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Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

WONINGRUIL in MAKKUM mogelijk!!! 
Grote vrijstaande woning, vrij uitzicht over landerijen, 

755 m² eigen grond, o.a. 4 slaapkamers, tuin Z.
Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Idsegahuizum, Brekkerweg 4b

Open dag jachtbouw Gebroeders Van Enkhuizen

eigen fotoeigen foto
Makkum – Jachtbouw gebroeders Van Enkhuizen 
op Strânwei organiseerden afgelopen zaterdag een 
Open Dag op hun bedrijf. Over de belangstelling 
van deze dag is men tevreden zegt eigenaar 
Ronald van Enkhuizen. Het heeft ons als jacht-
bouw weer enkele nieuwe mogelijkheden opge-
leverd. Aan de kade van de werf liggen momen-
teel de Noordkaper 40 en 43 zeiljachten afgemeerd. 
In de motorenwerkplaats stonden de medewerkers 
klaar om op meest scheepstechnische vragen een 

antwoord te geven. Momenteel wordt is men bezig 
met de bouw van een Noordkaper 46, dit vaartuig 
wordt betimmert bij Jacht- & Interieurbetimmering 
Van Malsen op de Strânwei. In de loods van 
gebroeders Van Enkhuizen wordt een speed-
cruiser van 24 meter lengte voorzien van enen 
nieuw look. Tevens werkt men hard aan een 
nieuwe lijn snelvarende open aluminium boten.  
De primeur hiervan is te zien op de Hiswa te 
water in IJmuiden. 
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Kerkdiensten zondag 
woensdag 20 april
Baptistenkerk 19.30 uur Passiestond 

Witte donderdag  21 april 19.30 uur
Van Doniakerk 
19.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G.Visser, H.A.

Doopsgezinde gemeente gez.dienst in Bolsward
19.00 uur  zr. T. Tholen-Haagsma, gezamenlijke Avondsmaalviering

Goede vrijdag 22 april
k.c. “Het Anker” 19.30 uur ds.J. van Olffen

Doopsgezinde gemeente 19.00 uur Bijeenkomst in Makkum

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
19.30 uur Br. A. van der Haagen, Den  Helder, H.A.

Stille Zaterdag 23 april
Van Doniakerk 19.30 uur ds. J. van Olffen

Paaszondag 24 april
Van Doniakerk 10.00 uur ds. J. van Olffen

Doopsgezinde gemeente
10.00 uur Paasdienst in Bolsward zr. P.B.Bergsma-Overdiep

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur Br. A. van der Haagen, De Helder

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                                            
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten
Bijna vier maanden na het overlijden van haar 
man Jetze, is, na een moeilijke tijd, overleden 
ons trouw lid
 

Hinke de Witte-Zoodsma
 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen 
sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
 
Leden en bestuur van de 
C.P.B. Makkum

In pear moanne nei út ferstjerren fan jimme  leave 
heit en pake moatte jim no ek jimme leave mem 
en beppe misse

Hinke de Witte-Zoodsma
Johan en Wietske, Mark en Nynke en fierdere 
famylje, wy winskje jimme in protte sterkte mei 
dit ferlies.

Durk & Lolkje  Jan & Douwina
Jacob & Elisabeth Meile & Alie
Jelle   Wiesje
Carel & Jolanda  en bern

Koart nei it ferstjerren fan har man Jetze de Witte, 
is ferstoarn,

Hinke de Witte-Zoodsma
Sûnt 1985, tegearre mei har man 
koster fan ús tsjerke.

Wy winskje de bern en bernsbern in protte krêft 
en Gods stipe ta.

Rintmasters en Tsjerkeried fan de
Protestantse Gemeente Makkum e.o.

Wij binne tige bliid mei de berte
van ús lijtse pake-beppesizzer

 

Lieke Sophia May
 

Famke van 
Harmen Haarsma en Marijke Bonthuis,

de grutske pake Henk en 
de beide beppe’s Jeanette en Jannie

Dolgelukkig en blij zijn wij met de 
geboorte van onze dochter en zusje

Willemijn Antje

Geboren 11 april 2011
3610 gram – 52 cm

Davy, Ellen en Wout
It Ferset 38, 8754 LC Makkum

0515 – 855779

          Voor bezoek graag even bellen

Dit leave mantsje, mei syn 
moaie brúne eagen, hjir 7 jier.

Wurdt peaske moandei 50 
en is foar ús altyd yn´t spier.

Lokwinske!!! 
Eline, Allard, Silke en Willy 

ús leave heit en pake

Joop Horjus
Foar ús hiel bysûnder 

wurdt op 22 april 75 jier
Wy erfare dit as in wûnder!!

Lokwinske fan bern en bernsbern

Kaart stjoere? Suderseewei 5, 8754 GK

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, 
bloemen en cadeaus die ik kreeg bij mijn afscheid 
als fysiotherapeut. Ook namens mijn vrouw.

G.J. Hellendoorn

                      

Henk   en   Jetty

Tiden komme, tiden gean
in tiid om by stil te stean.

50 jier bin jim trou
50 jier man en frou.

 Troch alle lok en soargen hinne
altyd tegearre, nea allinne
De tiid dy’t jim tegoede ha

winskje wy jim yn sûnens ta.
  

  Leafs bern en bernsbern.

1961        26 april       2011

                     

Henk en Jetty

p
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woensdag 20 april
Makkum – Schoolplein c.b.s. “De Ark” 
13.30 -15.45 uur Plein-Fun spelen voor kinderen 
groepen 1 t.e.m. 4 van het basisonderwijs, 
m.m.v. Sport & Organisatie van het Marne 
College Bolsward en gemeente Súdwest Fryslân 

vrijdag 22 april
Makkum - “MFC Maggenheim” filmmiddag 
voor kinderen van 6 tot 9 jaar vanaf 14:00 uur en 
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar vanaf 16:00 uur.

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur 
in restaurant  sjoelen

Arum -  De Gekroonde Leeuw 21.00 uur 
optreden door 5 getalenteerde bands van het 
Friesland College

dinsdag 26 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
in restaurant klaverjassen

Allingawier  Expositiekerk:  
Antje van der Werf open atelier. Geopend van di 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Allingawier Landgoed Allingastate: 
expositie van diverse kunstenaars waaronder de 
Armeense schilder Gagik Manoukian. Geopend 
van di t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Agenda

Uit eigen regio

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Goudse Belgen Kaas, 500 gram.........nu met gratis 6 eieren
Campina Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter........................1.29

van de Warme Bakker
10 mini broodjes, gesorteerd...............................................2.70

Wasa knäckebröd Goudbruin, 220 gram.......................89 cent
Coburgerham..............................per pakje 25 cent korting
Friesche Vlag Goudband, 185 ml.................................79 cent
Friesche Vlag Halvamel, 185 ml...................................59 cent
Melba Toast, 100 gram.................................................69 cent
Johma Salade, bak 160 gram...............................................1.29
Unox Knaks, blik à 10 stuks.......nu 2e blik voor half geld

Aanbiedingen geldig van do. 21/4 t.e.m. wo. 27/4

Profiteer van 21 t/m 23 april
van dit smakelijke voordeel

Gemak dient de mens

Diverse soorten rollade's
lekker mals gekruid 

zoals u van ons gewend bent.

Lekkere gemaksbroodjes 
voor in de oven

Pizza's
vers gemaakt op bestelling

Voor in de oven
Sleetjes met varkenshaas, 

kipfilet of biefstuk

Diverse soorten barbecuevlees

Lekkere vleeswaren

Kip in braadzak of gewoon
Wij hebben het

Denk erom: 
zaterdag 30 april gesloten!

Verschijning Belboei
i.v.m. Pasen verschijnt de Makkumer Belboei 
volgende week op donderdag 28 april. Ditmaal in 
een speciale Koninginne-editie. Het tijstip van 
aanleveren van advertentie opdrachten  c.q. copij 
is tot zaterdag 12.00 uur. De computerstoring bij 
de redactie is inmiddels opgelost. U kunt dus met 
een gerust hart uw materiaal weer aanleveren.
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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                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

18 april: Makkum bevrijd!
Afgelopen maandag werd er door kinderen van de 
St. Martinusschool een krans gelegd bij het monument 
op het Vallaat. Er werd op deze dag stil gestaan bij 
de bevrijding van Makkum, maar vooral ook bij de 
vele slachtoffers die vlak voor (7 april 1945) en 
tijdens de bevrijdingsacties zijn gevallen. Onder-
staande passages zijn vertaald uit de ‘War Diary’ 
(oorlogsaantekeningen) van de North Shore (New 
Brunswick) Regiment – deel van de Canadese troe-
penmacht die Makkum heeft bevrijd. Dit geeft een 
indruk van de gebeurtenissen deze dag:

Makkum 18 april ’45: Om 9.30 uur gingen de com-
mandant en alle compagniecommandanten de start-
lijn inspecteren. Vanuit de waarnemingspositie konden 
ze de verdediging van de vijand zien. Om 10.30 uur 
werd het plan gepresenteerd: Eerst zouden de ver-
dedigingsposities van de vijand met artillerievuur 
bestookt worden. Daarna zou er met twee compag-
nies aangevallen worden. C compagnie zou van het 
oosten aanvallen en A compagnie gelijktijdig van-
uit het zuiden. B compagnie neemt daarna langs A 
het noordelijk deel van Makkum in. D compagnie 
zou als mobiele reserve gehouden worden om mee 
te doen in geval de andere compagnies hevige 
tegenstand zouden ontmoeten. A en C werden ver-
sterkt met een sectie tanks en pantservoertuigen. 
Dekkingsvuur werd gegeven met mortieren en 
machinegeweren. Om 14.00 uur, toen de versperring 
opgetild kon worden, verlieten de A en C compagnie 
de startlijn en gingen door om hun weg in het dorp 
te bevechten. Lichtte tegenstand werd ontmoet door 
A compagnie terwijl de C compagnie een aantal 
manschappen en officieren ontmoette die de bruggen 
verdedigden. Bij het benaderen van het dorp nam A 
compagnie 18 Duitsers gevangen en C compagnie 
42 man bij de brug. De bruggen waren sterk genoeg 

om tanks te dragen dus C compagnie kon nu verder 
het dorp in en ontmoette daar de B compagnie. Om 
18.00 uur was het dorp schoon. Er werden in totaal 
186 Duitsers gevangenen gemaakt en bij benadering 
11 gedood. Bij de Canadese bevrijders vielen slechts 
2 licht gewonden.

Makkum was nu bevrijd van de Duitse bezetter 
door de Canadese troepenmacht. De vreugde van 
de Makkumers was groot. Die vreugde werd echter 
getemperd toen het bij iedereen doordrong dat de 
bevrijding het leven had gekost van een aantal 
Makkumers. Daarnaast waren ook verschillende 
mensen licht of zwaar gewond geraakt tijdens de 
beschietingen. Enkele huizen raakten zwaar 
beschadigd en boerderijen brandden af. 

Het Comité Dodenherdenking Makkum blijft ijver-
en voor een plechtige, sobere herdenking elk jaar 
op 4 mei. Op deze dag staan we ook stil bij de 
slachtoffers tijdens de bevrijding. Daarnaast doet 
het Comité enkele daaraan gelieerde taken zoals 
o.a. stilstaan bij bevrijding van Makkum (18 april 
1945) en de Nationale bevrijdingsdag op 5 mei. Dit 
omdat vrijheid mag worden gevierd! 

In het Comité Dodenherdenking Makkum werken 
samen: Voorheen Stichting ’40-’45, Koninginne-
vereniging, Plaatselijk Belang, Muziekvereniging 
Hallelujah, Oecumenisch overleg, Scouting Burdine, 
en de drie basisscholen. 
Om dit initiatief te onder-steunen kunt u een gift 
overmaken op bankrekeningnummer: 21 56 18 513, 
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’. 
Kijk ook eens op onze internetpagina: 
www.4en5mei.nl/herdenken/makkum

Tweede Paasdag Open Boerderijdag 
bij melkveehouder de Boer-Galama in Parrega
Neem een kijkje op een boerderij bij jou in de buurt en ontdek waar jouw melk vandaan komt

Op trancereis met de Sjamanentrommel 

Parrega – Iedereen is op 25 april, Tweede 
Paasdag, tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op 
de boerderij van de familie de Boer-Galama in 
Parrega (Angterperlaan 2a). Op deze Campina 
Open Boerderijdag openen zij hun deuren voor 
iedereen uit de buurt. Zo kan jong en oud via 
allerlei leuke en leerzame activiteiten ontdekken 
waar hun melk vandaan komt. Een rondleiding 
over de boerderij door de boer zelf en een kijkje 
bij de koeien in de wei staan centraal. Daarnaast 
zijn er vele activiteiten zoals ponyrijden, spring-
kussen, knutselen, skippie koe race en schminken 
die de dag tot een leuke belevenis met een leer-
zaam tintje maken. Lekker buiten in de Nederlandse 

natuur. Alle activiteiten gaan de hele dag door en 
wie trek heeft gekregen kan zich tegoed doen 
aan lekkere en gezonde Campina zuivel op het 
terras of bij de koeienwei. Het beste van ons land

Tijdens de zesde Campina Open Boerderijdag 
openen 27 melkveehouders op 25 april door het 
hele land hun deuren  Vorig jaar bezocht een 
recordaantal van 100.000 mensen een boerderij 
in de buurt. Elk jaar biedt de Open Boerderijdag 
een kijkje achter de schermen, zodat iedereen zelf 
het beste van onze eigen Nederlandse koeien uit 
de wei kan proeven. Kijk voor meer informatie 
op www.campinaboerderijdag.nl. 

Exmorra - Op donderdag 28 april kun je van 
19.30 tot 22.00 uur in Centrum Wilgenhoeve  een 
Sjamanistische trancereis meemaken. Het geluid 
van de Sjamanentrommel is een hulpmiddel om 
je dagbewustzijn te verlagen en je open te stellen 
voor je eigen innerlijke weten. Het is alsof je in 
een andere werkelijkheid terecht komt. In deze 
andere dimensie kun je jouw krachtdier, je gidsen 
en je spirithelpers ontmoeten. Je kunt om genezing 

vragen voor jezelf en voor anderen, inspiratie 
opdoen, je creativiteit verkennen of vragen stellen 
als je hulp nodig hebt. Regelmatig een trancereis 
meemaken, helpt om meer in je kracht te komen. 
Je bent welkom om deze avond met ons op reis te 
gaan ook als je hier nog geen ervaring mee hebt. 

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515 575169.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Makkumer volleybaldames kampioen
Promotie naar Regiodivisie

eigen fotoeigen foto
Makkum - Wekenlang zaten de dames van Stânfries 2 
uit IJlst de Makkumers op de hielen. Afgelopen 
zaterdag rekende Dames 1 echter in een rechtstreeks 
duel af met haar grootste concurrent. Door het winnen 
van twee sets stelde het team van Volleybal 
Vereniging Makkum de kampioensbeker veilig. 

De hele week was de spanning al aanwezig bij de 
dames. Zaterdag moest het namelijk écht gebeuren. 
En al hoewel Makkum op één ronde na altijd 
bovenaan in de competitie had gestaan, was het 
kampioenschap nog niet veilig. Met twee punten 
voorsprong had Makkum afgelopen zaterdag nog 
maar twee punten nodig om als eerste in de promotie-
klasse A te eindigen. Een 3-2 winst voor Stânfries 
zou voor Makkum zelfs al voldoende zijn. In de 
overvolle sporthal Utherne - ook tal van Makkumer 
supporters waren meegereisd - begon Makkum met 
een basisopstelling van Els Vermaning, Ylja van 
der Ent, Francis Koornstra, Eva Lantinga, Martine 
Roorda en Susanne Hellendoorn direct met een 
kleine achterstand. Het team had echter vertrouwen 
in een goed resultaat, waardoor het ‘de kop’ niet liet 
hangen. Vol vechtlust en enthousiasme kwamen de 
dames terug tot een gelijke stand. Stânfries liep 
daarna nog één keer uit met drie punten, waarna 
Makkum alles in de strijd gooide. Tactische ballen 
en een goede opslag zorgden voor grote druk bij de 
thuisploeg. Met 22-25 haalde Makkum 1 de eerste 
set binnen. Nog één set te gaan…

Ook in de tweede set pakte Makkum het spel goed op, 
maar bleef het direct scoren van ballen geregeld uit. 
Stânfries rook weer bloed en de strijdlust kwam 
terug. Met vijf dames op de bank kon coach Ruut 
de Wit volop wisselen. En al hoewel de time-outs van 

Marrit precies op het goede moment aangevraagd 
werden, kwam Makkum net te kort. In de tweede 
set werd het 25-20. Voor het meegereisde publiek 
en dames 1 was het duidelijk; in de derde set moest 
er toegeslagen worden. Concentratie, kracht en 
slimheid zorgden ervoor dat Makkum de IJlsters 
constant onder druk hield. En hoe meer punten 
Makkum voor kwam te staan, hoe zenuwachtiger 
Stânfries werd. Door een aantal afgefloten set-ups 
van de thuisploeg liep Makkum uit, waardoor ‘de 
heksenketel’ compleet was. Martine scoorde het 
laatste punt in de derde set  met een prachtige 
opslag; het feest was compleet. Het werd 19-25 en 
een enorme ontlading was het gevolg. 

Na het binnenhalen van het kampioenschap, moest 
de wedstrijd echter nog wel afgerond worden. In de 
vierde set werden Martine en Eva gewisseld en 
kwamen Vollie Oostenveld en de licht geblesseerde 
Andrea Kroes in het veld. Ook Anke Kleiterp kwam 
erin voor Ylja. Helaas keek Makkum al te veel 
vooruit naar het feestje die avond, waardoor de 
concentratie wegebde. Stânfries ging voor de eer en 
won met 25-14 de vierde set. In de vijfde set kwam 
Martine er voor Susanne in en wisselde Andrea 
later weer met Eva. Na een 8-0 voorsprong, werden 
er daarna te veel persoonlijke foutjes gemaakt. 
Stânfries pakte ook de vijfde set (15-13). Het kon 
Makkum allemaal niet deren, het kampioensfeest 
kon eindelijk beginnen. 

Hierbij willen de dames de supporters bedanken voor 
hun enthousiasme en steun. Het was geweldig! De 
komende weken trainen de meiden nog even door 
met de nieuw aangetrokken trainer Johan Folmer voor 
volgend seizoen. Ze komen dan uit in de Regiodivisie.  

Stiens - Zaterdag 26 maart j.l. vond in Stiens de 
tweede gymnastiek wedstrijd plaats voor het 
Friese Kampioenschap. Hylke de Jong van de 
gymnastiekvereniging DES in Makkum (nivo 13 
instap) had op de vloer 19.10, voltige 17.95, 
ringen 19.45, een foutloze sprong van 20.00, op 
de brug 18.40 en op rek 18.30. Totaal 113.20 

punten wat hem de 1e prijs opleverde. Hylke 
wist bij de eerste plaatsingswedstrijd ook een 
gouden medaille te behalen, gemiddeld van beide 
wedstrijden staat hij ruim bovenaan en is Fries 
Kampioen. Hij is een van de kanshebbers voor 
een podiumplaats in de districtfinale (Friesland, 
Groningen, Drenthe) op 14 Mei in Lemmer.  

Hylke de Jong Fries Kampioen
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Ingezonden
Boze bewoners van de Oude en Nieuwbuurt in Makkum

Oude Nieuwbuurt blijft “gewoon verkeersonveilig”

Jarenlang terug werd deze buurt gesaneerd. 
Er werd ons een veilige buurt beloofd. Niets van 
dat alles! Het is nog nooit zo onveilig geweest. 
Kinderen, daar is geen plaats voor. Bewoners 
gingen in actie, gingen in overleg met de 
gemeente Wûnseradiel. Na jaren zagen ze het in: 
Het is echt niet veilig. En er werden maatregelen 
genomen. Toen kwam de nieuw gemeente Súdwest 
Fryslân, die met één pennenstreek alles ongedaan 

maakte. En dat zonder overleg. Hoe gefrusteerd 
kan een burger dan zijn. We begrijpen er niets 
van. Súdwest Fryslân die aan de oude gemeente 
Wûnseradiel raad vraagt?? Na genoemde brief 
van de nieuwe gemeente gaan wij niet met onze 
initiatieven en werk door.

Buurtbewoners 
familie Jongman en Kampen. 

Makkum - Ja, het werd gehoord. Om een verkeers-
veilige buurt te worden werden door de gemeente 
Wûnseradiel maatregelen genomen voor onze 
Oude Nieuwbuurt. Dit kwam tot stand na actie 
en overleg met de gemeente. Bewoners zijn 
ongerust en ondernemen actie. Bewoners zijn 
betrokken bij mede-wijkbewoners. Bewoners 
maken zich zorgen over de kinderen. Bewoners 
willen hun wijk goed en veilig houden. En dan 
ga je gezamenlijk aan het werk. Burgerinitiatief 
heet dat en volgens gemeentebesturen heel erg 
belangrijk voor een goede leefomgeving. Dat 
vinden de bewoners ook. 

Maar dan komt er een nieuwe gemeente Súdwest 
Fryslân. Opeens wordt na de maatregelen weer 
uitgelegd dat de vernieuwde inrichting in de 
wijk prima passend is. Opeens wordt duidelijk 

gemaakt dat het juridisch niet juist is als de buurt 
woonerf wordt. En opeens wordt het besluit 
genomen de uitgevoerde maatregelen ongedaan 
te maken. Vreemd beleid. Wat belangrijk is voor 
de bewoners om te weten te komen is de vraag: 
Waarom is het in onze buurt opeens toch niet 
gevaarlijk? Daar heeft de gemeente in de brief 
(Belboei 13 april) geen uitleg over gegeven.  
Wat zegt een actie nog waarbij meer dan 92% 
van de wijkbewoners hun handtekening en idee 
hebben gegeven? Waarom wordt niet begrepen 
dat het uitgevoerde renovatie-werk toch meer 
verkeersonveiligheid geeft dan gedacht? Erg 
ontmoedigend voor de betrokken wijkbewoners. 
Vandaar dat zij het er “gewoon” bij laten zo. 

Een door de nieuwe gemeente teleurgestelde 
buurtbewoner. (naam bij de redactie bekend)

Nieuwe sluisdeuren van Makkum binnen naar Makkum buiten

Makkum – De werknemers van het gespeciali-
seerde aannemingsbedrijf De Boer en De Groot 
Workum-Harlingen hadden vorige week veel 
bekijks van Makkumers en passanten. Men volgde 
nauwlettend de verrichtingen van de vakmensen 
tijdens het verwijderen de oude sluisdeuren en 
het plaatsen donderdag van de nieuwe zeesluis 
deuren. De nieuwe deuren wegen 7 ton per stuk. 
Dee komende jaren kan Makkum weer vooruit 
met de nieuwe waterkering.

Adverteer in de Makkumer Belboei
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* De leden van Volleybalvereniging Makkum 
 vanavond bij u langs komen om Geraniums te 
 verkopen. Drie geraniums voor € 5,00. 
 Sla uw slag.

* Er op vrijdagmiddag 22 april een filmmiddag 
 plaatsvindt voor de kinderen in MFC Maggenheim.

* De films die worden gedraaid nog een verrassing 
 zijn.

* De entree €2,50 bedraagt.

* Dit inclusief drinken met wat lekkers is.

Eerste hulp bij kinder
ongelukken in Bolsward
Bolsward - Thuishotel organiseert vanaf maandag-
avond 16 mei as. om 19.30 uur in Bolsward de 
cursus Eerste hulp bij kinderongelukken. Dit is 
een praktijkgerichte cursus voor ouders en ver-
zorgers van kinderen van 0 tot 7 jaar, waarin uit-
gebreid wordt ingegaan op spoedeisende eerste 
hulp bij ongevallen. 

Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen, 
maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen 
van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig 
afhankelijk van de reactie van de ouder of ver-
zorger. Hoe reageert de ouder of verzorger bij-
voorbeeld als een kind hete thee over zich heen 
krijgt? Onderzoek heeft uitgewezen, dat juiste 
hulp direct na het ongeluk van levensbelang is 
voor het kind. In de cursus komen o.a. aan de orde: 
hartstilstand, valpartijen, beknelling, verstikking, 
vergiftiging, verbranding, verdrinking, onder-
koeling, bloedingen, bijtwonden en elektriciteits-
ongevallen. Daarnaast wordt ook veel aandacht 
besteed aan praktische oefeningen met gebruik 
van speciale poppen en dia’s.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 
uur en één bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee 
bijeenkomsten worden gegeven door een ervaren 
ambulanceverpleegkundige en de laatste avond 
door een consulent van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Voor gastouders en medewerkers 
kinderopvang geldt dat zij het certificaat van deze 
cursus kunnen omzetten in de van overheidswege 
verplichte moduleverklaring.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u 
bellen met Thuishotel 0515-461234, of mailen naar 
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van 
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Wist u dat...
Seizoensstart kaatsvereniging Makkum
Dit bericht bevat belangrijke informatie voor de leden 
van de KV Makkum en overige geïnteresseerden. 
Aangezien het programmaboekje over 2 weken, op 
woensdag 4 mei, huis-aan-huis verspreid zal worden 
bij de Belboei, volgen hieronder al enkele belang-
rijke mededelingen.

De competities voor zowel de jeugd als de Dames 
en Heren gaan weer van start in de eerste week van 
mei.

Programma: 
Maandag 2 mei, 19.00 uur: 
Schooljeugd, pupillen en welpen.

Donderdag (!) 5 mei, 19.00 uur: 
Heren 14 jaar en ouder.
Vervolgens iedere woensdag om 19.30 uur.

Donderdag 5 mei, 19.00 uur: 
Dames 14 jaar en ouder.
Vervolgens om 19.30 uur na de Dames training.
  
Maandag 9 mei, 18.45 uur: 
Beginners jeugd v.a. 6 jaar.

Opgave jeugdleden bij Attie Dijkstra: 
yde-attiedijkstra@hetnet.nl of 232858.

Opgave Dames bij Wiepkje Fennema: 
wiepkje_fennema@hotmail.com 
of 06-20661983. 

Opgave Heren bij Sjirk Rolsma: 
231365 of 06-17174139.

De startdatum voor de Introductiecursus voor 
volwassen wordt nader bekend gemaakt.

De eerste Ledenpartij van dit kaatsseizoen vindt 
plaats op zondag 8 mei. Deze Oeds van Dijk 
Ledenpartij is voor Heren en Dames, aanvang: 
11.00 uur. De Schooljeugd, pupillen en welpen 
beginnen om 12.00 uur. Opgeven bij secr. Mieke 
Tilburgs (0515-231377) of in de kantine uiterlijk 
zat. 7 mei 20.00 uur. Jeugd tot 19.00 uur!
De eerste door de KVM georganiseerde KNKB-
wedstrijd vindt plaats op zondag 15 mei. Op de 
website van de KV Makkum kan men de keurmees-
terslijst inzien voor alle KNKB-wedstrijden:
www.kv-makkum.nl onder het kopje “programma”. 
Het nieuwe telefoonnummer van de KV Makkum 
(kantine) is: 06-12450362. Hiermee komt het oude 
telefoonnummer te vervallen.

Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een goed 
en sportief kaatsseizoen toe.

Unieke opleiding voor maritieme sector
Leeuwarden - ROC Friese Poort start in het nieuwe 
schooljaar 2011-2012 als enige mbo-instelling in 
Nederland de opleiding Maritieme Techniek. Deze 
niveau 4 (BOL) opleiding bestaat uit twee basisjaren, 
waarna deelnemers kiezen voor een twee jaar durende 
specialisatie: Jachtbouw, Scheepsbouw, Offshore of 
Waterbouw/scheepselektronica. 

De vraag naar praktijkgerichte, technische maritieme 
professionals is groot. De vier maritieme branche-
organisaties in Nederland, Scheepsbouw Nederland, 
Vereniging van Waterbouwers, HISWA Vereniging 
en IRO hebben het verzoek tot ontwikkeling van 
een maritieme opleiding bij ROC Friese Poort neer-
gelegd. Ze zijn dan ook nauw betrokken bij de tot-
standkoming van deze opleiding. Het is immers van 
groot belang dat het werkveld van deze branches 
zich herkent in het onderwijsprogramma. ROC 
Friese Poort biedt daar-mee een opleiding aan die 
een goede inhoudelijke basis kent, (inter)nationale 
stagemogelijkheden en een goede baangarantie. De 
opleiding wordt ontwikkeld en aangeboden vanuit 
de vestiging in Sneek. 

Voor een optimale aansluiting naar het HBO werkt 
ROC Friese Poort samen met de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden. Een samenwerking die 
de inhoudelijke benadering vanuit het MBO (prak-
tisch technisch, productieorganisatie, onderhoud) 
doet groeien naar HBO (theoretisch verdiepend, 
ontwikkeling, ontwerp). Door het afstemmen op 
elkaars onderwijsprogramma, kan voor ambitieuze 
deelnemers de studieduur MBO-HBO worden 
teruggebracht tot 6,5 jaar.

Naast deze opleiding heeft ROC Friese Poort ook 
nog andere maritieme opleidingen in het onder-
wijsaanbod. In Watersportindustrie zijn dat: mede-
werker watersportindustrie (niveau 2), allround 
medewerker watersportindustrie (niveau 3) en mee-
werkend voorman watersportindustrie (niveau 4). 
Binnen de Scheepsbouw zijn dat: scheepsinterieur-
bouwer (niveau 2), scheepsmetaalbewerker (niveau 
2) en scheepsbouwer (niveau 3). Met de toevoeging 
van Maritieme Techniek ontwikkelt ROC Friese 
Poort zich als een belangrijke landelijke onderwijs-
instelling voor de maritieme sector. 

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

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

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

Frysk skriuwen leare?
Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus, leargong 
A, giet it om de stavering en it skriuwen fan ienfâl-
dige teksten. Wa’t mear fan de Fryske taal, de 
skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei 
leargong B en C of – NIJ yn it oanbod – de leargong 
A+. De measte kursussen duorje in hiel winterskoft 
mar der binne ek hiel nijsgjirrige koarte (skriuw)
kursussen. Jo wolle fuortendaliks oan ‘e slach? 
Dan is online Frysk learen op www.edufrysk.nl wat 
foar jo. 

Mear ynformaasje fine jo op www.afuk.nl of yn ús 
kursusfolder dy’t jo telefoanysk by ús oanfreegje 
kinne, 058-2343079. No 10% koarting op it kursus-
jild by oanmelding foar 1 july 2011!
In kursus Frysk fan de Afûk: altyd tichtby!

Fries leren verstaan, lezen en/of spreken?
Bij de Afûk vindt u altijd een cursus die bij u past: 
thuis online of in groepsverband bij u in de buurt. 
Voor de beginners is er de cursus Fries verstaan en 
lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of beheerst u 
die vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de 
cursus Fries spreken. Wilt u het Fries in korte tijd 
leren verstaan èn lezen èn spreken dan kunt u over-
wegen een intensieve cursus te volgen. U wilt 
meteen aan de slag? Dan is online Fries leren op 
www.edufrysk.nl iets voor u. 
Meer informatie over ons cursusaanbod vindt u op 
www.afuk.nl of in onze cursusfolder die u telefo-
nisch bij ons op kunt vragen, tel. 058-2343070. Nu 
10% korting op het cursusgeld bij aanmelding voor 
1 juli 2010!
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Friese paarden showmiddag Boeyenkamp

eigen fotoeigen foto

Cornwerd - Dameszadelgroep Fleurop organiseert 
op 25 april een showmiddag op het terrein van 
Hippisch Centrum Boeyenkamp te Cornwerd. 
Onder het thema “Friezen”  zullen de veelzijdige  
“zwarte parels” onder dameszadel, aangespannen 
maar ook tijdens Kür op muziek door verschillende 

artiesten worden getoond. Bij het programma van 
13.30 tot 16.30 uur is proefrijden op dameszadel 
voor belangstellende bezoekers inbegrepen. Er is 
tevens gelegenheid tothet nuttigen van diverse 
versnaperingen en het bekijken van o.a. hand-
gemaakte hoeden en dameszadels. 

PC/LR  De Waardruiters Cornwerd
Zwaagwesteinde 26 maart Paarden
Zaterdag 26 maart ging Iris v/d Kamp met Why 
Not naar Zwaagwesteinde op aan de start te komen 
in de dressuur klasse B, de eerst proef 185 punten 
en de tweede proef 188 punten en een 2e prijs.
 
Dronrijp 27 maart Paarden
Op deze dag kwam Iris v/d Kamp met Why Not 
aan de start tijdens de onderlinge wedstrijd van 
3 clubs, t.w. De Donia’s, De Poptaruters en de 
Waardruiters. Zij startten in de klasse B-dressuur. 
Ook hier konden 2 proeven gereden worden. De 
eerste proef 193 punten en de tweede proef 194 
punten. 

Harich 9 april Paarden
Op een prachtige dag werd het outdoorseizoen als 
van ouds ‘geopend’ in Harich door de paarden. 
Wietske Visser startte met Ulesta in de klasse 
L1-dressuur, de eerste proef 200 punten en een 
2e prijs en de tweede proef 202 punten en een 1e 
prijs, de combinatie ging met maar liefst 4 winst-
punten huiswaarts! Ook in de klasse L1 startte 
Yvette Altena met Mara, de eerste proef 192 
punten en een 1e prijs en de tweede proef 179 
punten en een 3e prijs.

Enkhuizen 10 april Paarden
Hielke Gorter maakte met Max een rit over de 
afsluitdijk om in Enkhuizen aan de start te komen 
in de klasse B-dressuur. Deze rit was niet voor niets, 
een mooie proef 189 punten en een tweede prijs!

Zaterdag 16 april Harich Pony’s
Dressuur
Op deze mooie zaterdag werd het outdoor seizoen 

geopend te Harich, hier kwamen de pony’s aan 
de start. Bij de B-dressuur D/E-ponys kwam 
Eline de Boer met Heidenshof Dion aan de start, 
eerste proef 194 punten en een 3e prijs en de 
tweede 196 punten en een 2e prijs, maar liefst 3 
winstpunten. Maar liefst 4 winstpunten voor 
Gerbrich Bosma met haar Sly Dancer, de eerste 
proef 203 punten en een 2e prijs en de tweede 
proef 196 punten en een 1e prijs! Anna 
Strikwerda startte met Tamonda in de klasse L1 
dressuur D/E-pony’s, 196 punten en een 1e prijs.

In de klasse L2-A/B-pony’s kwamen Yara de 
Vries en Speedy aan de start, de eerste proef 189 
punten en een 1e prijs en de tweede proef 190 
punten en een 2e prijs. In de klasse M1-D/E 
pony’s reed Daphne de Vries met Fallingasate 
Dewi, de eerste proef 188 punten en een 2e prijs 
en de tweede proef 183 punten.
 
SPRINGEN
Bij het springen A/B-pony’s startte Yara de Vries 
met Speedy, eerst BB, foutloos en een stijl van 
60 puntnen en B springen ook foutloos met een 
stijl van 54 punten. Bij de D/E-ponys kwam Gerbrich 
Bosma met Sky Dancer aan de start, een foutloze 
ronde met een stijl van 57 punten en een 2e prijs. 
Eline de Boer met Heidenshof Dion had een balk.
 
Zaterdag 16 april Tinkerkeuring Tjerkwerd:
Zaterdag werd er in Tjerkwerd een keuring voor 
Tinkers gehouden, hier ging Marjan Bouma met 
Leo heen. Bij de keuring haalde Leo een 2e premie 
met hoge scores voor de stap en de draf. Ook 
deden zij mee met bestgaand rijpaard en hierbij 
werden zij de winnaar van de rubriek. 
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 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

PSV de Halsbânruters
Pingjum
Harich 9 april
Op 9 april werd hier de eerste kringwedstrijd voor 
paarden van Tusken waad en klif van dit seizoen 
gehouden. In de klasse B reed Annette Reitsma 
met Carmen haar eerste winstpunten  met 180 en 
184 punten 2 winstpunten.
Sanna v/d Heide met Teade van Tritsum behaalde 
ook haar eerste winstpunten in de klasse L2 met 
182 en 183 punten. Met Minke van de Blokken 
reed Sanna ook een winstpunt in de klasse M2 
met 181 punten. 
Marieke Ypma met Falco in de klasse M2 behaalde 
ook haar eerste winstpunt in deze klasse met 180 
punten en in de 2e proef de 4e prijs met 175 
punten.
Annemarie Wietsma kwam hier uit met Schetke-
Evert K in de klasse Z1. Zij reed een nette proef 
wat har de 3e prijs opleverde met 211 punten 1 
winstpunt.

Hippolytushoef 16 april
Susanne Huurman kwam hier voor de eerste keer 
uit in de klasse B met haar nieuwe topper Cadanz. 
In beide proeven won zij de 1e prijs met 182 en 
189 punten. De eerste 2 winstpunten zijn binnen.

Westerbork 16 april
Hier werd een samengestelde wedstrijd gehouden 
voor pony,s en paarden. Sierella van Slageren 
kwam met Gold Fire aan de start. In de dressuur 
reed zij een prima proef wat haar de score van 
209 punten opleverde. In het springen ging zij 
foutloos rond. Ook in de cros maakte zij geen 
fouten. Zij mag de volgende keer een klasse 
hoger starten. Een prima dag dus voor deze com-
binatie.

Geslaagde sponsoractie voor 
volleybal vereniging Thrium
Witmarsum - 2 April op de laatste zaterdag van 
de jeugdsponsoractie van de Poiesz mocht de 
jeugd van volleybalvereniging Thrium in Wit-
marsum hun kunsten laten zien. Tussen 13:00 en  
15:00 uur s’middags deden 2 teams van de jeugd 
een training buiten. Eerst de leeftijd van 10 t.e.m 
12 jaar en daarna de leeftijd van 12 t.e.m 14 jaar. 
Het was een mooi en geslaagde dag. Ze hebben 
door hun goede en vrolijke inzet heel wat muntjes 
bij elkaar gekregen. Op 15 april is  in Leeuwarden 
bekend gemaakt hoeveel wij er in totaal bij el-
kaar hebben gespaard. Iedereen die ons gesponsord  
en geholpen heeft en de Poiesz bedankt!

Volleybalvereniging Thrium

De Zeesteeg met nieuwe look klaar voor het seizoen

Harlingen - Na de winterstop zijn wij in april na 
de sleepproeven weer gaan trainen op en om 
Makkum. Wij hebben al bekijks gehad met onze 
nieuwe look. Een mooie groene sloep met pro-
minent op de boeg een mooie zeemeermin.

Afgelopen zaterdag was dan de eerste wedstrijd. 
Het zou mooi weer worden en dat was het ook. 
Met een gemengd Zeesteeg team 5 heren en 3 
dames, zonnebrillen en minder kleding dan op 
een training gingen wij naar Harlingen waar op 
de industriehaven onze sloep in het water werd 
getakeld. Hierna mochten de roeiers nog even 
rusten aangezien wij hier een sleep naar de sloepen-
steiger in de zuiderhaven kregen. Hier konden 
wij ons op maken voor de race. Wij zouden als 
21ste starten in een veld van 25 sloepen. 1 voor 
1 gingen wij om de minuut vanaf 13:00 van start. 
Dit betekende dat wij net voor hoog water zouden 
starten en wij op het wad het laatste stuk tegen 
een beginnende stroom in zouden roeien. 

De start verliep vlekkeloos en wij gingen de 
achtervolging in op onze concurrent Caatje van 
Warmond. De bruggen werden genomen en in de 
industriehaven kon de achtervolging worden 
ingezet. Met een mooie constante snelheid van 
11 km liep de sloep mooi door het water. De 
roeiers moesten eerder worden afgeremd dan 
aangespoord. Bij de keerboei was het gat tussen 
het Caatje en de Zeesteeg al behoorlijk geslonken. 
En voordat de Zeesteeg de haven verliet en het 
Wad zou opgaan werden de eerste sloepen al 
ingehaald. Bij de pier werden wij even een 
speelbal van de natuur waar alle stromen bij 
elkaar komen en het tij aan het keren was, was er 
geen manier om gelijk te roeien. Alleen maar de 
sloep op snelheid houden en zorgen dat je niet in 
de knoop kwam. Het lukte en hier werden er dan 
ook nog sloepen ingehaald die later ook aangaven 
wat hadden jullie daar een gang jullie waren niet 
bij te houden. Op het wad hadden wij de eerste 
stroom mee en golven op de kont wat de sloep 
zo nu en dan een behoorlijke snelheid gaf. De 
sloep zakte niet weg onder de tien kon behoor-
lijk bij de 11 km blijven hangen met behoorlijke 
uitschieters naar de 13km toe. Onderweg moesten 
wij helaas uitwijken doordat er sloepen helaas wel 
eens vervelend kunnen zijn wat voor ons niet een 
groot obstakel bleek maar wel even vervelend. 
Nog 1 sloep te gaan voor de keerboei dat moet 
toch lukken. De Terschellingse sloep lag een 
behoorlijk eind voor ons die zouden wij niet 

meer kunnen pakken voor de finish. Maar deze 
sloep moest toch lukken. Het werd krap en bij de 
boei hadden wij hem nog niet. Doordat deze sloep 
de bocht te laat inzette en een grote draaicirkel 
heeft konden wij hier binnendoor steken en deze 
sloep de Razende Snol hier mooi pakken. Weer 
terug naar de haven achter Terschelling aan. De 
sloep liep tegen de stroom toch nog een gemid-
delde van 7,8km wat zeker niet slecht was. Helaas 
begon op dit traject de vermoeidheid toe te slaan 
en zakte de sloep soms even terug in snelheid. 
Na weer even wat instructies van de stuur klom 
de snelheid ging iedereen weer even gelijk en 
liepen wij zowaar in op de Sloep. Zou het ons 
dan toch nog lukken om deze in te halen. Bij de 
pier lagen wij nog een kleine 50 meter achter de 
sloep. Maar het zwaarste stuk moest nog komen. 
De kolkende massa van water voor de pier en een 
stroom die de haven uit wil het werd vechten tot 
het laatste moment. Zelfs de versnelling lukt niet 
zoals wij hem gewend zijn. Met een behoorlijke 
drift op de sloep gingen wij naar de SAS brug 
waar wij na 1:32:50 over de finish gingen. Een 
zeer goede tijd gezien dat wij een van de weinige 
sloepen waren die een snellere tijd neer zetten 
dan vorig jaar. De roeiers waren behoorlijk stuk 
en dan nog 1 km roeien om bij de steiger te 
komen. Hierna wachten op de uitslag. 

De uitslag liet even op zich wachten aangezien er 
met verschillende rakken moest worden gerekend 
ivm stroom. Na lang wachten was de uitslag binnen 
en hadden wij na de Kromme Dick en de Snurk 
een mooie tijd neergezet en dan ook nog te 
bedenken dat het hun thuiswater was mogen wij 
daar zeker niet ontevreden over zijn. Iets meer 
dan 2 minuten langzamer dan de snelste en dat 
op 15 km. Het laatste stuk van pier tot SAS brug 
hebben ze zelfs in een tijd van 142 seconden 
afgelegd wat toch de tweede tijd was, in het 
vermoeiendste stuk van de race. En nu de prijzen. 
In het Kromhoutwhaler klassement waren wij 2de. 
In de Heren 2 hebben wij de 1ste plaats behaald 
en in het totale veld van 16 heren sloepen waren 
wij 8ste  wat een behoorlijke prestatie was. 

Over 2 weken gaan wij naar Zaandam waar wij de 
Slag om de Zaan zullen roeien, weer een wedstrijd 
van 15 km. Dit keer met meerdere bruggen wat 
veel concentratie van de roeiers vergt en een 
goede timing van de stuur. Wij zullen het zien.

De Zeesteeg roeiers.

eigen foto'seigen foto's
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Makkum kansloos in Joure
Joure - In een technisch zeer matig duel heeft het 
Makkum afgelopen zaterdag kansloos verloren 
van Joure. Na een 1-0 russtand verloor de meest 
wisselvallige ploeg van de derde klasse A uitein-
delijk met 3-0. Door de nederlaag is Makkum, 
dat aantrad zonder Niels de Boer en Rick van As, 
dit seizoen uitgespeeld. De ploeg is kansloos in 
de strijd om een hoge klassering of periodetitel 
terwijl het met nog 3 wedstrijden voor de boeg 9 
punten voor staat op de nummer twee na laatst, 
QVC. Jantje lacht, Jantje huilt. Kenmerkend voor 
het spel van de ploeg van trainer Hylke Schrale 
dit seizoen is dat voorafgaande aan een duel op 
geen enkele manier kan worden voorspeld hoe de 
wedstrijd zal verlopen, laat staan dat iets zinnigs 
kan worden gezegd over de verwachte einduitslag. 
De talentvolle ploeg kan winnen van de koploper 
maar net zo makkelijk verliezen van de zekere 
degradant. Vorige week was het in de wedstrijd 
tegen Wolvega weer eens alles, zaterdag tegen 
Joure niks. Helemaal niks. 

In een oersaai duel dat geen moment kon boeien 
creëerde de thuisclub vier kansen waaruit het 
driemaal scoorde. Makkum kreeg de allereerste 
kans van de wedstrijd, benutte die niet en verder.. 
gebeurde er zaterdagmiddag niets. Zeker, beide 
ploegen deden hun uiterste best om er iets van te 
maken maar zeker Makkum bleek niet of nauwe-
lijks in staat een vlotlopende combinatie op de 
slechte Jouster grasmat te leggen. Joure deed het 
iets maar niet heel veel beter waardoor er geen 
enkel tempo in de wedstrijd kwam. En als dat al 
eens dreigde te gebeuren was daar altijd nog 
scheidsrechter Van der Bij die werkelijk voor 
ieder wissewasje floot en daarmee elke snelheid 
uit de wedstrijd haalde. Na een slaapverwekkend 
eerste kwartier was het na de eerste en enige 
goedlopende aanval van Makkum van de middag 
bijna raak toen linkerspits Jesse Adema een 
voorzet van Menno Bijlsma voor het inkoppen 
had maar de bal tot ontzetting van alles wat 
Makkum was over het lege doel kopte. Joure 

leek wakker geschrokken en twee minuten later 
stond de thuisclub op voorsprong. Knullig bal-
verlies van stopper Johan Boonstra op de achter-
lijn leidde tot een voorzet die in tweede instantie 
door Pieter Joost Struik werd binnengeschoten. 
Met Struik is direct de beste man van het veld 
genoemd. De snelle linksbuiten was zijn directe 
tegenstander de hele wedstrijd de baas en in z’n 
eentje verantwoordelijk voor gehele productie 
van de Jousters. 

Na zo’n 35 minuten spelen in de tweede helft 
scoorde Swart zijn tweede. Net als voor rust had 
Makkum vlak daarvoor nog een aardige moge-
lijkheid gehad toen Menno Bijlsma koppend 
dichtbij de gelijkmaker was. Het bleek achteraf 
het enige wapenfeit van Makkum na rust. De manier 
waarop Swart vlak hierna zijn tweede van de 
middag maakte was kenmerkend voor het verde-
digend verweer van de gasten. Met de bal aan de 
voet aan de linkerkant van het strafschopgebied 
was van een kilometer afstand al duidelijk dat 
Struik naar binnen zou draaien om met zijn sterke 
rechter af te drukken. Toch tuinde rechtsback 
Ruben van der Velde in de simpele kapbeweging 
van Struik die vervolgens inderdaad eenvoudig 
kon binnenschieten. Makkum probeerde het nog 
wel maar had de handdoek allang gegooid. Elke 
overtuiging ontbrak en het was voor de teleur-
gestelde aanhang van de gasten geen verrassing 
dat ‘man of the match’ Struik vlak voor tijd ook 
nog zijn derde mocht aantekenen en zo nog wat 
zout in de Makkumer wonden strooide. 

Komende dinsdag (voor de lezers van de Makkum 
Belboei: gisteravond) om 20.00 uur worden de 
laatste 28 minuten van de gestaakte wedstrijd tegen 
Waterpoort Boys gespeeld. Aanstaande zaterdag 
speelt Makkum een thuiswedstrijd tegen het laag-
geklasseerde DWP. Voorspelling: 5-1. Het zou 
overigens ook zomaar 0-3 kunnen worden. Wat 
in ieder geval vast staat is dat op sportpark De 
Braak wordt afgetrapt om 15.00 uur.
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VV Makkum
donderdag 21 april
19.00 Waterpoort/boys 3 - Makkum 4

zaterdag 23 april
15:00 Makkum 1 - DWP 1
12:30 Makkum 2 - CVVO 2  
14:30 Leeuwarder Zwaluwen 5 - Makkum 3  
14:30 Heeg 4 - Makkum 4  

18:45 QVC A1 - Makkum A1  
10:30 JV Bolsward B1 - Makkum B1  
10:45 Makkum C1 - Joure SC C2  
  9:00 Makkum C2 - Oosterlittens C3  
  9:00 SDS D1 - Makkum D1  
  9:00 Makkum D2 - EBC/Delfstrahuizen D2  

10:00 Renado/VVI E1 - Makkum E1  
11:15 Makkum E2 - Heerenveense Boys E4  
11:05 Heerenveense Boys E6 - Makkum E3  
10:15 Makkum E4 - Akkrum E5  
  9:00 Balk F1 - Makkum F1  
10:15 Makkum F2 - EBC/Delfstrahuizen F2  
11:15 ONS Sneek F6 - Makkum F3  
15.00 Makkum DA1 - Mulier DA2  

dinsdag 26 april
19.00 Makkum 3 - Leeuwarder/zwaluwen 7
19.00  Zeerobben 4 - Makkum 4

woensdag 27 april
18.45 Makkum a1 - Mulier a1

TE KOOP

De Wijting 29
MAKKUM

Royale, keurig 
onderhouden 

gezinswoning met 
5 slaapkamers en een 

zonnige achtertuin.

Vraagprijs:
€ 192.500,00 k.k.

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: belboei@makkum.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail: belboei@makkum.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl

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

Voetbalprogramma

Colofon
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2 Weston takels elk met een hefvermogen van 
1000 kg € 60,- Tel. 0515-579500

Een z.g.a.n. Samsung digitale HD decoder br. 35 
cm diep 23 cm, geschikt voor Ziggo, vr.pr. € 50,- 
tel. 06-13733815

knappe 20 inch Meisjesfiets (6-7 jaar) voorzien 
van deugdelijke verlichting € 25,- tel. 0515-232392

Eettafel zwart € 25,- tel. 0517-850105

Bami/jus/mosterd/wokpan samen € 100,-  2 pits 
electr. Kookplaat € 50,- Lerendames jas € 50,- 
tel. 0515-336605

Trimfiets z.g.a.n. € 30,- tel. 0515-579500

2 persoons ledikant 140x200 cm, incl. lattenbodem 
€ 100,- Slaapbank € 40,- Hellinga, Botterstraat 
28 Makkum, tel. 0515-232194

Oude DE koffiemolen € 15,-  tel. 0515-579500

Piano, prijs n.o.t.k. tel na 18.00 uur 0515-231035

Bruder speelgoed-trekker Fendt 2000 serie, Grimme 
rooimachine, Fliegl zodenbemester, John Deere 
aanhangwagen, Pottinger opraapwagen Claas 
frontmaaier, Joskin kiepwagen, cyclo-maaier, 
vee aanhanger met 1 koe, etc. etc. Prijs .n.o.t.k. 
tel. 0515-852033.

Schilder, tel 06-4107 8086

Zilveren armbandje, in de omgeving van de Pôlle 
in Makkum, tel.0515-232109

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.- 

tel. 0515-231687 / email: belboei@makkum.nl

AANGEBODEN

VERLOREN

Zoekertje
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.

* Vorige week stond het al op de voorpagina, Volleybal meisjes A kampioen. De foto was niet geschikt 
om er bij te plaatsen, vandaag een andere versie van de foto. Hartelijk gefeliciteerd met dit succes, 
coach Sietse Lenters deelt volop mee in dit behaalde resultaat.

C o m p u t e r - w o r k s h o p 
EXCEL in Bolsward
SeniorWeb Wûnseradiel/Bolsward geeft op donder-
dagmiddag 21 april om 14.00 uur in de Openbare 
Bibliotheek te Bolsward de workshop Kennis-
maken met Excel. In principe kan iedereen van 
boven de vijftig jaar en ouder hieraan deelnemen, 
met dien verstande dat men over kennis op minimaal 
niveau van de cursus Windows moet beschikken, 
zoals die door SeniorWeb wordt gegeven. I.v.m. het 
beperkt aantal beschikbare computers kunnen slechts 
8 personen deelnemen. Men kan zich telefonisch of 
per e-mail voor deze workshop aanmelden bij de 
heer R. Yedema e-mailadres: r.yedema@hetnet.nl; 
Telefoonnr. 0515-575603. Aanmelding/inschrijf-
formulieren zijn te verkrijgen bij de openbare 
bibliotheken van Makkum, Bolsward en Witmarsum 
en Workum.
nb: door een computerstoring kon dit bericht niet 
eerder geplaatst worden!!
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