
Eerste en tweede 
kievitsei 
gevonden door 
Sijbren Mollinga

Doarpskrite 
Makkum spilet 
‘Alles foar de tún!’
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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1434 - 21 maart 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Grotendeels gerenoveerde starterswoning met o.a. 
ruime houten berging, achtertuin ZO met achterom, 
geheel v.v. dubbel glas, C.V., 131 m² eigen grond.

Vraagprijs € 89.500,- k.k.

Pingjum, Geert Gratamastrjitte 8

26 MAART31 MAART
11.00-15.00 uur

Rinkelwinkel wordt NOPdesign                  Door Judith van Lavieren

Makkum - Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er 
iets aan de hand is bij de Rinkelwinkel aan de 
Makkumer rondweg. Door middel van grote span-
doeken wordt een opheffingsverkoop met grote 
kortingen bekendgemaakt. De Rinkelwinkel zoals ze 
nu is houdt binnenkort op te bestaan, maar gelukkig 
gooit Gerlof van der Heide het ondernemersbijltje 
er niet bij neer. Het concept van de Rinkelwinkel 
gaat plaats maken voor iets nieuws: NOPdesign. 
Zoals u misschien wel weet is Gerlof van der Heide 
begonnen met een boerderijwinkel waarin hij oude 
spulletjes verkocht. Toen hij merkte dat mensen 
meer en meer naar nieuwe dingen op zoek waren 
begon hij zo’n acht jaar geleden met de Rinkelwinkel 
in Makkum. Een winkel met een mix van oud en 
nieuw. Een volle winkel, die eigenlijk één grote 
etalage is. Elk hoekje is mooi om te zien. De afge-
lopen jaren merkte van der Heide dat de belangstel-
ling voor nieuwe producten bleef groeien terwijl de 
interesse voor oude producten gestaag afnam. 
Bovendien veranderde het gedrag van de consument. 
Steeds vaker shoppen we op het internet en selecteren 
daar op (de laagste) prijs. Het afgelopen jaar is er voor 
het eerst meer dan tien miljard euro uitgegeven in 
webshops. Om succesvol te blijven ondernemen 
moet je met je tijd meegaan. Samen met Marco 
Vrouwenvelder is van der Heide daarom gestart 
met NOPdesign.

NOPdesign verkoopt woonproducten onder de 
slogan “uniek en betaalbaar”. Vanaf 15 maart kan 
iedereen terecht op de webshop NOPdesign.nl. 
Deze professionele webshop met het thuiswinkel-
waarborg zal de komende maanden steeds meer 
uitgebreid worden. Tegelijkertijd wordt in het 
winkelpand uitverkoop van de Rinkelwinkelspullen 

gehouden. De vrijkomende ruimte wordt ingericht 
volgens het nieuwe concept. Het interieur van de 
winkel zal ingrijpend veranderen. Het wordt strakker, 
met rechte paden waarlangs de producten in de 
verpakking klaarstaan. Je winkelt dus eigenlijk in 
het magazijn, het pand is ook het magazijn van de 
webshop. Om de koopwaar goed te kunnen bekijken 
en beoordelen komen er zogenaamde sfeerkamers. 
In de sfeerkamers wordt met de NOPdesignmeubels 
bijvoorbeeld een mooie eethoek samengesteld. Alle 
items zijn voorzien van een nummer. Met behulp 
van dit nummer kun je de meubels opzoeken in het 
magazijn. Van der Heide hecht er aan om merkloos 
te blijven. Hij beleeft ook veel plezier aan het ont-
wikkelen van nieuwe meubels. “Ik wil graag een 
winkel hebben met bijzondere spullen, gewone winkels 
zijn er al genoeg. Maar daarvoor heb ik wel klanten 
nodig uit een gebied dat groter is dan Makkum en 
omstreken. Door de combinatie van de winkel met 
de webshop wordt het afzetgebied vergroot. Daarnaast 
streef ik ernaar dat de spullen zo bijzonder en tegelijk 
laag geprijsd zijn dat mensen bereid zijn ervoor in 
de auto te stappen en naar Makkum te rijden.”

Gelukkig blijft de café-achtige entree gehandhaafd. 
Het is de bedoeling dat de winkel net zo gezellig 
blijft als ze nu is, met een grote tafel waar je even 
kunt overleggen ( of in mijn geval interviewen) 
onder het genot van een kop koffie. De komende 
maanden moeten koopjesjagers en liefhebbers van 
lekker sneupen vooral nog even een bezoekje brengen 
aan de Rinkelwinkel. Naar verwachting zal aan het 
eind van dit jaar alles ingericht zijn volgens het 
nieuwe concept. De Makkumer Belboei laat u weten 
wanneer u een kijkje kunt gaan nemen in de sfeer-
kamers van NOPdesign.
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Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een 
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden 
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in 
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende  
tandartsenpraktijk van Asperen 
Praktijk 0515-572353 - Privé 0515-576067
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

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

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

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

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur, 
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

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

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

Info Familieberichten

Familieberichten

De Heer beschermt je,
Hij gaat met je mee.
Bij Hem ben je veilig.
Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.
                                                Ps. 121

 
Langzaam is het tastbare ons ontglipt, maar 
de herinnering zal verzegeld zijn en blijven in 
ons hart. 

Mijn lieve, al  jd op  mis  sche man, onze vader 
en grootvader hee   het leven losgelaten.

Pieter Katsburg
* Alkemade  Makkum
   18 maart 1939    15 maart 2012

51 jaar mijn maatje geweest

De kinderen die wij samen mochten ontvangen:

• Pieter Roelof Adriaan
• Yvonne Helen Catharina  -in liefdevolle herinnering-

• Monique Désiré
• 
• 
• Caroline Dominique

Marianne J. Katsburg-van Mourik

Peter en Michéle
     Tim en David
Monique en Johan
     Nico, Miriam en Anne-Marique
Caroline 

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben 
dinsdag 20 maart plaatsgevonden te Makkum. 

Corresponden  eadres: 
de Kamp 34, 8754 KA Makkum

Toch nog plotseling is overleden onze buurman
 

Pieter Katsburg 
Wij wensen buurvrouw, kinderen 
en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

De buren:
Willy en Jitske Olga ten Hove
Saskia v\d Heide Mevr. W. Haitsma
Mirjam en Wieger Berend en Erna
Tiny Postma Piet de Vries
Steven en Erna Fam. J. Klaver
Jappie en Trijnie Dick Bezemer
Mevr. R de Jong Luneau
Anja Hoekema en Rintje Miedema

Opnieuw zo’n groot wonder
Zo lief en zo klein

Opnieuw dat heerlijke gevoel
Van blij, trots en heel gelukkig zijn

Dankbaar en blij zijn wij 
met de geboorte van onze zoon 

en broertje van Mirte

Noud
9 maart 2012 om 7.30 uur

3760 gram  / 51 cm

Wieger en Mirjam Oostenveld-Adema
De Kamp 23

8754 KB Makkum
0515-851889

Van te voren bellen is een must, 
de eerst tijd wordt er namelijk veel gerust.

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor A Bultsma
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. H Tieleman
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Familieberichten

Een schip dat naar de horizon vaart
verdwijnt niet

we zien het alleen niet meer.

Heel verdrietig, maar met mooie herinneringen, 
moet ik afscheid nemen van mijn lieve man en 
levenskameraad

Jacob Jan Kampen
Jaap

 
* 11 december 1927               15 maart 2012

           30 juni 1954

We hadden het zo goed samen.

Makkum: Corrie Kampen-van Leeuwen.

Het afscheid heeft vandaag, 21 maart, 
plaatsgevonden te Makkum.

Gedempte Putten 14, 8754 EH Makkum.

Verdrietig
Maar met mooie herinneringen hebben wij 
afscheid genomen van mijn zus en onze tante

Alie Postma-Bakker
Wij wensen haar kinderen veel sterkte toe.

Jetty Pietersma-Bakker
en kinderen

Ons medeleven gaat uit naar ons bestuurslid 
Loes Bloemsma nu haar moeder

Mevr.  A. Postma
is overleden.
We wensen Loes en haar familie sterkte toe.

Bestjoer iisklub Makkum.

Ons medeleven gaat uit naar ons clublid 
Siepie Postma nu zijn moeder

Mevr. A. Postma
is overleden.
We wensen Siepie en Saakje en kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe met het dragen 
van dit verlies.

Bestuur en leden van Biljertklub "De Prins"

Naar voor hem een moeilijke tijd is overleden 
onze markante vriendelijke buurman

Jaap Kampen
Die altijd voor iedereen klaar stond. We zullen 
hem  missen. Corrie heel veel sterkte.

Anton
Henry
Roelof
Jelle en Hillie
Klaas en Kim
Simon-Jan, Cia en Lars
Jacob, Margriet en Clive jr.
Ruurd, Ellie, Ronnie en Kim
Cor en Berna
Ale Geert
Age
Appie en Hellen
Jan, Janke Wietske en Egbert Jan
Tjeerd

Hij hie de wil om te libjen mar net mear de krêft

Jaap Kampen
No net mear thús. 
Mar foar altyd ¨Buurman¨ foar ús.

Hein en Trees Dijkstra
En syn ¨Mokkeltjes¨
Femke en Ymkje

Ons bereikte het bericht dat ons oud-bestuurslid 
en erelid, de heer 

Jaap Kampen
afgelopen week is overleden.

De heer Kampen was in 1969 één van de 
oprichters van de Watersportvereniging Makkum.

Wij wensen zijn vrouw Corrie veel sterkte 
met het verlies van haar man.

Bestuur en leden
Watersportvereniging Makkum

Na een jarenlange vriendschap moeten wij nu 
afscheid nemen van

Jaap Kampen
"ome Jaap"

Wij zullen zijn vrolijkheid en belangstelling 
missen. Onze gedachten zijn bij Corrie.

Henk en Minke Koornstra
Jan en Afke Volbeda

Makkum, 15 maart 2012

Na jaren van Vriendschap moeten wij afscheid 
nemen van onze vriend

Jaap Kampen
We zullen je missen. Wij wensen Corrie en 
familie veel sterkte toe.

Leo en Riet
Sjoerd en Hetty
Herald en Pieta
Leon en Sonja
René en Ineke
& kinderen Van der Bles

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb 
ik veel blijk van medeleven gehad in de 
vorm van veel kaarten, telefoon en 
bezoek. Dat was hartverwarmend. Hier 
wil ik iedereen hartelijk voor bedanken.

Hennie Louwsma-Reitsma
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Tweede kievitsei gevonden door Sijbren Mollinga

Makkum - Printwurk-Iris biedt dit jaar voor de 
vijfde maal de wisselbokaal aan voor de vinder 
van het tweede kievitsei van Makkum. In 2008 
ontstaan door het grote verdriet voor de vinder 
van het net niet eerste ei een troost te bieden.
Inmiddels uitgegroeid tot een gewilde prijs 
onder de eierzoekende Makkumers. Zo gewild 
dat Sijbren Mollinga die eerder ook het eerste 
officiële ei van Vogelwacht Makkum trappeerde, 
het tweede ei aan Sjef van der Draai van 
Printwurk-Iris aanbood. Na enige discussie over 
de regels werd het ei geaccepteerd. Sijbren vond 
woensdagmiddag een nest met 3 eitjes nabij 
Witmarsum. Het eerste ei ging naar de Vogel-

wacht en het tweede ei was voor de wisselbokaal. 

Zoeken naar kievitseieren dat is toch iets van 
vroeger? Neen! Kijkt u maar eens in het centrum 
naar de prachtige winkel vitrines of sla de krant 
open in maart; juist deze traditie leeft ook in 
Makkum. In het jubileumjaar is Vogelwacht 
Makkum tevreden met deze aandacht. "De komst 
van de kievit, het begin van de lente wordt dit 
jaar gevierd in Makkum. Samen met Ondernemers-
vereniging Makkum stellen wij hiervoor banners 
beschikbaar die binnenkort de middenstand 
promoot en reclame maakt voor ons werk als 
vogelwacht." Aldus voorzitter Jetze Genee.

Lenteactie Slagerij Brattinga
In navolging van meerdere ondernemers uit de 
Kerkstraat is ook de vitrine van Slagerij Brattinga 
versierd met voorjaarsattributen van Vogelwacht 
Makkum. Aan de oproep om de komst van de 
kievit en daarmee de komst van een nieuw zomer-
seizoen te verwelkomen, wordt hiermee goed 
gehoor gegeven. Begin volgende week hangen 
er speciale spandoeken van de Vogelwacht en de 
Ondernemersvereniging Makkum in de Kerkstraat 
om dit feit te benadrukken. 

Slagerij Brattinga heeft een speciale actie bedacht 
om het jubileum van Vogelwacht Makkum te 
benadrukken en te steunen. De actie geldt voor de 
donderdag, de vrijdag en de zaterdag. De komende 
weken geeft Slagerij Brattinga 10% korting op al 

haar producten. De actie geldt voor de donderdag, 
de vrijdag en de zaterdag. Wanneer u in de zaak 
komt krijgt u 5% van de aankoop direct terug. 
De andere 5% gaat naar de Vogelwacht. U bent 
vrij om het gehele bedrag wat u terugkrijgt aan 
de Vogelwacht te doneren in de daarvoor 
bestemde bus. Als u er toch bent kunt u tevens de 
prachtige vitrine aanschouwen waar u zelfs een 
nestje kievitseieren van dichtbij kunt zien. 
Kom dus vlees halen bij Brattinga, hoe meer u 
uitgeeft hoe meer u terug krijgt! Johan en de 
dames achter de toonbank vertellen u graag hoe 
lang de actie loopt en wat de opbrengst voor de 
Vogelwacht is. De eindopbrengst wordt tijdens 
het jubileumfeest op 14 april van de Vogelwacht 
bekend gemaakt.

Sijbren Mollinga heeft net als vorig jaar het eerste 
kievitsei van Vogelwacht Makkum gevonden. 
Woensdagmiddag rond half vier zag Sijbren een 
mooie ljip nabij Witmarsum. Een buitenkans zo 
bleek want Sijbren vond een nest met drie eieren. 
"Werom rekkene wie it ticht by it earste aai fan 
Nederlân west. Eltse dei in aai dan komst toch 
op sneon of snein dat hjir ek al in aaike lei." 
Aldus Sijbren. Deze prijs ging zaterdagochtend 
naar een gelukkige vinder uit Oudehaske.Het 
eerste ei van de gemeente Súdwest-Fryslân 

volgde zondagmiddag nabij Scharnegoutum. 
Sijbren Mollinga is een fanatiek zoeker als zit 
het hem niet altijd mee met zijn werk. De grote 
vaart zorgt ervoor dat hij niet altijd in Nederland 
is tijdens het voorjaar. Net als vorig jaar maakt 
het voorjaar van Sijbren Mollinga een gelukkig 
mens! Later meer over de vondst van het eerste ei 
in alle categorieën met de foto's van het uitreiking 
van de bekers van Vogelwacht Makkum.

Vogelwacht Makkum

Eerste kievitsei Vogelwacht Makkum gevonden
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Versunie Gesneden Jong Belegen Kaas, 150 gram..............1.59

Boterhamworst......................25 cent korting per pakje

Ariel Compact, 1.215 kg.............................................7.99 4.99

Fortuin Pastilles, pak à 3 rol, diverse smaken.........nu 99 cent

Honig Franse Champignonsoep..............................nu 79 cent

Versunie Beenham Salade, 150 gram............................99 cent

Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter....................................1.19

Aanbiedingen geldig van do. 22/3 t.e.m. wo. 28/3

Profiteer van 22 t/m 24 maart
van dit smakelijke voordeel

Agenda
Woensdag 21 maart:
Makkum - Avondrust, Rolstoeldansen,
aanvang 15.00 uur in het restaurant
 
Donderdag 22 maart:
Begrafenisver. van Makkum e.o.
108é Ledenverg.  in k.c. Het Anker
aanvang 20.00 uur
 
Vrijdag 23 maart:
Cornwerder kerk Obe Postma avond
aanvang 20.00 uur
 
Makkum - Avondrust, Sjoelen,
aanvang 15.00 uur in het restaurant
 
Skuzum – Dorpshuis De Treffer
Klaverjassen aanvang 20.00 uur
 
Zaterdag 24 maart:
Voorjaarsconcert Kerk te Wons
Aanvang 20.00 uur 
 
Van 10.00-12.00 uur voorjaar-
en zomerkinderkleding verkoop
in de Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.
 
Dinsdag 27 maart:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang 14.00 uur in het restaurant

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

Spectaculaire Lente Aktie!
Bij ons kunt u geld verdienen!

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

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

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

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

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

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

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

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

 EKA
 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

Amsterdams Kleinkunst Festival in Makkum  Door Judith van Lavieren

Makkum - Op 17 maart waren drie halve finalisten 
van het concours om de Wim Sonneveldprijs te 
zien in de Doopsgezinde Kerk te Makkum. Zij 
bereidden zich hiermee voor op het Amsterdams 
Kleinkunst Festival. Voor het vierde jaar op rij 
kwamen ze op uitnodiging van het Nut Departement 
Makkum naar dit sfeervolle kerkje. De voorstelling 
was uitverkocht. Artistiek directeur Evert de Vries 
opende de avond. Trots en enthousiast introduceerde 
hij het festival, dat dit jaar al voor de 25e keer 
wordt gehouden, bij het publiek. Ieder jaar schrijven 
zo’n 60 tot 80 acts zich in voor het festival. Na 
verschillende selectierondes zijn daarvan nog 9 over. 
Zij mogen mee naar het selectieweekend op Texel. 
Na dit weekend blijven 6 halve finalisten over. Drie 
van deze halve finalisten waren te zien in Makkum. 
De halve finalisten worden vanaf januari tot de 
finale op 14 april uitgebreid gecoacht tijdens de 
vele voorstellingen. “Ik vind het van groot belang 
dat jonge theatermakers veel aandacht en energie 
steken in hun vakmatige ontwikkeling.”

Als eerste werd Patricia Idsinga door De Vries 
aangekondigd. Zij speelde haar programma 
“Moederliefde”. Het is al snel duidelijk dat het 
moederschap door haar personage niet al te roos-
kleurig en relaxed wordt ervaren. Ze probeert de 
opvoeding te organiseren door het aanleggen en 
afwerken van lijstjes en met eigen “theorettes” te 
begrijpen hoe het leven in elkaar steekt. Toch slaat 
de stress soms genadeloos toe,zo is te horen in de 
liedjes “In de tuin gezet” en “De baby huilt” De 
weergave van haar ervaringen bij een osteopaat 
was het meest komische stuk van haar optreden.

De tweede act was Eva Crutzen. Tijdens haar pro-

gramma “Hoogtevrees” werd ze begeleid door 
Jerry Bloem. En hoe! De twee waren perfect op 
elkaar ingespeeld met ritmisch sterk samenspel en 
samenzang. Eva relativeert het moderne leven. 
Haar Nike Air Max schoenen maken haar een paar 
centimeter langer, maar zijn ze nu echt belangrijk? 
Moet je telefoon ten allen tijde opgenomen worden 
en vinden je vrienden je nog interessant als je niet 
al scholen in Afrika bouwend, de marathon van 
New York lopend en werkend in een veeleisende 
baan door het leven gaat ? Een programma met veel 
snelle en verrassende wendingen.

Na de pauze was het tijd voor Maartje de Boer en 
Kine Hándlykken. Deze twee conservatorium-
studentes waren met hun programma “Opus 1” wat 
mij betreft het absolute hoogtepunt van de avond. 
Een duo waar de vonken van af spatten: muzikaal 
begaafd en veelzijdig met prachtige samenzang en 
scherpe teksten. Van humoristische juweeltjes als 
een jodellied over Tahiti gaan ze naar een demon-
stratie” stilzitten en serieus kijken” (“Zo leer je dat 
op het conservatorium”) Wie zo mooi het kleinkunst-
erfgoed naar nu kan vertalen in het lied ”Osama” 
,een bewerking van Annie MG Schmidts “Margootje”, 
ooit vertolkt door Wim Sonneveld, en passant de 
actualiteit behandelt in een ”Tergende Tango” over 
het media-optreden van Job Cohen en al lachend 
over André Rieu muziek van klassieke componisten 
in een medley uitvoert, getuigt van een uitzonder-
lijke klasse.
Maartje en Kine hadden van mij afgelopen zater-
dag de eerste prijs al mee naar huis mogen nemen. 
Maar die beslissing ligt natuurlijk bij de jury van 
het Amsterdams Kleinkunst Festival op 14 april in 
het Delamar in Amsterdam.

Door het lage aantal transacties op de woningmarkt is 
het aanbod van aantrekkelijke, betaalbare woningen 
groter dan ooit. Woningzoekenden kunnen hiervan 
volop profiteren. Bovendien zijn door de verlaagde 
overdrachtsbelasting de kosten koper met 4-5 
procent lager dan ooit. Een uitstekend oriëntatie-
moment biedt de halfjaarlijkse Open Huizen Dag 
op 31 maart a.s. van de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars (NVM). Woningzoekenden kunnen 
op deze dag vrijblijvend een kijkje nemen bij een 
groot aantal te koop staande woningen.

Ruim 50.000 duizend woningen zijn al aangemeld 
voor de NVM Open Huizen Dag. Van 11.00 tot 
15.00 uur hebben (potentiële) kopers de mogelijk-
heid deze huizen zonder verplichtingen en zonder 
afspraak een bezoek te brengen. Alle deelnemende 
huizen staan op de website www.funda.nl. 
Woningzoekenden kunnen eenvoudig thuis een 
route uitstippelen om vervolgens op hun gemak een 
aantal huizen te bekijken, de sfeer te proeven en 
prijzen te vergelijken. Een persoonlijke bezichtiging 
geeft een betrouwbaarder beeld dan alleen oriënteren 
via internet. 

Volgens NVM-makelaar Arnold Walinga (Kingma 
& Walinga makelaars te Makkum) kunnen kopers 
gebruik maken van een aantal voordelen op de 
woningmarkt, zoals de verlaagde overdrachtsbelas-
ting en de verlenging van de NHG-grens. “Kopers 
kunnen sinds vorig jaar zomer profiteren van de 
verlaagde overdrachtsbelasting. Hierdoor bedragen 
de kosten koper slechts 4 tot 5 procent, wat zeer de 

moeite waard is. Bovendien is de verhoogde NHG-
grens tot 350.000 euro nog steeds van kracht. Dat 
levert kopers financieel voordeel op in de vorm van 
een lagere rente. Daarnaast is er een groot aanbod 
waaruit kopers kunnen kiezen. Het is met name 
voor starters een heel aantrekkelijke markt, ook 
mede door de Starterslening van de gemeente 
Súdwest-Fryslân.”

“Toch is wel enige haast geboden”, aldus de makelaar. 
“De regeling met de verlaagde overdrachtsbelasting 
loopt t/m juni van dit jaar en of deze regeling met 
de komende bezuinigingen verlengt wordt is abso-
luut niet zeker. De overdracht van de woning moet 
dus uiterlijk in juni 2012 plaatsvinden en een koper 
zal rekening moeten houden met minimaal 8 weken 
om de hypotheek te regelen en het benodigde geld 
bij de notaris te krijgen. Dat houdt in dat een koper 
eigenlijk in maart of eventueel begin april een 
woning gekocht moet hebben om vrijwel zeker te 
zijn dat hij (of zij) kan profiteren van de beduidend 
lagere overdrachtsbelasting”.

Wie interesse heeft in een woning kan bij Kingma 
& Walinga makelaars (T 0515-233664, www.kingma-
walinga.nl) terecht voor meer informatie, maar kan 
natuurlijk ook een eigen NVM-aankoopmakelaar 
in schakelen. Een NVM-makelaar geeft deskundig 
advies, onderhandelt met de (ver)kopende partij en 
biedt bij de aan-/verkoop van het begin tot het eind 
professionele begeleiding. Uiteraard kunt u ook 
voor aankoopbegeleiding of (gevalideerde) taxaties 
terecht bij Kingma & Walinga makelaars.

Groot aantal woningen in de etalage op NVM Open Huizen Dag
Kosten koper met 4-5 procent lager dan ooit
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KICI kleding inzamelingsbak nieuw in Makkum
In samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis 
kunt u de meest kwetsbaren in de samenleving 
op een laagdrempelige manier helpen. Of het nu 
gaat om internationale noodhulp na een ramp of 
conflict, of eenzame mensen in de buurt. Iedereen 
is bekend met de activiteiten van het Nederlandse 
Rode Kruis. Door de samenwerking tussen KICI 
en het Nederlandse Rode Kruis kan iedereen 
bijdragen middels het schenken van bruikbare 
kleding en schoenen. Voor meer informatie: 
www.rodekruis.nl

Wat doet KICI kledinginzameling?
Textiel dat opnieuw draagbaar is, wordt verkocht 
en krijgt een tweede leven in ontwikkelingslanden. 
KICI kiest in haar werkwijze voor een duurzame, 
transparante en maatschappelijk verantwoorde 
manier van ondernemen. De opbrengst van het 
textiel komt in de vorm van donaties 100% ten 
goede aan doelen in binnen- en buitenland. 
Projecten waarbij ontwikkeling, educatie en 

duurzaamheid voorop staan, hebben onze speciale 
aandacht. Sinds 2009 is het Nederlandse Rode 
Kruis hoofdbegunstigde van KICI. Ook UNICEF, 
Stichting Gered Gereedschap, Amnesty Inter-
national, SOS Kinderdorpen en het Jane Goodall 
Instituut hebben de laatste jaren uit de opbrengst 
van KICI kunnen profiteren.

Wat kunt u in de inzamelingsbak doen?
* Onder- en bovenkleding: T-shirts, truien, hemden, 
 broeken, rokken, jurken, sokken, kousen etc.
* Schoenen, laarzen, gympen en sandalen 
 (allen per paar gebonden)
* Handdoeken, theedoeken, washandjes
* Dekbedhoezen, lakens en dekens
* Gordijnen en vitrage
* Jassen, jacks, riemen en dassen, hoeden en petten
 (alle textiel schoon aanbieden a.u.b.)

Waar staat dat geweldige ding?
Bij het MFC in de Lieuwkemastraat

Het Nederlandse Rode Kruis in de gemeente SúdWestFryslân
Word Vrijwilliger! Vrijwilliger zijn is dankbaar 
werk en ontzettend hard nodig. Meld U aan aan 
organisator en/of collectant van de Nationale 
Rode Kruiscollecte. Deze wordt in de week van 
24 juni 2012 gehouden. U wordt daarbij onder-
steunt door de organisatie van de afdeling 
SúdWest Fryslân. Laat ook dit ‘radertje’ weer 
opnieuw draaien. U bent W.A. verzekerd voor de 
momenten dat u daadwerkelijk Rode Kruiswerk 
verricht. In bezit van rijbewijs en auto is 
gewenst! Kilometervergoeding.

Ook zoeken we een coördinator m/v voor onze 
scholen beneden de A7. (gebied: oud Wûnseradiel)
Het onderhouden van de contacten met de scho-

len, het brengen van materialen(lesboeken en 
verband) Het afspreken van de cursustijden. 
Contacten onderhouden met lesgevers/examina-
toren en leerkrachten Graag in het bezit van een 
auto. Kilometers kunnen worden gedeclareerd. 
U bent W.A. verzekerd voor de momenten dat u 
inzetbaar bent

• Lesgevers gezocht voor jeugd ehbo op onze 
scholen. U moet in het bezit zijn van een geldig 
ehbo diploma en reanimatie. 

Informatie hierover bel naar telefoonnr. 
06-12919809. Mail enthousiast naar alywijbenga 
@solcon.nl ook voor bovenstaande vacatures

Zware Jongens naar Oostenrijk

Vorige week reizden de Zware Jongens af naar 
Oostenrijk. De heren zijn gevraagd om op te 
treden in Westendorf. Tijdens de feestweek zullen 
de belangrijkste Nederlandse feest - artiesten 
van dit moment optreden. Zo wordt er oa. opge-
treden door Django Wagner, Marianne Weber, de 
Alpenzusjes, Peter Beense en de Lawineboys. 

Fokko Dam en Arie Kuipers stonden dinsdag 13 
maart op het podium van de Brixentalse feest-
tent. De Zware Jongens hadden hits met oa. “Stil 
aan de overkant”, “Anton aus Tirol” en onlangs 
nog met de “Bonnie Hoep”. Hun grootste feest-
hit is tot nu toe “DE JODELJUMP”.

eigen fotoeigen foto

OPROEP aan jongeren 
Vrijwilliger gezocht voor Papua

Zoek je een bijzondere uitdaging na je examen? 
Ben je een van die jongeren die na hun studie 
een jaar iets heel anders willen doen? Ga dan als 
vrijwilliger iets betekenen en tegelijk een andere 
cultuur leren kennen! Als commissie ‘Project 
Papua’ zijn wij op zoek naar jou als je belang-
stelling hebt om je een jaar - eventueel een half 
jaar - als vrijwilliger in te zetten voor een project 
in Papua. Als vrijwilliger zal je werken voor 
‘P3W’, een christelijke organisatie voor ontwik-
keling van vrouwen en meisjes. In oktober jl. 
ben ik op bezoek geweest bij deze organisatie. 
Ze hebben hier veel ervaring met vrijwilligers, je 
wordt er goed begeleid. Naast het meewerken op 
het vrouwencentrum geven vrijwilligers soms 
extra studieles in een internaat. In je vrije tijd 
leer je meer van het land en de cultuur kennen.  

Het ‘Project Papua’ is een project van de kerk, 
namelijk van de PKN gemeenten in de regio 
Sneek, die een band hebben met de kerk in 
Papua. Het zou geweldig zijn als een jongere uit 
onze omgeving een (half) jaar in Papua als vrij-
williger wil werken en ons op de hoogte houdt.  

Interesse? Of vragen? Ben je 20 jaar of ouder, 
kun je je aardig redden in het engels en ben je 
bereid om de taal van Papua (Indonesisch) te 
leren, neem dan contact met mij op voor meer 
informatie. Ik ben heel benieuwd na ar reacties!  
Janke Wijnia, jandurwijnia@planet.nl, tel 0514-
591575.

PS. Verzoek aan wie dit leest. Kent u jonge mensen 
voor wie dit misschien iets is, geef dit bericht 
dan aub door.

Zumba op zondag bij 
Beach Resort Lifestyle
Zondag 25 Maart organiseert Beach Resort 
Lifestyle voor de derde keer Zumba. Zumba 
wordt geïnspireerd door Latijns-Amerikaanse dans, 
zoals Salsa, Merengue, Reggaeton, maar ook 
Flamingo en Hip-Hop. Er wordt gebruik gemaakt 
van een makkelijk aan te leren choreografie, 
zodat de les toegankelijk  is voor iedereen die 
van dansen houdt. 

De afgelopen keer werd deze ‘Just4Fun’- les 
zeer goed bezocht. Daarom is er deze keer de 
mogelijkheid om je van te voren op te geven, om  
zeker te zijn van deelname. Er is plaats voor zo’n 
35 personen, dus als u zeker wilt zijn van deel-
name geef u nu op! De les zal starten om 11:00 
uur en de kosten zijn € 5,- p.p. Come and have 
fun at Beach Resort Lifestyle!

Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c
8754 HR Makkum
Tel: 0515-231551
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MAKKUM - De Vogel-
wacht Makkum e.o. bestaat 
dit jaar vijftig jaar. In die 
tijd heeft de Vogelwacht 
hele rare dingen meege-
maakt, maar ook dit jaar is 
er iets raars aan de hand. 
Afgelopen maandag zijn er 
mysterieuze eieren in het 
Sopkafee Badhûs De Flevo 
gesignaleerd. 
Of het om dezelfde eieren 
gaat als in 1985 is nog niet 
bekend. Toen deed het ge-
rucht de ronde dat er zeld-
zame ijsbeereieren tussen de 
ijsschotsen zouden liggen. 
Zoals je op de afbeelding 
kunt zien, kwamen mensen 
van heinde en ver naar 
Makkum om deze myste-
rieuze eieren te zoeken. Wel weten we dat 
het om drie eieren gaat en ze ergens in het 
Sopkafee Badhûs De Flevo verstopt zijn. 

De Vogelwacht wil graag hulp om dit 
mysterie op te lossen. Om te vieren dat de 
Vogelwacht Makkum e.o. vijftig jaar bestaat, 
mag jij ze binnenkort helpen met zoeken.  

Voordat je hier aan mee mag doen moet je 
eerst je eierzoektalenten vertonen: vind de 
drie nestjes met eieren in de bovenstaande 
advertentie van het Sopkafee Badhûs De 
Flevo en omcirkel ze. Heb je ze gevonden 
en omcirkeld? Knip dan de advertentie uit en 
stuur het op voor 28 maart naar onderstaand 
antwoordnummer. De eerste winnaars ont-
vangen een waardebon te besteden bij Sopkafee 

Badhûs De Flevo t.w.v. 7,50. 
Nadat we jouw inzending 
hebben ontvangen word 
je uitgenodigd om op 31 
maart de drie mysterieuze 
eieren in Sopkafee Badhûs 
De Flevo te zoeken. Als 
beloning  ontvangen de 
beste eizoekers een diner-
bon van zojuist genoemde 
eetcafé. De eerste vinder 
krijgt een dinerbon t.w.v.  
€ 30,00, de tweede een 
t.w.v. € 15,00 en de derde 
een t.w.v. € 7,50 euro.
Succes met zoeken!

Met vriendelijke groet,
Sopkafee Badhûs De Flevo 
en Vogelwacht Makkum e.o.

Oplossing Eierzoekactie Advertentie 
opsturen naar antwoordnummer:  
4700
8754 ZX Makkum 
(postzegel is niet nodig)

E-mailen mag ook: 
sopkafee@makkum.nl

Grote eierzoekactie in Sopkafee Badhûs De Flevo

Friese molenaarsdag
De Friese molenaarsdag 24 maart 2012 van 
10:00 – 16:00 uur. Dit jaar gaat de molenaarsdag 
langs de volgende molens:

1: ’t Zwaantje / Huitebuurstermolen
 Sanfeartsdyk nabij nr. 1 8566 JP Nijemirdum 
 Poldermolen uit omstreeks 1878 (109) 

2: De zandpoel te Wyckel 
 ligt rechts langs de weg N-359 Lemmer – 
 Balk aan een ruim parkeerterrein. Paaltjasker 
 uit 1975 (150)
 
3: De korenmolen / De Kaai
 ZZ bolwerk 81 8556 XS Sloten 
 Stellingkorenmolen uit 1755 (126)
 
4: Amerikaanse windmotor
 nabij stationswei nr. 38. Hercules Metallicus 
 windmotor uit 1925 In oktober 2011 weer 
 geopend voor publiek na een grondige 
 restauratie. 

5: De Vlijt
 molenbuurt 12 8723 BT Koudum 
 Korenmolen de vlijt is een unieke korenmolen 
 van het type spinnekop met stelling. 

Ik hoop dat er net als voorgaande jaren veel 
animo is om deze dag de geopende molens te 
gaan bekijken. Molenaars en hun bezoekers veel 
succes deze dag, bezoekt u ook eens de website 
www.molenaarworden.nl 
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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,-

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

Doarpskrite Makkum spilet ‘Alles foar de tún!’    Troch Doutzen Ouderkerken

Al twa kear hat Krite Makkum my posityf ferrast 
mei harren útfiering. Fan te foaren alfast betinke, 
wêr sil it dizze kear hinne gean. Alles foar de 
tún! Sil it gean oer in bedriuw wer’t fan alles te 
krijen is op túngebied. Miskien giet it ek wol oer 
immen dy’t in obsesje hat foar túnen en oer de 
wrâld reiziget om oeral túnen te besjen. Bin 
benijd, maris sjen wat Doarpskrite Makkum dit 
kear foar ús yn petto hat. 

Ja en dan sit it krekt wat oars as ik my fan te 
foaren betocht hie. Mar dêr oer yn ‘e rin fan dit 
artikel mear. It stik spilet him ôf yn it wenge-
deelte fan it hús fan Rinse (Minne Zwaagstra) en 
Jel (Willeke Swart), mei útsicht op de rojaale 
tún. Rinse wol in sitmeaner en Jel in broeikas. 
Mar ja, de sinten binne der net foar. Se wenje yn 
in djoere buert en de bewenners fan sa’n buert 
binne lid fan’e rotaryclub sa ek Rinse en Jel. 
Sa wurdt der djoere whysky dronken as der 
minsken op besite komme en in slap ôftreksel 
derfan as Rinse en Jel mei har beiden binne. 
Buorman Jaep (David Visser) komt sa no en dan 
del. Hy spilet yn dit stik in bysûndere rol. Hy 
stapt sa no en dan letterlik út syn rol en praat it 
publyk bij oer de situaasje fan dat momint. Dan 
komt mefrou Portheine (Atje Roorda) op besite, 
spesjaal foar Jel. Se docht Jel in foarstel om yn 
in pear oeren tiid yn’e wike in soad jild te 
fertsjinjen. In goed fersteander snapt wer’t it hjir 
om giet. Earst wol Jel der neat fan witte mar 
úteinlik giet se op it foarstel fan Mefrouw 
Portheine yn en komt de jildstream binnen, mar 
allegear sûnder mei witten fan Rinse. Dy hat sels 
neat yn’e gaten. Oan it ein fan it earste diel komt 
Jel foar it ljocht mei har bysûndere lukrative 
byferstjinste. Rinse is poer razend en wol it 
feest, dat se betocht hienen net mear hâlde. Mar 
yn it twadde diel fan it stik komt it feest der 
dochs. Undertusken is ek de soan (Ewoud van 
der Kamp) thús kommen. De stimming is noch 
te sneien as de beide buorlju Henk (Durk 
Terpstra) en Paula (Anke Tuinier) en Geart 

(Johannes Terpstra) en Eef (Lisa Homan). En it 
hiele stel is kompleet as Mefrou Portheine der yn 
komt. Dan docht bliken dat ek Paula en Eef op 
deselde wize it jild ferstjinje. Henk en Geart ha 
der gjin muoite mei. Mar dan komt buorman 
Jaap noch eefkes del. Hy wurdt sjoen as in 
grutte bedriging en de aksje dy’t dan folget, 
wer’t Rinse de ‘ôftraap’ foar docht, seit dalik ek 
wer’t Rinse foar giet. 

De karakters fan dit stik binne goed del set. It dekor 
en alles wat der mei te krijen hat, is troch de 
spilers sels dien. Fyn it altiid sa’ n knap: it hiele 
winterskoft oefenje, tekst út holle leare, de persoan 
delsette dyst spylest. In hiel winterskoft mei 
elkoar oparbeidzje en meielkoar ta wurkje nei 
dizze foarstellingen. Hulde foar de hiele toaniel-
ploech. De regie wie dit kear yn hannen fan Loes 
Kleene. It stik is skreaun troch Edward Albee. 
Dan betink ik my dat de skriuwer fan dizze tra-
geedzje ús fast in spegel foar hâlde wol mei dit 
stik. Foar my is dat dúdlik. “Jild hat allinich 
noch ferlet fan mear jild!“ Wurden út ien fan de 
dialogen fan it stik. En no kom ik werom op myn 
ynlieding, der wie wol sprake fan in obsesje, mar 
oars dan ik fan te foaren betocht hie. De reade 
triid fan dit ferhaal is wat jild dwaan kin mei 
minksen en ‘Doarpskrite Makkum’ hat ús it 
ôfrûne wykein dy spegel foar holden. Doarpskrite 
Makkkum ik sjoch wer út nei it oare jier!!
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“Nieuwe meubels voor CBS De Ark”
De huidige crisis zorgt ervoor dat we allemaal 
moeten bezuinigen. Dit geldt ook voor CBS De 
Ark. Laat staan investeren in meubels. Je moet 
creatief zijn met de middelen die je hebt. De 
Ouderraad ging dan ook direct aan de slag, na 
een tip door een ouder die werkt bij de Rabobank 
in Alkmaar, dat daar door een verhuizing een 
groot aantal meubels beschikbaar kwam. Al snel 
werd er een groep vrijwillige ouders gevonden 
om de meubels op te halen. Bergsma Groothandel 
stelde geheel vrijblijvend een vrachtwagen 
beschikbaar. Dat was maar goed ook: want deze 

werd helemaal gevuld met hoge-, lage- en dossier-
kasten, stoelen, prullenmanden en nog veel meer 
kantoorartikelen. Dit was een mooie kans voor de 
school om een aantal oude meubels te vervangen. 
Maar daar houdt het voor de Ouderraad niet op: 
er worden samen met de juffen en meesters 
plannen ontwikkeld, om de centrale hal van de 
school een andere uitstraling te geven.

Hierbij wil CBS De Ark de vrijwilligers, 
Groothandel Bergsma en Rabobank Alkmaar 
bedanken voor hun bijdrage aan dit project!

Zeer geslaagde klussen tijdens NLDoet “It Krobbeguod”

eigen fotoeigen foto

Zaterdag 17 maart was er volop actie op de 
speelplaats van de peuterspeelzaal. Op deze dag 
van NLDoet, werden er meerdere klussen gedaan, 
zoals het leggen van rubberen tegels rondom de 
speeltrein, het schoonspuiten van speeltoestellen, 
het ophangen van planken in de berging, schilderen 
van het speelhuis en we hebben tuinposters op 
de hekwerken geplaatst.  

Een zeer geslaagde dag en daar willen we de 
vrijwilligers, Timmerfabriek De Houtmolen, 

Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf en 
Venema DHZ & Tweewielers voor bedanken, 
door hun steun en sponsering kunnen de peuters 
weer fijn buiten spelen en genieten van de mooie 
speelplaats. Ook willen we Printwurk-Iris 
bedanken, voor het gehele jaar sponsoren van 
papier voor de peuters.

Bedankt allemaal, 
Namens het bestuur van 
peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

Cantatedienst in het kerkelijk centrum “Het Anker” te Makkum
Cantatedienst op zondagmorgen 25 maart om 
9.30 uur in het kerkelijk centrum “Het Anker” te 
Makkum. In deze zondagmorgendienst van de 
PKN kerk te Makkum zal een cantate over het 
leven van Jozef worden uitgevoerd. Cantates zijn 
zangstukken voor koor en orkest. De cantates 
zijn gecomponeerd en gearrangeerd door Anne 
Kalkman voor vierstemmig koor, solisten, 
orkest en orgel. Cantatediensten zijn geen nieuw 
fenomeen. Al in de tijd van Bach waren er 
cantatediensten.

In een cantatedienst is er een andere verhouding 
tussen gesproken- en gezongen woord. De 
cantate was het belangrijkste muziekwerk in de 
kerkelijke eredienst(liturgie) en kwam in de 
plaats van het evangeliemotet dat in de Lutherse 
traditie sinds de reformatie ter verdieping van de 
Bijbellezing had gefungeerd. De oorsprong van 
de cantate lag dus in het oude gebruik om de 
Bijbeltekst op melodie te reciteren. De uiteinde-
lijke vorm ervan is een typisch product van het 

Lutheranisme, waarbij Luther grote mogelijk-
heden zag voor de muziek als uitdrukkings-
middel van het geloof. De bloei van dit soort 
kerkmuziek, begin 18e eeuw, is ook te verklaren 
als tegengewicht tegen de steeds intellectualisti-
scher wordende preken

Op 25 maart wordt de cantate: “Op de derde 
dag……” uitgevoerd. Deze cantate gaat over de 
gevangenisperiode van Jozef en de uitleg van 
Jozef van de dromen van de schenker en de bak-
ker. De uitvoerenden zijn: Het projectkoor uit 
Makkum en een projectorkest. De solisten zijn 
Aukje van de Meer - recitatieven, Sake Bijma – 
Jozef, Hein Dijkstra – schenker en Beene 
Schotanus - bakker. Organist: Jan Sterenberg. 
Het orkest wordt gevormd door: Miriam 
Katsburg en Froukje Douma - dwarsfluit, Nico 
Katsburg en Marleen Schippers - klarinet, 
Monique Katsburg - fagot, Henk Bies - trombone 
en Frans de Haan - euphonium. De predikant is 
Ds Jeroen van Olffen
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Wist u dat...
* het Lifestyle Event in Makkum dit jaar gehouden 
 op zondag 3 juni.

* www.lifestylemakkum.nl
 Nienke 06 2958 5501 | Lisette 06 5370 2880
 
* Op de site van de Makkumer Belboei staan 
 foto`s van :
* NL DOET dag in Makkum.
* 25 jaar bakker Kluft.
* Foto`s van de Fryske krite.

* Op Hemelvaartsdag 17 mei is in Cornwerd de 
 jaarlijkse Rommelmarkt.

* Voorjaarskriebels? Gooi niet weg, maar breng 
 uw spulletjes naar Cornwerd.

* Neem contact op met Vera, tel.: 232261 
 of Hammy, tel.: 233204

Collecteweek 
Vluchtelingen werk ZOA
Van 26 tot en met 31 maart 2021 is het de nationale 
collecteweek van ZOA-Vluchtelingenzorg. Zo'n 
17.000 collectanten zetten zich tijdens deze week 
in voor het werk van ZOA onder vluchtelingen 
en ontheemden in Afrika en Azië. ZOA wil in 
een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en 
rampen bijdragen aan tekenen van hoop en herstel 
voor slachtoffers van natuurrampen en gewapende 
conflicten. ZOA is gespecialiseerd in de volgende 
sectoren:
* voedselzekerheid en het kunnen voorzien in 
 eigen levensonderhoud
*  basisonderwijs
* schoondrinkwater, sanitaire voorzieningen en 
 hygiene

Indien mogelijk werkt ZOA samen met de lokale 
partners. Voor meer informatie: www.zoa.nl
ZOA, meer dan vluchtelingenzorg alleen.........
dat maken we duidelijk met ons motto: HULP- 
HOOP-HERSTEL

Politie geeft voorlichting over inbraakpreventie    Door Judith van Lavieren

Makkum - De laatste maanden is een stijging te 
zien van het aantal woninginbraken in de 
gemeente Súdwest-Fryslân. In 2011 is 226 keer 
ingebroken, in het jaar 2010 was dat 165 keer. 
Sieraden, geld en laptops blijken favoriet te zijn 
bij inbrekers. De afgelopen weken werd in 
Makkum drie keer ingebroken. Ook in het werk-
gebied van politieteam Iselmarkust is het aantal 
inbraken gestegen ten opzichte van voorgaande 
jaren. Sinds december 2011 wordt er samen-
gewerkt tussen het politieteam Snits en 
Wymbritseradiel - Iselmarkust en de regionale 
projectgroep "Tegenhouden en Verstoren". Deze 
projectgroep geeft aan meerdere politieteams 
ondersteuning op het gebied van preventie van 
woninginbraken. Inmiddels zijn bij deze overleg-
vorm ook meerdere externe partijen betrokken, 
te weten de Gemeente Súdwest-Fryslân, woning-
stichting De Wieren, Accolade en woningcorpo-
ratie Elkien. Resultaat van dit overleg is een 
actiepuntenlijst. Een van de acties op die lijst is 
het project “voetjes”, wat afgelopen week 
woensdag 14 maart 2012 is gehouden in Makkum 
en Workum. Veel inwoners hadden zich al afge-
vraagd waarom er op deze dag zo veel politie 
aanwezig was in ons dorp. In Makkum had buurt-
agent Van de Wouw de leiding over het project.

De doelstelling van de voetjesactie is het voor-
komen van inbraken en insluipingen. Bewoners 
werden geïnformeerd over de maatregelen die 
ze zelf kunnen treffen tegen inbraken en insluip-

ingen en gewezen op eigen slordigheden. De 
politie streeft er naar betrokkenheid te creëren bij 
de aanpak van woninginbraken en insluipingen.
Tijdens gesprekken met bewoners werd preventie-
advies gegeven met betrekking tot
. hang- en sluitwerk
. verlichting
. struikgewas
. doen van melding bij verdachte situaties
. opbergen van waardevolle goederen
. deelname burgernet
Dit mondelinge advies werd ondersteund door 
het overhandigen van een flyer van het politie-
keurmerk “veilig wonen” met algemene tips ter 
voorkoming van een inbraak of insluiping.

Wanneer bewoners niet thuis waren werd een 
"voetje" achtergelaten op de plaats waar men 
binnen kon komen. Met daarop de mededeling 
dat dit voetje ook van een inbreker of insluiper 
had kunnen zijn. Voor de actie werd bij van de 
Bles een spandoek opgehangen met de tekst 
"Doe aan preventie! Of is de volgende inbraak 
bij u?". Na afloop bleek dat er nog steeds veel 
deuren niet afgesloten zijn. Ook schuurtjes en 
garagedeuren stonden open. In Makkum en 
Workum zijn vorige week woensdag 75 voetjes 
achtergelaten. ”Vroeger kon het nog: de deur open 
laten als je even weg was. Het is spijtig, maar die 
tijd is echt voorbij”, aldus Jeroen van de Wouw. 
Op www.politie.nl vindt u meer info over de 
actie en tips om woninginbraak te voorkomen.

Voorjaarsconcert Hosanna Wons 
m.m.v. ´The Trombonauts´

Chr. Muziekvereniging Hosanna uit Wons houdt 
op zaterdagavond 24 maart een voorjaarsconcert 
in de kerk te Wons. Het muziekkorps laat weer 
nieuwe muziekstukken horen voor dorpsbewoners, 
donateurs en andere belangstellenden. 

Tevens is er een gastoptreden van het duo ‘The 
Trombonauts’, bestaande uit twee trombonisten 
van het Noord Nederlands orkest: Michael 
Everdsen en David Tyler. Als duo geven zij 
spectaculaire shows en promoten bijvoorbeeld 
op basisscholen koperinstrumenten door 
spetterende demonstraties. Het belooft een 
muzikale, sfeervolle avond te worden. Daarom 
bent u van harte welkom om 20.00 uur in de kerk 
van Wons. 

De Doopsgezinde kinderen van Makkum,’ Club de 
Bouwers’, organiseren een spetterende middag in 
het Doopsgezinde kasteeltje te Makkum. De op-
brengst van deze middag gaat naar de stichting haar-
wensen. Stichting Haarwensen is er voor kinderen 
tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen 
of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) 
in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. 
Deze kinderen kunnen gratis gebruik maken van 
een pruik van de stichting. Deze pruiken zijn opge-
nomen in de pruikencollectie van het AMC. Het 
maken van een pruik kost € 1500.- euro, dus er is 
werk aan de winkel! 

Op Zaterdag  28 april van 14.00-16.00 uur wordt 
het kasteeltje voor één middag een grote kap/
schoonheids salon. Het is de bedoeling dat het ont-

zettend druk met bezoekers wordt in het kasteeltje, 
er worden deze middag vlechten afgeknipt en de 
leiding, de voorzitter en een gemeentelid (met snor) 
krijgt zelfs de tondeuse over hun hoofd. We zijn er 
erg trots op, dat Sipke Jan Bousema, acteur en pre-
sentator, bekend van tv,  deze verrichtingen zal 
uitvoeren! Sipke Jan Bousema geboren in Dokkum 
en bekend van de programma’s: Wat zou jij doen,  
Museumbende, ZipZoo, coördinaat X,  Junior 
Eurovisiesongfestival,  Opsporing Verzocht,  
Expeditie Robinson, de schippers van de kameleon.  

Kortom, een allround presentator, programmamaker, 
acteur, televisie- en theaterproducent, coach… 
Sipke Jan is een bevlogen en creatief multitalent. 
Hij weet jong én oud(er) voor zich te winnen… én 
hen te boeien! Volgende week meer………

Makkum ziet een kapper in Sipke Jan Bousema!
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Terwijl u geniet van een hapje en een drankje 
zijn er om de week op zondagmiddag 

kinderactiviteiten met komende week:

PAASTAK VERSIEREN!!
€ 2,50 p.p. 

(incl. limonade, lekkers en materiaal)

Zondag 25 maart 15.30 – 17.30 uur

Opgave telefonisch of per mail 
info@nynkepleats.nl

Buren 25  Piaam    Tel.:0515-231707

Papa, ik wil je graag helpen in de tuin 
en mama zei, dat ze bij Venema 

ook kindertuingereedschap hebben.

Schep, bats, grashark, 
hark of bezem voor 4,50 euro  
Nu 3 stuks voor 9 euro.

Ook een kinderkruiwagen
en een kruiwagen voor Mama
een paarse voor 57,50 euro. 

Of de nieuwe tegel 
en mos borstel voor 11,95

kijk op www.tuinprofessor.nl

Kraan testen Gebroeders van Enkhuizen

Een kraan kopen die 40 ton kan tillen is een 
ding. Wanneer die kraan er eenmaal staat moet 
de kraan getest worden. Dat testen is een ander 
ding! Welk “ding” weeg nu 40 ton? De suggestie 
van de schrijver om zichzelf er in te hangen was 
al een eind in de goede richting, maar dat woog 
nog steeds geen ton. Na een zoek tocht naar een 
zwaar schip vroegen we de eigenaar van het 
schip om toestemming om dat betreffende schip 
te mogen gebruiken als testgewicht zodat we het 
certificaat zouden krijgen om verzekerd te kranen. 
Logischerwijs vroeg de eigenaar of zijn schip 
dan verzekerd zou zijn. De Gebroeders wisten 
dat niet met zekerheid te zeggen en kaatsten de 
bal terug naar de verkopers van de kraan. Het 
antwoord bleek gunstig en als blijk van vertrou-
wen stuurden ze de verzekeringspolis mee. Deze 
polis bleek ons geen duidelijk uitsluitsel te geven. 
We stuurden hem op naar onze verzekering. 
“Nee, we waren niet verzeker mocht er iets mis-
gaan met de kraan waardoor het schip zou ver-
ongelukken”. We dachten na om desnoods con-

tainers te huren en deze te vullen met beton. Een 
hele klus waar we nog niet op de 40 ton zouden 
raken. Help! 

Uiteindelijk bracht “Water Weights” uitkomst. 
Dit bedrijf verhuurt enorm grote zakken die 
gevuld kunnen worden met water, zodat je per 
zak op 12,5 ton gewicht kan komen. Neem vier 
van die zakken, vul ze met water en dan kom je 
op 50 ton. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een 
bus gehuurd, de zakken werden gehaald, vier 
uren in een file bij Sliedrecht gestaan, maar uit-
eindelijk met behulp van de brandweerpomp van 
de Marina werden de zakken gevuld. Een enorm 
gewicht in de vorm van vier grote ballonnen 
hing in de kraan. Alles werd getest en oké 
bevonden. Met een doorzakking van 4mm (dat 
peanuts is) kreeg de Gebroeders van Enkhuizen 
het certificaat voor de kraan. Kom maar op 
zomer 2012!

Elena Bonnema

eigen fotoeigen foto

Lasdiploma’s uitgereikt bij Bloemsma Aluminiumbouw B.V.

Na een cursusperiode van 4 maanden zijn alle 
deelnemers aan de cursus MIG-lassen Aluminium 
niveau 3 geslaagd. Op vrijdag 9 maart jl. zijn de 
diploma’s uitgereikt door Anton Woelk, docent 
las- en materiaaltechniek van DKD Las-
opleidingen. Ludo Jongstra (derde van links) 

vertelt trots te zijn op de mannen. ”Ze hebben 
laten zien dat het uitstekende vakmannen zijn, 
wat ook nodig is in de toekomst”. De normen 
worden namelijk alsmaar strenger en F. 
Bloemsma  Aluminiumbouw b.v. wil aan de 
hoge standaarden blijven voldoen.

Ron Kooij, Klaas van Malsen, Ludo Jongstra, Dirk Vogelzang, Jasper Hiemstra, Sikke Leijendekker, Stefan 
van Berkum, Sierdjan Steigenga, Anton Nagelhout en op de voorgrond Anton Woelk van DKD Lasopleidingen.

eigen fotoeigen foto
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Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Volleybalprogramma

Zaterdag 24 maart 
Makkum 1 - CVVO 1 15:00
Oeverzwaluwen 2 - Makkum 2 14:30
Makkum 4 - CVVO 5 14:30
Gorredijk A1 - Makkum A1 14:00
Makkum B1 - Lemmer B1 12:30
Franeker SC B4 - Makkum B2 14:30
Makkum C1 - JV Bolsward C1 10:45
Makkum C2 - Frisia C6 8:45
SDS D1 - Makkum D1 8:45
OudegaHJSC D2 - Makkum D2 10:00
Makkum D3 - Tzum D1 10:30
Makkum E1 - CVVO E3G 10:15
Makkum E2 - JV Bolsward E4 9:15
Mulier E3 - Makkum E3 11:30
QVC F1 - Makkum F1 10:15
NOK F2G - Makkum F2 9:00
Makkum F3 - Lemmer F2 9:00
Joure SC MC1 - Makkum MC1 9:00

Zaterdag 17 maart 
Bolswardia 1 - Makkum 1 2 - 0
Makkum 2 - SDS 2 1 - 3
Makkum A1 - Olyphia A1 2 - 0
Makkum B2 - Balk B2 1 - 4
Franeker SC C2 - Makkum C1 6 - 0
Langweer C1G - Makkum C2 0 - 8
Makkum D2 - Nijland D1 0 - 3
Tzummarum D1 - Makkum D3 4 - 3
Makkum E1 - Akkrum E5 7 - 1
Makkum F2 - Mulier F2 0 - 2
CVVO F7 - Makkum F3 5 - 3
Makkum DA1 - Robur DA1 0 - 6
Makkum MC1 - Kuinre MC1 6 - 2

Vrijdag 23 maart
20:15  Makkum MC 1 - Punt Ut MC 1
20:15  Makkum MA 1 - BEO MA 1
20:15  Heecher Op/VLO MB 2 - Makkum MB 1
20:30  Makkum DS 1 - Vc Leeuwarden DS 2
20:45  Heecher Op DS 1 - Makkum DS 2
21.30  Dames DS 4 - BEO DS 4
21.30  VLO DS 1 - Makkum DS 3

Franeker - Op zaterdagmorgen 10 maart is de 
zesde winterwedstrijd op gewicht gevist van 
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en 
HSV Ons Genoegen aan de stadsgrachten van 
Franeker ter plekke van de Ypeysingel. Het was 
rustig en grijs weer met af en toe wat motregen. 
Na 11.00 uur kwam de zon er ook nog even bij. 
Er was veel belangstelling voor de wedstrijd van 
de buurtbewoners, waardoor menig praatje werd 
gemaakt aan de waterkant. Eén van de bewoners 
kwam zelfs spontaan het huis uit met een par-
keervergunning, waardoor de desbetreffende 
visser zijn auto achter de stek kon parkeren, 
waarvoor hulde! 

Er werd matig vis gevangen, waarbij de vissers 
op de hogere steknummers over het algemeen de 
beste vangsten hadden. De vissen die gevangen 
werden mochten er wel zijn, er werden knoeperds 
van blankvoorns gevangen, formaat stoeptegel 

en enkele brasems tot 35 cm. Enkele vissers 
vingen zelfs een stekelbaarsje. 

De uitslag was als volgt:
1. J.R. den Boer  1670 gram - 8 vissen
2. T. Landskroon 1220 gram - 4 vissen
3. I. Idzenga 910 gram - 5 vissen
4. H. Nauta 895 gram - 5 vissen
5. P. Topma 810 gram - 4 vissen  

6. A.D. vanj Assen 720 gram - 2 vissen
7. B. Altena 595 gram - 4 vissen
8. T. Wielinga 425 gram - 3 vissen
9. J.R. de Boer 410 gram  - 3 vissen
10. H. Olde Olthof 220 gram - 1 vis
11. P. de Jong 195 gram - 2 vissen
12. F. Temme 160 gram - 3 vissen
13. R. Vrouwenvelder 150 gram - 1 vis
14. B. Dorenbos 0 gram - 0 vissen
14. R. de Jong 0 gram - 0 vissen

Zesde winterwedstrijd vissen

Eindelijk was het dan zover. De IdzengaMakkum 
Vleeskoppel. Met veel enthousiasme werd hier 
naar uitgekeken. Sochtends vroeg eerst een heer-
lijk bakje koffie met een gevulde koek (koekje 
erbij) in de hengelsport winkel van Ids Idzenga. 
Tijdens de koffie waren er al grote verhalen over 
de dag van vandaag. Om 8 uur werd er gelood en 
vervolgens werd de reis ingezet naar Midlum, 
het van harinxmakanaal.
Er werd gevist van 9.30 tot 14.30 met de bedoeling 
om als koppel zoveel mogelijk vis te vangen. Er 
stond een matige zuidwesten wind en met een 
flauw zonnetje in de ochtend was het heerlijk 
vertoeven. Grote aantallen vissen werden er niet 
gevangen. Rond 11 uur was het laag water aan 
de kust van Harlingen en daardoor begon het 
hard te stromen. Vissen met de vaste stok was 
niet meer te doen. Toch waren er een paar men-
sen die daar een oplossing voor hadden. Met een 
goed uur was de meeste stroming er weer uit en 
werd de meeste vis weer met de vaste stok 
gevangen. Het koppel Piet Roedema/Rob den Boer 
en Hennie Nauta/Tonny Landskroon wisten de 
grotere brasems van de andere kant weg te toveren 
en werden daardoor met ruim verschil 1e en 2e. 
Piet Roedema en Hans Vijgeboom vingen beide 

een snoekbaars! De snoekbaars van Piet 
Roedema was maar liefst 90cm en 7 kilo! Na het 
wegen van de vis en het noteren van de eind-
uitslagen werd de reis weer ingezet naar het 
pitoreske Makkum! Alle vissers kregen in de 
winkel van Idzenga Makkum een lekker hapje 
en drankje. Dames bedankt voor de catering. 
Prima in orde! Ids Idzenga ging over tot de prijs-
uitreiking. Iedereen kreeg als dank voor deel-
name een vleesprijs mee naar huis en de nummers 
1,2,3 kregen een extra prijs en natuurlijk de eer! 
Iedereen bedankt voor de gezellige dag en hope-
lijk tot de volgende keer!

1 Hennie Nauta, Tonny Landskroon 5300 gr
2 Piet Roedema, Rob den Boer 4300 gr
3 Hans Wisse, Ronald Nannings 2140 gr
4 Harrie Olde Olthof, Ids Idzenga 2040 gr
5 Bert Altena, Teake Wielinga 2020 gr
6 Piet Topma, Jan Mutsaars 1860 gr
7 Ruud de Boer, Pieter de Jong 1820 gr
8 Rob Ras, Jappie Zuidhoek 1760 gr
9 Klaas Bakker, Freerk van Duinen 1700 gr
10 Frans Temme, Anne Dirk van Assen 1660 gr
11 Keimpe Faber, Piet Hoekstra 820 gr
12 Hans Vijgeboom, Ronny Dijkstra 680 gr

De IdzengaMakkum Vleeskoppel

Financieéle bijdrage voor winterkaatstrainingen federatie 
van kaatsverenigingen i/d gemeente Súdwest Fryslân
Al sinds enkele tientallen jaren organiseerd de 
federatie WBW (in 't kort), elke winterperiode 
kaatstrainingen in de sporthal in Bolsward. Dit in 
de maanden januari t/m april, op de woensdagen, 
onder leiding van Makkumer Bert Veldman en 
op de zaterdagen, onder leiding van Bolswarder 
Rinze Steneker. Veldman geeft 's middags 10 * 2 
uur training en Steneker 's morgens 10 * 3 uur 
training In het verleden heeft zelfs kaatscrack 
Dirk Talsma trainingen gegeven.

Nu is er sinds vorig jaar een reglementswijziging, 
door de KNKB, van kracht geworden en dient de 
oudere jeugd met leren ballen te kaatsen. Dit werd 
doorgevoerd in de trainingen, met als gevolg, dat 

er naast het normale trainingsmateriaal een 
kleine 100 lerenkaatsballen aangeschaft moesten 
worden. Al met al een kostenpost van bijna 
€ 2000,- een flinke aanslag op de financieéle 
middelen, terwijl de deelnemers kosten al 
bekend gemaakt waren. We proberen trouwens 
elk jaar de deelnemerskosten zo laag mogelijk te 
houden. In de loop van vorig jaar, hebben we de 
"stichting tot nut", onderdeel van de Friesland 
bank, over bovenstaande aangeschreven. De 
aanvraag is in behandeling genomen en heeft 
voor ons tot een positief resultaat geleid. De 
"Stichting tot nut" heeft ons een financieéle 
bijdrage toegekend van € 1000,- waar we ze zeer 
erkentelijk voor zijn.

PSV de Halsbânruters
 
Oudega 18 maart 
Louise Nieuwenhuis ging hier heen met Sieuwke 
fan Lutke Peinjum om uit te komen in de klasse 
Z1 dressuur. Zij reden een dikke winstpunt met 
211 punten wat goed was voor de 3e prijs.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Ten Cate
voor dames en heren ondergoed

2 en 3 stuks verpakking
Per doos € 5.00 korting

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!

Ingezonden

Vanuit Burkina Faso(Afrika) kwam 'n voor ons 
onbekende vakantieganger een van onze EX 
montagebussen tegen. Deze doet daar nog steeds 
dienst voor een of ander doeleind. Wel hebben ze 

ramen gemonteerd aan de zijkant.
 
Met vriendelijke groet, 
Oepke-Jan Bijlsma

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

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

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

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

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

Colofon

Sjoerdtje & Elma

DKS Holle Poarte

De Holle poarte 2

8754HC Makkum

tel: 06-14235010

van 24 t/m 31 maart
Sonnema Berenburg 
voor slechts  10.39

Vanaf 24 maart kunt u bij ons 7 dagen per week terecht voor o.a.: 
Drogisterij, Kado, Speelgoed, Souveniers,

Huishoud & Camping artikelen.

De Begrafenisvereniging van Makkum e.o. 
nodigt haar leden uit voor de 108é ledenvergadering, die zal worden gehouden 
op Donderdag 22 maart 2012 om 20.00 uur in K.C. Het Anker (Buren 17)

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige ledenvergadering (is ter verg. aanwezig)
4. Financieel verslag
5. Vaststellen contributie en ledenkorting
6. Mededelingen
7. Verkiezing: Aftredend volgens schema: O Adema (herkiesbaar)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het Bestuur

Opgave loopt voor 
Leugenbollepop 2012
De opgave voor deelname aan het leukste feestje 
van Makkum, Leugenbollepop is begin maart gestart. 
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Dit 
zijn de deelnemers die dit jaar zeker van hun zaak 
zijn, ik doe mee aan dit mooie muziekfeest! Ben jij 
dat ook of twijfel je nog? Nergens voor nodig want 
je wordt ook dit jaar weer begeleidt door ervaren 
muzikanten. Dit jaar gaan wij begin april de lijst met 
opgaven opnemen en de nummers verdelen onder 
de muzikanten. Vanaf half april gaan zij repeteren op 
de nummers. Wanneer de band de nummers onder 
de knie heeft wordt je als gastzanger uitgenodigd 
om samen met de band en achtergrondzang jouw 
opgave in te studeren. Vele Makkumers weten hoe 
dit gaat en hoe gezellig de oefenavonden zijn. Na 
een aantal repetities is het dan op 31 augustus tijd 
voor de opvoering op het Plein in Makkum! 

Zorg tijdens de keuze al voor een nummer wat je 
goed ligt en ook een nummer wat direct aanslaat bij 
het publiek. Voor extra attractieve waarde kan je 
denken aan een leuke act inclusief kleding en make-up 
of iets verrassends wat nog niet eerder gedaan is. 
Spreek gerust iemand aan die bij stichting 
Leugenbollepop actief is of iemand die al jaren 
meedoet. Tips over een geweldig optreden zijn 
gratis! Mocht je een zanger of zangeres in spé zijn 
maar weet nog niemand dat, geef je dan op voor 
Leugenbollepop via www.leugenbollepop.nl. Veel 
talent is je op deze manier voor gegaan. Recente 
talenten zijn natuurlijk Bente die het festival Liet 
heeft gewonnen en Ineke die als afgestudeerd zangeres 
dagelijks met muziek werkt. Daarnaast is Leugen-
bollepop een kweekvijver voor toekomstige muzi-
kanten. Goed voorbeeld doet blijkbaar volgen! Op 
dit mament zijn circa 40 Makkumers actief met een 
band. Dat is een groot aantal en daar mogen we in 
Makkum best trots op zijn! Leugenbollepop geeft 
jong talent een kans om op jonge leeftijd te ruiken 
aan het artiestenbestaan. Voor oud talent is het vaak 
een droom die zij al jaren in de badkamer tot leven 
wekken maar geheim houden voor de omgeving. 
Hebt u ook zo’n geheim? Geef je dan snel op via 
www.leugenbollepop.nl. De opgave loopt tot en 
met zondag 1 april 2012.

Stichting Leugenbollepop Makkum
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Metaaldetector merk csoop-ylf-990.d met selectie 
van metalen. prijs € 150 ,- tel. 0515 -231888 
 
Elect. Alu. Zonnescherm 2.90 met. Breed € 150,- 
tel. 0515-232432
 
Wandkast € 150,- T.V. Kast €  50,- Kastje met 
lade € 25,- tel. 06-48130250
 
Mooi kinderledikant met bijbehorende commode 
(5 laden). Italiaans design, degelijke kwaliteit. 
Met verstelbare bodem (3 hoogtes) LxBxH 140 
x 84,5 x 122 cm. 180 euro. Tel: 0515-233724.
 
Bagagewagentje van aluminium met fietsendrager 
voor twee fietsen er zit ook een reserve wiel bij 
€ 200,- Inklapbare campingtafel met vier stoelen 
er aan vast . kleur oranje € 20,- tel. 0636275895

Twee goed werkende vijverpompen 15 euro. tel. 
0517-531824
 
Een complete computer met lcd scherm en scanner. 
Prijs € 150,00 TEL: 232621
 
Alarm unit met telefoon melder om op afstand 
Uw woning in de gaten te houden,nieuw in ver-
pakking € 80,- nu € 40,- tel 06-12290207.
 

Verf geliefde kleuren; Zwart&blauw Bel naar: 
0515-232229 Rein of bel naar: 0515-230522 Abe
 

Wie zoekt op korte termijn nog een stageplek? 
Wij zoeken nog een stagiaire die in de maat-
schappelijke of toerismeopleiding een stageplek 
zoekt. Of zoek je gewoon een daginvulling, en 
lijkt het je leuk om in een museum te helpen, bel 
dan tel:0515-232724
 

Makkum, Trasmolen, 14 maart: Cypersgrijsbruine
poes, witte snoet, voor- en onderkant inclusief poten, 
1 jaar oud. Aanhankelijk. Foto's www.amivedi.nl, 
info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Zonnehemel: Merk Sunstar, 12 lamps Nog in 
prima staat. Tel 0515-574965
 
5 goudvissen voor vijver. 0517-531824

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GEVRAAGD

VERMIST

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Ik hou van werken. Het fascineert me. Ik kan er uren naar kijken bij de NL Doet dag. 

Oproep muzikanten Leugenbollepop 

Stichting Leugenbollepop maakt zich op voor 
het 23eLeugenbollepop, 31 augustus 2012 in 
Makkum. De opgave is inmiddels in volle gang 
en sluit op 1 april. De afgelopen jaren werden de 
deelnemers succesvol begeleid door twee 
Superbands. Dit jaar willen we het eens over een 
andere boeg gooien. Dit jaar willen we proberen 
meer Makkumer muzikanten op het podium te 
krijgen. 

Wat wil Stichting Leugenbollepop veranderen?
De afgelopen edities van Leugenbollepop werden 
muzikaal gedragen door een kleine club van 
vaste muzikanten. Daar zijn we erg blij mee. 
Toch willen we meer muzikanten de kans geven 
om op het Leugenbolle-podium te staan. En dat 
willen we doen door van diverse muzikanten één 
grote band te maken. Die band zal gedurende de 
avond uit wisselende muzikanten bestaan die 
worden aangekondigd en afgekondigd. Net als 
de zingende deelnemers dus! Het aantal nummers 
wat een muzikant mee speelt is afhankelijk van 
de deelname en de samenstelling zal in overleg 
gaan. De bezetting van de superband blijft ieder 
nummer standaard enkel de muzikanten wisselen 
zo nu en dan.

Waarom willen we dat?
Eén van de doelstellingen van de stichting is om 
een podium te bieden voor muzikanten in en 
rond Makkum. Ervaren en onervaren! Dit doen 
we al door jaarlijks Kleintje Leugenbollepop te 
organiseren, waar divers opkomend talent samen 
op één podium staat. En dat willen we nu ook 
weer met het festival op het Plein doen. Hiermee 
willen we tevens het leukste feest van Makkum 
toekomstbestendig maken. En omdat niet elke 
bassist, drummer, toetsenist, gitarist of blok-
fluitist in een band speelt, is dit de kans om op 
het podium te staan. Niet alleen jong talent maar 
zeer zeker ook de geroutineerde rockers willen 
wij op het podium op het Plein. Deze vermenging 
van jong en oud staat garant voor een podium 
wat bij het publiek de aandacht zal trekken!

Hoe willen we dat doen?
We willen zoveel mogelijk muzikanten uit 
Makkum en omstreken vragen of ze willen mee-
spelen op Leugenbollepop. Dezen zijn via de 
email benaderd als eerste stap. Maar er zijn vast 
nog een hele boel muzikanten waarvan wij niks 
weten (en dus geen e-mail adres van hebben). 
Daarom plaatsen wij deze oproep doen in de 
Makkumer Belboei en op www.leugenbollepop.nl. 
Ben jij muzikant (gitarist, toetsenist, drummer, etc.) 
geef je dan op!

Dus:
Leugenbollepop is en blijft het leukste feestje 
van Makkum. Vóór Makkumers en dóór 
Makkumers. Als jij onderdeel wilt zijn van de 
Leugenbollepop band van 2012 (en komende 
jaren?) geef je dan op door een mailtje te sturen 
naar info@leugenbollepop.nl. Doe dit uiterlijk 
vóór 1 april. Daarna nodigen wij je uit om samen 
met alle muzikanten een planning te maken voor 
de aanloop naar het festival. 

Met muzikale groet,
Stichting Leugenbollepop Makkum

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl


