin
deelnemers leren de mogelijkheden van catalogus
en databanken optimaal te benutten. De biblio-
theken bieden de workshop gratis aan (zowel
aan leden als niet-leden).

De workshop duurt twee uren en er wordt gewerkt
in kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers.
Na een korte introductie van catalogus en data-
banken ligt het accent op “zelf doen”. Er is voor
elke deelnemer een computer beschikbaar.
Enige vaardigheid met het toetsenbord en de
muis is een pré maar niet noodzakelijk. Degene
die nog nooit met een muis heeft gewerkt, wordt
in de gelegenheid gesteld eerst een gratis muis-
training te doen. In de bibliotheek van Makkum
wordt de workshop gegeven op woensdag 6 mei
van 9.30 uur tot 11.30 uur. Geïnteresseerden kunnen

voor meer informatie en aanmelding terecht bij
de bibliotheek. In de bibliotheekcollecties waren
tot voor kort nog volop papieren naslagwerken
te vinden: diverse encyclopedieën, wetboeken,
medische handboeken, atlassen, telefoongidsen,
etc. Ook dag - en weekbladen werden langere tijd
bewaard om als naslagwerk te kunnen dienen.
Inmiddels is die papieren collectie grotendeels
vervangen door databanken: computerbestanden
waarin een schat aan (up-to-date!) informatie te
vinden is. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de
Krantenbank, Tijdschriftenbank, Gezondheidsbank,
tests van de Consumentenbond, etc.

Deze databanken zijn in de bibliotheek voor
bezoekers (zowel leden als niet-leden) gratis te
raadplegen. Buiten de bibliotheek zijn de meeste
bestanden niet of niet gratis beschikbaar. De
catalogus kan – via de website van de bibliotheek
– wel vanuit huis worden geraadpleegd, maar
biedt meer mogelijkheden dan de gebruiker
vaak weet.

EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 25 april
Bant 1 - Makkum 1   14.30 uur
Berlicum 2   - Makkum 2    12.00 uur
Makkum 3     - Blauw/Wit 5 12.30 uur
Makkum A1   - Jubbega A1  14.30 uur
Minnertsga B1 - Makkum B1  11.30 uur

* de aangekondigde Lytse Merke in Pingjum het 
afgelopen weekend afgelast is, vanwege familie
omstandigheden in het dorp

* Volleybalvereniging Makkum haar jaarlijkse 
geraniumactie op 22 april a.s. houdt

* de actie start om half zeven, de geraniums 
kosten per drie stuks € 5.-

* Opgave voor de playbackshow nog mogelijk 
is voor kinderen t/m 12 jaar op Bleekstraat 20, 
De Schar 9 of via www.koninginnevereniging.nl 

* Scouting Burdine een grote demonstratie geeft,

* Dit alles gaat gebeuren op 30 april, de 
locatie dit jaar Witmarsum is en dat iedereen 
welkom is!

Laatste oproep
Makkum – Vergeten op te geven? De suggesties
voor de Zeemeermin en Neptunus kunnen nog
worden doorgegeven! De schriftelijke reacties
kunnen worden ingeleverd tot 23 april a.s. bij
Knipsalon Durkje, aan de Kerkstraat 25 of via
de site: www.visserijdagen-makkum.nl

Bestuur Stichting Visserijdagen Makkum 

Lezing NUT uitgesteld
Makkum – De lezing van Mel Wallis de Vries,
georganiseerd door het NUT, moet helaas worden
uitgesteld naar volgend seizoen. Diverse oorzaken
hebben er jammer genoeg toe geleid dat we de
datum niet meer rond konden krijgen in april of
mei. Besloten is om de lezing op de schuiven
naar het volgend seizoen. Zoals het zich nu laat
aanzien, zal de lezing dan in september of oktober
op de agenda staan. Te zijner tijd maken we de
exacte datum bekend.

Het Bestuur van het NUT

Wist u dat...

Doopsgezinde Gemeente Makkum, ruim 400 jaar gemeente
Verhalen over en uit de vermaning in de vermaningsteeg

Makkum - Het volgende verhaal is geschreven
door de heer Jentje Hoeksema, voor Makkumers
een goede bekende, een broeder die wij zeer missen.

De oude vermaning was een echte schuilkerk.
Een smal steegje verschafte de toegang. Als je het
steegje nu bekijkt, kun je je helemaal voorstellen
hoe de Minnisten-van-toen daar ‘weg werden’,
want de kerk was helemaal achterin tussen de
huizen ‘weggewerkt’. Het was een gebouw met
een hoog, spits dak en had, zoals gebruikelijk
waas bij Minniste kerken, geen toren. Bij het
betreden van de kerk zag men aan de zuidzijde
de preekstoel en daar tegenover aan de noord-
kant was de kraak. Aan de westzijde zaten twee
kleine ramen en vermoedelijk zaten er grotere
ramen aan de zuidzijde. De kerk had een ruw
houten vloer.

’s Winters werd de kerk verwarmd door een grote
kachel, die midden in de kerk stond. Als lichtbron
waren er petroleumlampen en 2 kronen met
kaarsen. Deze werden in 1772 geschonken en
hangen ook nu nog in de vermaning aan de
Bleekstraat. In de kronen staat: present van

Gatze Sjoerds, Fokeltie Jacobs en H. Tiegelaar.
’s Winters hadden de kerkgangers een stoof, die
ze zelf moesten leveren, terwijl de koster voor
het vuur in de ‘test’ zorgde. Destijds kwam het
regelmatig voor dat iemand ‘raar’werd in de
kerk. Men dacht toen dat de preek hiervan de
oorzaak was, dat de preek teveel op hen inwerkte.
Maar stelt u zich eens voor: een kerk vol stoven
en hoeveel koolmonoxide er dan vrijkomt. Men
had gewoon niet door, dat dat de oorzaak van
het ‘raar’ worden was.

In de kerkenraadskamer stonden 6 stoelen en een
fauteuil (die was voor de predikant!).  Alles wat er
aanwezig was wordt in de oude notulenboeken
beschreven, zoals onder andere 2 spiegels, doosje
krijt, een kwispeldoos, een schrijfbord, doopbekken
enzovoort. Tussen deze spullen vergaderde de
kerkenraad en ’s winters gebeurde dat altijd als
het volle maan was. De reden hiervoor was dat
men dan ’s avonds na de vergadering beter de
weg terug naar huis kon vinden. Het was anders
pikkedonker in Makkum. Er zal hier een daar
wel een olielamp gebrand hebben, maar de ver-
lichting zal wel schaars geweest zijn. 

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Makkum - De Zanggroep “Samar” bestaat onder-
tussen al langer dan 10 jaar, vandaar een concert
voor iedereen. De zanggroep telt 13 leden, vier
sopranen, vijf alten, twee tenoren en twee bassen.
Vanaf de oprichting o.l.v. onze dirigent Luuk de
Vries uit Harlingen. Muzikaal worden we bij dit
concert begeleid door Rianne Stellingwerff op
de dwarsfluit en Alie Geel piano. De optredens
zijn vaak in kerkdiensten, en bij doop en trouw-
diensten, kerstfeest van verenigingen, kerstcon-

certen, etc. Verder doet  “Samar” mee aan zang-
festivals e.d. 
Het concert door de Zanggroep ”Samar”is op
zondagavond 26 april a.s. om 20.00 uur in de
Van Doniakerk te Makkum. U kunt een gevarieerd
programma verwachten met o.a. gospel, ballads,
musical- en Friese populaire liederen met solo-
zang en muzikale intermezzo’s. Iedereen is van
harte welkom om dit bijzondere concert mee te
beleven! Entree is vrij.

“Samar “ jout samar in  konsert

Pingjum - Op donderdag 23 april a.s. vanaf
20.15 uur zal er in de reeks ‘kwesties´ over Pingjum
en haar geschiedenis een tweede bijeenkomst
plaatsvinden in café ́ de Hollandse Kus´ te Pingjum.
De heer Reinder Huisman had gedurende het
eerste treffen op 26 Maart j.l. een volle bak en
veel aandacht voor zijn verhaal over de Grote
Buren en haar bewoners. Oudere Pingjummers
en oud- Pingjummers waren hier in ruime mate
aanwezig om ook hun kant van de verhalen te
vertellen en daar waar nodig de verhalen van de
heer Huisman aan te vullen. Op de komende
tweede bijeenkomst zal het accent meer op het

beeld komen te liggen. Uitvoerig filmmateriaal
over Pingjum gedurende vele decennia zal
worden getoond en veel oude Pingjummers en
oud-Pingjummers zullen hier veel van herkennen
en er ongetwijfeld op reageren. Voor de nieuw-
komers een mooie gelegenheid om kennis te
maken met de rijke geschiedenis van dit
prachtige dorp. Ook voor omwonenden is het
zeer de moeite waard.

Komt dus allen weer in grote getale naar eetcafé
“de Hollandse Kus” GroteBuren 1 Pingjum
0517- 579660. De toegang is gratis.

Tweede bijeenkomst Pingjum en haar geschiedenis

Wons - Aanstaande vrijdag 24 april om 20.00
uur is er een jubileumconcert in de PKN kerk te
Wons. Het Woldinghekoor uit Wons bestaat 30
jaar en viert dit samen met Folsgaerster Folk,
beide o.l.v. M. Rypma. De pianobegeleiding is

in handen van H. Eppinga. Na afloop van het
concert is er gelegenheid om nog gezellig met
elkaar koffie te drinken in dorpshuis ´It Bynt´ te
Wons. U bent allen van harte welkom.

Jubileumconcert Het Woldinghekoor
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

ADRESWIJZIGING

met ingang van 20 april 2009
is

DETMAR & TROOST
NOTARISSEN

Locatie Makkum:
verhuisd van Kerkstraat 20 naar

Ds. L. Touwenlaan 27
Postbus 12

8754 ZN Makkum
tel: 0515-231346  fax: 232143

e-mail: makkum@detmartroost.nl

Zangdienst
Zondagavond 26 april a.s.

om 19.30 uur  Baptistenkerk
C. Lenigestraat 10, Makkum

Spreker: Br.D. Tamminga
Thema: “Vriendelijkheid en koffie….

met wat extra’s….”
Zang door het Dameskoor 

uit Exmorra

Hartelijk welkom zangcommissie
Baptisten Gemeente
Workum/Makkum

Agenda
donderdag 23 april
Makkum – Tuin woonzorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

vrijdag 24 april
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

Makkum – o.b.s. ‘It Iepen Stee’ 18.30-20.30 uur
fancy-fair/rommelmarkt met attracties

Wons – PKN Kerk 20.00 uur 
Het Woldinghekoor viert 30 jarig jubileumconcert
samen met Folgaester Folk uit Follega beide
o.l.v. Marco Rypma, piano H. Eppinga

zaterdag 25 april
Makkum – Vakantiepark Beach Resort 14.00-
17.00 uur Open Dag Logeerhuis “Nei It Sin”.
Dit is een pand voor kinderen van 4 t.e.m. 12
jaar met een stoornis in het autistisch spectrum,
adhad en/of een verstandelijke beperking

zondag 26 april
Makkum – Van Doniakerk 20.00 uur 
Concert door de Zanggroep “Samar” 
met gevarieerd programma o.a. gospel, ballads,
musical- en Fries populaire liederen, solozang
en muzikale intermezzo’s 

TTuuiinnaaccttiieess ddeezzee wweeeekk
Talentools 
gereedschap 
rondhark  €€ 9,95

Hartschoffel 16 cm € 11,00

Onkruidborstel met extra krabber 
voor € 9,95

Fortkruiwagen galvaniseert  80 liter 
van € 84,95 voor € 79,95 
deze week voor € 70,00

Regenton 168 liter € 52,95
Regentonstandaard € 19,95 

Bij aankoop van een stalen bats 
of spade met fiberkern in steel 

een paar starters werkhandschoenen cadeau

Gardena slangenhaspels 
en wagens-Wolf click gereedschap

Flymo elektrische grastrimmers, handmaaier
Hendrik Jan de Tuinman

Wolf elektromaaiers van € 119,00

nieuw binnengekomen 
Hermadix verven milieu vriendelijk keur
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Goed werkende elektrische grasmachine met ver-
lengsnoer € 30.-; Buitenboord motor Yahama 3.0
€ 30.-; Zonnebank solitair z.g.a.n. € 10.-, 
tel. 0515 232785 of 06-10607266

Prachtig 2 persoons ledikant met ombouw. Kleur
licht zalmroze, in nieuwstaat. Totale breedte incl
ombouw 287 cm., breedte ledikant 180 cm. met 2
gloednieuwe pocketvering matrassen (90 x 200).
Compleet met bijbehorende losstaande kast, t.e.a.b.;
Engelse stijl eethoek. t.e.a.b. tel. 06-20033179

Voor de handige sleutelaar: leuke Peugeot brommer
op nieuw gespoten, nieuwe voorrem, motor nage-
keken, nieuwe V-snaar met veel reserve onderdelen
€ 70.-, tel. 0515-855694

Konijnenhok br.85,h.65, d. 43 cm. Hij is gebruikt
€ 15.-, tel. 0515-576633

Koel/vrieskast van Bosch klasse A - 2 deurs - koeldeel
200 liter en vriesdeel 70 liter - afmeting: 1.25 hoog
x 54 breed x 60 diep Is als nieuw, wegens inbouw
nieuwe keuken - t.e.a.b., tel. 0515-232272

“Nostalgie” is weer open. Onze voorraad Brocante,
Curiosa en Tweedehands is weer ruim aangevuld
met veel leuke en mooie spulletjes. Welkom iedere
Zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur op de
Sytzamamweg 72, Arum, tel. 0517-641220

Degelijke box met telraam en vloer, 
tel. 0517-531732 (Witmarsum)

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

De Polle 17
MAKKUM

Riante twee-onder-
één-kap woning met
garage en tuin aan

water.

Vraagprijs:
€ 265.000,00 k.k.



Trampoline rond 2x2 m. i.g.st., wel zelf ophalen
vr.pr. € 65.-, je mag bieden. 
Iris Poepjes, tel. 0515-232897

Wie wil mijn speelgoedkraan kopen? Hij is 60 bij
50 cm. € 10,- Hylke de Jong, tel. 0515-232392

2-gevel Dru kachels, jaarlijks onderhoud geplaagd
via Gaswacht pr.n.o.t.k.; Zonnescherm met electr.
bediening z./g.a.n. € 200.- (Schokkerweg), 
tel. 0515-231920

Nieuwe gietijzeren tuinset (wit) met 4 inklapbare
stoeltjes. T.e.a.b. tel 06-20033179

Nieuwe Mountenbike fiets buitenband Vredesstein
black 26x1.90=50-559 € 10.-, tel. 0515-855694

Mooie bewerkte Franse jachtkast; Antieke piano,
tel. 0517-641846

Wij zijn op zoek naar iemand die ons, werkend stel,
wil helpen ons huis in Ferwoude lekker schoon te
houden. Het liefst een dame die zelfstandig kan
werken en houdt van ouderwets schoon. Wilt u ons
helpen? Bel ons om een afspraak te maken. André
Zuijdam, Marga Postma, tel. 06-53961124

Handige duizendpoot biedt zich aan! Heeft u klussen
in en om het huis, maar kunt u het zelf niet doen of
heeft u geen tijd? Deze duizendpoot kan het voor u
doen. Prijs in overleg, tel. 06-50287051
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

AANGEBODEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE


