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Neda Selak uit Makkum speelt in de musical ”Leeuwen”
Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Vorig jaar deed Neda Selak auditie voor de
musicalopleiding Muzt. Deze driejarige opleiding
wordt verzorgd door het Centrum voor de
Kunsten&Ritmyk Sneek. Neda had op dat moment
al zangles van Margo Konings uit Makkum en
was een bekend gezicht op de plaatselijke playbackshow. Ook tijdens de afscheidsmusical in
groep 8 zong ze de sterren van de hemel. Ze
werd aangenomen en heeft het afgelopen jaar
wekelijks gerepeteerd voor de productie “Leeuwen”.
Ze ging iedere vrijdagmiddag maar liefst drie
uren naar Sneek om lessen te volgen in dans,
zang en toneel. Deze “beestachtige musical”
ging op 13 april in Theater Sneek in première en
haalde toen de voorpagina van de Leeuwarder
Courant. Op zaterdag 21 april heb ik de voorstelling bezocht. Deze zesde uitvoering was uitverkocht.
“Leeuwen” is een echte familievoorstelling; de
zaal was gevuld met mensen van alle leeftijden
Er komen bekende figuren als Mufasa, Zazu,
Simba en de boosaardige leeuw Scar in voor. En
natuurlijk Timon en Pumba met het vrolijke lied
“Hakuna Matata”. ”Leeuwen” is een eigen
bewerking van de bekende tekenfilm. Alle 64
leerlingen van de musicalopleiding Muzt zijn er
in te zien. Wie goed oplet kan Neda ontdekken
als leeuw, gnoe en als boom in de jungle. Er viel
veel te genieten. Het publiek zat letterlijk middenin het fraai vormgegeven decor met een
perfecte belichting. De kostuums waren gemaakt
van verrassende materialen als bezems en visnetten en pasten precies bij de Afrikaanse sfeer

van het stuk. De derdejaars hadden de hoofdrollen en solozangpartijen. Dan zie je talent,
maar vooral ook het resultaat van een gedegen
scholing: durf en plezier in het spel. Ook de
aandacht die aan het dansen was besteed leverde
fraaie resultaten op. Groepsdansen waarin de
jungle werd uitgebeeld, maar ook de rondspringende antilopen waren een lust voor het oog.
Na afloop van de avond werden de spelers
beloond met een staande ovatie. Welverdiend
voor een tot in de puntjes verzorgde show met
zowel een mooi verhaal, humor en spanning.
Een aanrader om met het hele gezin te bezoeken
in de meivakantie. Belangstellenden kunnen de
musical nog op 28 en 29 april gaan bekijken in
De Koornbeurs te Franeker.( Kijk op www.theaterdekoornbeurs.nl). Vanwege de grote belangstelling is een tiende voorstelling toegevoegd.

Wons, Terpweg 16

Aan vaarwater en rustig gelegen, grote vrijstaande
woning met diepe tuin (Z), vrij uitzicht over landerijen,
o.a. 4 slaapkamers, 2 badkamers, garage.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Huisartsen Wûnseradiel

Familieberichten

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).

Zijn onvergankelijk testament
dat hij ons in de dood nog kent
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden
van onze beste zwager, oom en oudoom

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

(Huub Oosterhuis)

We zullen hem missen! Rommie, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte gewenst.

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 Wiersma
Praktijk 0515-332418 / Privé 0515-332501
- 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

In rust is na een rijk leven overleden

Jo Witkamp-van Konijnenburg
 Makkum
23 april 2012

* Delft
27 januari 1922

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
De afscheidsdienst is op 27 april 2012 om
11.00 uur in het Kerkelijk Centrum 't Anker,
Buren 17 te Makkum. Na afloop gelegenheid
tot condoleance.

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

Correspondentieadres:
Lieuwkemastraat 7, 8754 BL Makkum

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

Voor de vele blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen, zowel persoonlijk als
schriftelijk, na het overlijden van onze lieve
mem, oma en oma Makkum

Maria Hellingwerf-van den Doel
willen wij u hartelijk danken.

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

Hannie en Fokke de Haan
Janny en Jouke van der Veen
Klein- en achterkleinkinderen
Makkum, april 2012

It libben giet oan ús foarby
Wy hawwe it oan te nimmen
Ôfskie nimme heart derby
Wat bliuwt is de neitins.

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

Het heeft mij heel goed gedaan dat u meeleefde
na het overlijden van mijn lieve man

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

Jaap Kampen

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

Makkum: L. Kunst
C. Kunst – Visser
Amsterdam: J. Kunst, Y. Sheng
Leeuwarden: A. Fennema – Kunst
D. Fennema
en kinderen

Wij houden veel van haar.

Om 15.30 uur wordt Jo bijgezet bij haar man,
Dirk Witkamp en haar zoon, Hansje in het
familiegraf op de Gemeentelijke Begraafplaats
Zeist, Woudenbergseweg 48 te Zeist.

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Haije Tjeerdema

In de vorm van kaarten, steun en uw komst
om afscheid te nemen. Veel dank daarvoor.
Corrie Kampen-van Leeuwen
Makkum, april 2012

Stil en oandien binne wy troch it ferstjerren
fan ús buorman

Haije Tjeerdema
Minne, Nelleke & bern Ronny
Joost, Sandra & bern
Siepy & Tessa
Wiebren & Geertje
Hans en Rietje
Sybrand, Durkje en bern Fam. Tabak
Jelle, Sjirkje & Hayo
Mark, Meriam & bern
Duco en Anneke Mellema

Makkum, April 2012

Vrij plotseling is overleden ons trouw lid

Haije Tjeerdema
Wij wensen de familie veel sterkte toe
Buurtver. “Trije yn Ien”

Deborah Susan Runhaar
25-11-1961

Paterson U.S.A.

30-04-2003

In een hart vol boosheid
Is geen plaats meer voor geluk
Debby wordt niet ouder
Als ik naar haar foto zie
Denk ik jammer want ze is nu oma
Ja, dat alles is haar in die nacht ontnomen
Door iemand knettergek
Het leven gaat maar verder
Daarom dit stukje van mijn gevoel
Een brede glimlach
Verbergt mijn verdriet
Glinsterende ogen die ik steeds weer voor me zie
Diepe wonden in ons verleden
Het had ook anders kunnen wezen
Op haar arm haar mooie kleinkind
Charlotte Deborah is haar naam
Dat is Debby niet gegund
Mijn tranen komen daar vandaan
Littekens in het verleden
Die steeds weer open lijken te gaan
Maar ach, het is niet anders
Voor degenen die dit lezen
Zo blijft Debby voortbestaan.
Je Vader.
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Gezinspudding van de Maand, 450 ml.....................1.35

Dit kleine prinsesje wordt
30 april 60 jaar

Old Amsterdam Plakken, 225 gram....................................3.59
Slagers Achterham......................per pakje 25

cent korting

Peynenburg Luxe Koeken, diverse smaken, 475 gram........1.29
Honig Kippensoep........................................per pakje 69

cent

Appelsientje Dubbeldrank, 1 liter...........................nu 99

cent

Campina Lentevla, 1 liter....................................................1.55

Hartelijk gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Profiteer van 26 t/m 28 april
van dit smakelijke voordeel

Aanbiedingen geldig van do. 26/4 t.e.m. wo. 2/5

Maandag 30 april

Donderdag t/m Zaterdag

Gesloten

Diverse sleetjes
Varkens op stok
Zwiebel steak
enz

Dinsdag Verse Worst

Runder Verse Worst
500 gram

2,75

Varkens Verse Worst
500 gram

2,50

Woensdag Gehaktdag

Runder Gehakt
500 gram

H.O.H. Gehakt
500 gram

2,75
2,50

Zaterdag op de markt

Diverse soorten
Wit of bruine broodjes
pistolet wit of bruin
Ham-Kaas bolletje
Ham-Kaas pistolet
Broodje Bal
Broodje Shoarma

 1.00
 1.25
 2.75
 3.00
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Nieuws van de koninginnnevereniging
Jaarmarkt zaterdag 28 april 2012
Wat is Koninginnedag in Makkum zonder jaarmarkt? Dit jaar wordt de markt gehouden op
zaterdag 28 april. ’s Ochtends vroeg beginnen de
marktbouwers al om de kraampjes klaar te zetten
op aanwijzing van de marktmeester. Elke plek is
genummerd en afgebakend; voor een eventuele
eigen kraam moet aan deze aangewezen ruimte
worden vastgehouden. Diverse kooplui met uiteenlopende artikelen proberen dan op ieders
eigen manier de goederen aan de man/vrouw te
brengen. Ook zijn verenigingen en andere instellingen vertegenwoordigd om hun doelstelling
aan het publiek te presenteren.
De jaarmarkt is niet alleen een ontmoetingsplaats voor onze dorpsgenoten maar ook voor de

toeristen. Het weer is wel eens wisselvallig; we
rekenen op een droge dag met een Oranjezonnetje.
De jaarmarkt wordt in het centrum van Makkum
gehouden van ’s ochtends 09.30 uur tot ’s middags
16.00 uur. Kom langs, want hoe meer mensen
tussen de kramen, hoe gezelliger, maar met
name: des te meer klanten. En de koopman komt
immers om handel te doen.

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

Vanwege de opbouw van de kramen wordt men
verzocht op zaterdag 28 april vanaf ’s morgens
6.00 uur geen voertuigen te parkeren of te laten
staan op: de ds. Touwenlaan vanaf de Bleekstraat
richting Kerkstraat, de hele Kerkstraat, de Markt
en het Plein. Namens de jaarmarktcommissie
alvast bedankt voor uw medewerking.

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

Kinderrommelmarkt zaterdag 28 april 2012
De zolder en/of garage opruimen en de kinderen
een zakcentje verdienen? Dat kan op de kinderrommelmarkt die tegelijk met de jaarmarkt is.
Alle kinderen kunnen van 10.00 – 12.00 uur
aansluiten bij de jaarmarkt vanaf de “Trapper”
richting Jumbo hun koopwaar aan de man/vrouw
te brengen. Want voorwerpen waar u op uit
gekeken bent zijn misschien voor andere kopers
een uniek hebbedingetje. De jeugdige ‘kooplieden’ op de kinderrommelmarkt zijn kinderen

van Makkum en omstreken en de Marktmeester
van de kinderrommelmarkt houdt toezicht.
Ouders mogen wel helpen bij het gereed maken
van de “verkoopvloer”, maar daarna is het de
bedoeling dat de kinderen het overnemen.
Deelname aan de kinderrommelmarkt is gratis
en opgeven vooraf is niet nodig. De kinderen
mogen niet ouder zijn dan ± 12 jaar en moeten in
Makkum of omstreken wonen.
Voor meer info: info@koninginnevereniging.nl

Matinee zondag 29 april 2012
Op zondag 29 april is er na de Fjoer Rin het
matinee. Altijd even een heerlijk moment waar
de hele familie welkom is, je bekenden treft en
“wy t der efkes oer hawwe kin.” Zoals altijd
hebben we weer een puik stukje livemuziek! Dit
jaar zal vanaf 16.30 uur “Wymaroo” op het
podium staan. Bekend van de vele succesvolle
optredens in de regio en natuurlijk ook van

Leugenbollepop, waar de heren samen op het
podium staan om de artiesten professioneel te
begeleiden. “Wymaroo” heeft een repertoire dat
varieert van klassiekers als Heuy Lewis met
‘Power of Love’, Robbie Williams met ‘Let me
entertain you!’ via Pink Floyd met ‘Shine on’,
naar Guus Meewis, Elvis, Herman Brood tot Kings
of Leon. Als daar niets tussen zit! See you!

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

Jeugdsoos Ozone presents FLOWER POWER PARTY
Zaterdag 28 april organiseert de jeugdsoos weer
een super vet feest. Dit keer een Flower Power
party! Alle jeugd vanaf groep 7 is welkom.
Iedereen die in groep 7 of 8 zit mag komen van
20.00 tot 21.30 uur. De oudere jeugd feest daarna door tot 24.00 uur. Omdat het thema van deze
avond 'Flower Power' is, komt iedereen verkleed

als hippie! Voor de hipste hippie is er een groovy
prijs! De prijsuitreiking voor de best verklede
hippie is rond 21.00 uur. Entree bedraagt slechts
€1,-. Dit is incl. 1 consumptie!
Tot as zaterdag! De hele avond zijn 2 volwassenen
aanwezig. Het bestuur 06-42718467

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie

Zondag 29 April Autopuzzeltocht in Arum
Het Festiviteiten Comité Arum, organiseert op
deze datum een auto puzzeltocht. We starten om
13.00 uur bij fam. De Vries, Ald Rij 6 te Arum.
De tocht duurt ongeveer twee uur. Na afloop zal
onder het genot van een hapje en drankje, de
tocht worden besproken. Het is mogelijk om u
van te voren aan te melden, zodat wij u een start-

tijd kunnen geven. Dit om het evt. lange wachten
te voorkomen. Natuurlijk bent u zonder opgave
ook van harte welkom. U kunt zich opgeven via
fcarum@live.nl. De kosten voor deze tocht zijn
€ 5,00 per auto.
Met vriendelijke groet, FCA

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Dodenherdenking in Makkum

Makkum – Op vrijdag 4 mei worden de gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en
van oorlogssituaties en internationale vredesoperaties van nadien. Vanaf 19.00 uur formeert
de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint
Martinusschool. Er worden kransen en bloemen
gelegd bij het monument aan de Buren en bij de
graven van het verzet en van de RAF op het
kerkhof. Op het hof wordt een korte toespraak
gehouden. Vanzelfsprekend zullen we om
20.00uur twee minuten stilte in acht nemen. Na
afloop vertrekt de stoet weer van het hof, over
dezelfde route terug.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

De toespraak op het kerkhof wordt gehouden door
Drs. Sj. Tolsma, wethouder van de gemeente
Súdwest-Fryslân. In de plechtigheid zal ook het
thema naar voren komen dat het landelijke 4 en
5 mei comité heeft vastgesteld: “Vrijheid geef je
door ”. Hiermee vraagt het comité aandacht voor
herdenken en vieren in diverse generaties. Iedere
generatie heeft eigen markeringspunten als het
gaat om vrijheid. Iemand die de Tweede
Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft een
andere emotie bij en geeft een andere betekenis
aan het begrip ‘vrijheid’ dan iemand die hierna
geboren is. De beleving van vrijheid is tijd- en
plaatsgebonden. Elke generatie geeft op basis
van die ervaring andere ideeën over vrijheid
door aan de volgende. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comité komt
naar voren dat de naoorlogse generatie wel grote
waarde hecht aan herdenken en vieren, maar
gedreven vanuit een maatschappelijke betrokkenheid bij oorlog en (on)vrijheid. Deze groep

legt eerder een relatie met actuele oorlogen en
conflicten in de wereld. Ook de herdenking in
Makkum wordt ieder jaar weer bijgewoond door
jong en oud. Het comité betreft de jongeren
bij de herdenking onder andere via de scholen
en de scouting. Tijdens de herdenking zal een
basisschoolleerling het winnende gedicht van de
landelijke wedstrijd “Dichter bij mei” voordragen. De leden van de scoutinggroep Burdine
zullen de graven markeren met brandende fakkels.
In het Comité werken vrijwilligers van verenigingen en instanties samen om de herdenking te
organiseren. Dat zijn Koninginnevereniging,
Plaatselijk Belang, Muziekvereniging Hallelujah,
Oecumenisch overleg, voorheen Stichting ’40-’45,
Scouting Burdine, en de drie basisscholen. Er is
nauw overleg met het Contact Oud Mariniers
afd. Fryslân. De herdenking brengt kosten met
zich mee. Om de voorzetting van de herdenkingen
te waarborgen wordt aan u de gelegenheid geboden
een gift te doen na afloop van de bijeenkomst op
het kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift
overmaken op bankrekeningnummer 21 56 18 513,
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en
oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de
bijeenkomst buiten op het kerkhof, op vrijdag 4
mei vanaf 19.00 uur. Voorafgaand aan Makkum
is de dodenherdenking bij de monumenten te
Kornwerderzand. Deze wordt om 18.00 uur
gehouden bij het monument nabij het Kazemattenmuseum. Een ieder kan de vlag halfstok
hangen van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Makkum Beach opent officieel het zomerseizoen
op zaterdag 28 april
Makkum Beach opent officieel het zomerseizoen
op zaterdag 28 april. Op zaterdag 28 april zal het
terras-, strand- en watersportseizoen officieel
geopend worden.
Van 1200 tot 2100 zal er de hele dag wat te beleven
zijn voor jong en oud. Presentaties en wedstrijden
op het water, uitleg en beleving op het strand,

Health en Beauty presentaties, muziek, modeshows en voor de kinderen een zweefmolen, een
luchtkussen, en een clown. Vanaf 1530 zal de
Barbecue branden om het zomerplaatje compleet
te maken.
Vanaf 21:00 wordt de dag afgesloten met Live
muziek in dat kleine café aan de jachthaven verzorgt door “de Humdingers”.
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Hjirby wurde alle leden fan de Doarpskrite Makkum útnoege ta it
bywenjen fan de Algemiene Ledengearkomste op tiisdei 8 maaie
2012 om 20.00 oere yn it “MFC Maggenheim” te Makkum

Agenda
Zaterdag 28 april:
Jaarmarkt in Centrum Makkum
van 9.00 uur tot 16.00 uur met kinderrommelmarkt

Wurklist
* Iepening
* Meidielings en ynkommen stikken
* Oantekeningen lêste jiergearkomste
* Jierferslach 2011-2012
* Finansjeel ferslach
* Ferslach kaskommisje
* Beneaming nije kaskommisjelid
* Bestjoersferkiezing:
Ôftreden en werkiesber: Toos van As
* Tariedings 2012-2013
* Omfraach
* Sluting

Bingo in de Piramide op het strand
aanvang: 20.00 uur
Doopgezinde Kerk de Bouwers
St. Haarwensen van 13.30 uur tot 16.00 uur
Makkum got Talent in M.F.C. Maggenheim
aanvang: 16.00 uur
Music Night m.m.v. Hallluyah en Nostalgia
in M.F.C. Maggenheim aanvang: 20.00 uur

Zondag 29 april:
Fjoer Rin:
12.00 uur inschrijven
13.00 uur Berne Fjoer Rin 1 km
13.15 uur Hardlopers en wandelaars
Matinee met de bekende band “Wymaroo”
vanaf 16.30 uur tot 21.00 uur

Maandag 30 april:
Rondgang Halleluyah om 9.00 uur
Afschieten van kanonnen op de haven zingen
“Wilhelmus” aanvang: 10.00 uur
Start Beachvolleybaltoernooi op het Plein van
10.00 uur tot 16.30 uur
Kinderspelen in en om het M.F.C. van
10.00 uur tot 12.30 uur
Paardenmarathon in en om Makkum en op het
strand start 11.00
Koninginnebingo in M.F.C. Maggenheim
om 19.30 uur Dresscode: Oranje

Dinsdag 1 mei:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur
in het restaurant

Vw polo 1.2 benzine

vw polo 1.4 16 v benzine

vw polo 1.4 16 v 100 pk

seat ibiza 1600 sport

bouwjaar 2003, grijs, km stand 149516 NAP
airco, elektrische ramen, centrale deurvergrendeling, abs, enz enz

bouwjaar 2000, km 154310 NAP, groen,
abs, centrale deurvergrendeling, elektrische
ramen, stuurbekrachtiging, enz enz

benzine, bouwjaar 1999, km stand 179079,
NAP, blauw, stuurbekrachtiging,
lichtmetale velgen, airbaqs

benzine, bouwjaar 2000, km 154381 NAP,
Geel, airco, elektrische ramen, cd wisselaar
sportstoelen, abs

Prijs € 3950,-

Prijs € 2750,-

Prijs € 1695,-

Prijs € 2395,-

info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Domper voor de Bouwers, maar Zware Jongens doen nu de aftrap
3 De cup cake standaard uit de aflevering van
Indy (met haar mooie lange vlechten) ‘taarten
van Abel’ met cup cakes van ‘De Nynke
Pleats’ incl. foto
4 Een haarlokje van Syb van der Ploeg incl. cd
5 Een gesigneerd album van Racoon
6 Een item van Sipke Jan Bousema
7 Een gesigneerd album van Chef ‘s Special

eigen foto

Geopend op: Za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Vier uw verjaardag in de Nynke Pleats!
Voor slechts € 12,00 p.p. bieden wij:
2x koffie met gebak,
2x consumptie met
koude en warme hapjes
(vanaf 10 personen)

Voor foto‛s en info,
zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

In tegenstelling tot eerdere berichten dat Sipke
Jan Bousema naar Makkum zou komen, moeten
wij helaas melden dat hij deze middag belangrijke ingelaste tv opnames heeft. En dus niet in
de mogelijkheid is om de bijzondere verrichtingen uit te voeren. Wat een domper…..
Maar gelukkig zijn er ‘De Zware jongens’, die
tijd vrij hebben gemaakt om de aftrap te doen!
Zij zijn er om 14.00 uur om de eerste vlecht af te
knippen en doen een kort optreden en moeten
dan snel verder om elders in het land op te treden. ‘Zware jongens’ bedankt voor deze spontane actie!
De veiling met 7 topstukken aangeleverd door
bekende Nederlanders:
1 Een gesigneerd box met lp/cd/dvd
van de band blof
2 Twee schorten van Taarten van Abel.

• De Bouwers verkopen Saartjes
(de pop van Stichting haarwensen € 7.95),
zelfgemaakte cadeautjes en zelfgemaakte kaarten
• We verloten een kruiwagen met bloemen
• Er is enveloppen trekken met mooie Prijzen
van o.a Keune Haircosmetics, Onze nieuwe
winkel Masije wonen-lifestyle, Rabobank en
Rinia Fietsen (allen super bedankt!!)
• Hoeveel snoepjes zitten er in de pot?
Maar even raden…….
• Tussen 14.00-16.00 haarvlechten en schminken,
knippen, scheren, make-up, muziek, foto’s,
demo’s , knutselen etc.
• Stichting Haarwensen is zelf ook aanwezig!
• Inleveren van kapotte mobieltjes voor
Stichting Opkikker.
• Metamorfose van verschillende vrijwilligers,
dan met kort(er) haar over de roze loper.
• Tijdens de markt van 10.00- 16.00 uur staat er
bij het kasteeltje een kraampje en is er in de
Tuinstraat een Dopers terras o.l.v Het kraaiennest. ( De kids van 12+ )
Tot slot willen wij iedereen uitnodigen om er
met z’n allen een mooie dag van te maken zodat
we een aantal kinderen blij kunnen maken! Kom
op de Haarwensen-middag, georganiseerd door
de Doopsgezinde kids, op Zaterdag 28 april
14.00-16.00 uur in het Doopsgezinde kasteeltje.

De Baaies te Makkum wint voor de derde keer een Zoover Award
De Baaies heeft weer een Zoover Award gewonnen.
Daarmee behoort De Baaies tot de beste 15
appartementen van Nederland. De Zoover Award
is de publieksprijs binnen de Nederlandse toeristische sector. Nannie en Johann Schmid ontvingen
de Zoover Award dinsdagmiddag 17 april jl. uit
handen van algemeen directeur van Zoover
Stephan Bosman. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beachclub Ottenhome in Loosdrecht

werd het appartement in het zonnetje gezet met
een gouden certificaat. Voor De Baaies is dit
het derde jaar op rij dat ze een Zoover Award
winnen. Dit jaar werden de Zoover Awards voor
het eerst uitgereikt aan de hand van een landelijke lijst. De Awards worden vergeven op basis
van de ervaringen van gasten die in de accommodaties overnachten. Zoover is de grootste
vakantiebeoordelingen-website in Europa.

4e Hotelster voor Beach Hotel de Vigilante!
Maandag 16 april 2012 is Beach Hotel de
Vigilante gepromoveerd van 3 naar 4-sterren
niveau! Voor het team van Beach Hotel de
Vigilante is dit een mijlpaal en een beloning
voor de inspanningen en verbeteringen van de
afgelopen periode. Na een periode van investeren
in het pand, investeren in goed personeel, inves-

teren in kwaliteit en investeren in de gastenbeleving is dit de waardering die toegekend
wordt door de instantie NHC die hiertoe
bevoegd is. Het totaal aan geboden faciliteiten
en geleverde services is door de “Nederlandse
Hotelsterren Classificatie”(NHC) getoetst en
akkoord bevonden voor de 4-sterren status.

Lente concert Harmonie Pingjum
Op zaterdag 28 april houden wij muziekvereniging
Harmonie uit Pingjum ons jaarlijkse lente concert.
De muziek die wij deze avond ten gehore zullen
brengen is vooral muziek uit films met het thema
“oorlog”. Bijvoorbeeld Pear l Harbor, Gladiator,
Goodnight Saigon en de mars genaamd Midway
mars. Verder hebben we oa nog op de standaard

staan The A-Team en Thunderbirds, Leningrad en
Dances with Wolves. Zoals u wel leest een vol
programma waar we druk mee aan het oefenen
zijn. Dit onderleiding van onze dirigent Luc
Feikens. We hopen u allen te verwelkomen om
20.00 uur bij Te Plak aan de Pibemalaan 11 te
Pingjum. Voor aanvang staat de koffie voor u klaar.
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Ype Groenhout nu Erkend Hypotheek Adviseur
Het is alweer drie jaar geleden dat Groenhout
Financiële Dienstverlening haar deuren opende
aan de van Aylvaweg1 te Witmarsum. Dit laatste
was, onder supervisie van Fiducare BV uit Sint
Annaparochie vanwege het ontbreken van de
benodigde bankvergunningen. De opening vond
plaats in een onwisse tijd en helaas bevinden wij
ons nog steeds in een financiële crisis. Toch
weten heel veel mensen binnen en buiten onze
regio de weg te vinden naar ons kantoor. Reden
hiervan zijn de korte lijnen en maatwerk in
financieringen voor zowel particulier als
bedrijfsmatig. Ook komen klanten voor de aantrekkelijke spaarvormen met gunstige tarieven
van de Regiobank (onderdeel SNS-Reaal).
Inmiddels is er ook veel gebeurd binnen mijn
bedrijf en gelukkig in de positieve zin.
In 2011 heb ik mijn diploma behaald voor hypotheekadviseur. Omdat ik graag de hogere status
van Erkend Hypotheek Adviseur wilde hebben
moest ik nog mijn PE (Permanente Educatie)
punten behalen van mijn oude basisdiploma. Na
een jaar van veel examens heb ik nu eindelijk
mijn erkenning behaald en mag ik mij nu Erkend
Hypotheek Adviseur noemen, zie ook het register van Stichting Erkend Hypotheekadviseur
www.seh.nl. Ook heb ik in 2011 ik mijn vergunning (bekend onder 12040058) verkregen van
onze toezichthouder de AFM (Autoritaire
Financiele Markten) zie register www.afm.nl. Ik
mag dan ook onze bedrijfsactiviteiten vanaf
2011 onder mijn eigen handelsnaam uitoefenen.
En dit was te merken in de toename van klanten
vanwege mijn naamsbekendheid in deze regio.
Voor verdere informatie omtrent mijn bedrijf en
beloningswijze verwijs ik u naar onze Dienst
Verlening Document (DVD) welke u kan vinden
op de website www.groenhoutfd.nl

Wat mag en kan ik voor u betekenen als persoonlijke zelfstandig adviseur Regiobank? Uw bank
in de buurt waar u echt klant bent! Elke werkdag
geopend van 9.00 tot 17.00 uur zonder afspraak.
‘s Avonds en ‘s zaterdagochtend op afspraak.
Voor hypotheken ben ik onafhankelijk en werk
ikj met 45 geldverstrekkers waaronder onder ons
eigen huismerk de Regiobank onderdeel van
SNS-Reaal. Ook voor bedrijfsfinancieringen
kunt u bij mij terecht en natuurlijk voor al uw
verzekeringen! Daarnaast zoals ik al eerder heb
gezegd heb ik een exclusieve samenwerking met
de Regiobank, waarmee ik u de volgende producten kan aanbieden met goede voorwaarden
en gunstige tarieven!
- Sparen (groeideposito looptijd 5 jaar gemiddelde
rente 3,45% en toch dagelijks opvraagbaar!)
- Betaalrekeningen (momenteel actie 1 jaar gratis
betaalpakket)
- Beleggen
- Fiscaal Banksparen (denk aan gouden handdruk,
lijfrentenieren)
- Zakelijke rekening (ook speciaal voor ZZP-er)
- Zakelijke sparen (dagelijks opvraagbaar 2,60%)
- Consumptieve leningen
Voor verdere informatie omtrent bovengenoemde producten verwijs ik uw naar www.regiobank.nl. Als slot wil ik iedereen de afgelopen 3
jaar bedanken voor het vertrouwen en bent u
altijd welkom voor een vrijblijvend advies. De
koffie staat klaar.
Y. Groenhout
Zelfstandig Adviseur Regiobank Witmarsum
T 0517-531529
M 06-30603131

Open dag Fitness
Beach Resort Lifestyle, Fysiotherapie en fitness
houdt een open dag op zaterdag 28 april van
09:00 tot 12:00. Beach Resort Lifestyle heeft
een uniek concept ontwikkeld waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen ontspanning, verantwoord trainen (op verschillende niveau’s) en
moderne toepassing van fysiotherapie. Mensen
kunnen een kijkje komen nemen in het moderne
fitness centrum, en ervaren hoe het is om te sporten onder begeleiding en te werken aan uw persoonlijke doelstelling. Als het nu gaat om conditie, afvallen of sportspecifieke training het is
allemaal mogelijk bij Beach resort lifestyle. Op
de open dag zullen bestaande activiteiten zoals
fysiotherapie, medische trainen, revalidatie en
fitness aan bod komen, maar ook de nieuwe
mogelijkheden en activiteiten zoals,
- Fitness
- Fysiotherapie

- Spinning
- Buik extra
- Personal training
- Lifestyle programma
- Sport massage

- Sport fysiotherapie
- Manueeltherapie
- Medische training
- Revalidatie
- Magnesium bad

In de maanden mei, juni, en juli kunt u gebruik
maken van een speciale aanbieding: 3 maanden
sporten, 2 maanden betalen!! Dus als u fit de
zomer in wilt kunt u gebruik maken van deze
eenmalige actie!! Beach Resort Lifestyle is
gevestigd achter de receptie van villa park Beach
Resort Makkum.
Kom gezellig een kopje koffie drinken en maak
kennis met alle mogelijkheden van het centrum.
Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum,
Tel; 0515-231551

Nu denkt u al, daar heb je hem weer
met zijn loflied over zijn geraniums en
perk-planten, maar de waarheid mag
toch gezegd worden? Dat dacht ik ook!
Maar kijk aanstaande zaterdag maar
op het bekende hoekje, dan ziet u wat
kwaliteit is. Wij hebben natuurlijk ook:
Bemesting
Potterie
Kamerplanten
Potgrond (goede potgrond)
Tuinplanten
Ik kan zo wel even doorgaan maar daar
is de belboei te klein voor dus:

Fietsgroep Makkum
Elke dinsdagavond op pad met een groep fanatieke fietsers? Dan kan nu! Naast de Loopgroep
Makkum zijn we namelijk begonnen met een
Fietsgroep Makkum. De formule is eenvoudig.
Mensen die het leuk vinden om zonder verplichtingen in groepsverband te fietsen, kunnen zich
dinsdagavond melden op het parkeerterrein bij
de Jumbo. We vertrekken om 19.00 uur en je

Jaarmarkt

wordt verwacht op een racefiets of eventueel
moutain bike. Leeftijd of ervaring speelt geen
rol. We zijn intussen al met een klein groepje
gestart.
Heb je nog vragen dan kun je mailen naar
j.goemaat@kpnmail.nl en wanneer je meer wilt
weten kijk dan even op http://www.loopgroepmakkum.nl/Fietsen.html

net stinne DERHINNE!
Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804
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Makkumer skutsje weer uit de winterslaap

Kerkdiensten
Makkum – Gez. Oecumenische dienst, 10.00 uur
in M.F.C. Maggenheim
voorganger: Ds. J van Olffen
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem, 9.30 uur
voorganger: Br. J de Vries

Wist u dat...
* de foto’s van het Vogelwacht weekend en de musical
Ruth op www.makkumerbelboei.nl staan.
* de Watersport Vereniging Makkum 5 mei aanstaande
een open middag houdt van 14.00 uur tot 16.00 uur
voor alle jeugd in het bezit van zwemdiploma A en B
* Je je hier voor op kunt geven voor 30 april via e-mail
bij: f.groen50@home.nl
* Dit plaats vindt op en nabij de jachthaven van de
Watersport Vereniging Makkum.
eigen foto

Het lijkt dat er weinig gebeurd in zo’n lange
winter op het Makkumer skûtsje maar niets is
minder waar. Sinds half januari is het alweer los
gegaan. En zijn de mannen al weer avonden en
weekenden bezig geweest om alles weer goed in
de verf en lak te krijgen en natuurlijk het aller
belangrijkste het skûtsje weer zeilklaar maken.
Er is afgelopen winter een nieuwe giek besteld
door de vele sponsors en donateurs was dit
mogelijk en ook zeer belangrijk want de oude
giek was niet echt goed meer.
En zo verscheen op 14 april het Makkumer skûtsje
in Langweer aan de start bij de eerste wedstrijd
van dit seizoen. Er deden totaal 46 skûtsjes mee
en er werd gezeild in twee klassen een A en een
B klasse. Makkum kwam aan de start in de B
klasse. Weinig wind en een slechte start maar
Makkum zou Makkum niet zijn als ze niet even
gingen stunten en ja hoor vlak voor de finish
kreeg het skûtsje een privé vlaag en eindigde
toch nog als 12 de. ‘s Middags de tweede wedstrijd er stond nu wat meer wind en werd Makkum
van de 24 skûtsjes 5 de een prima resultaat.
En met deze resultaten kon het Makkumer skûtsje

zondag 15 april aan de start verschijnen in de
grote finale van de A klasse. Het was een spannende
strijd want er stond een dikke windkracht 6 en
met 24 skûtsjes op het water is de Langweerder
wielen met al zijn ondieptes een moeilijk wedstrijd
water. Maar de Makkumers hadden een perfecte
start en voeren met de top van de A klasse mee,
maar jammer genoeg kregen ze problemen met
een ander skûtsje bij de boei en werd de eerste
aanvaring van De Zes Gebroeders een feit. Het
skûtsje dreef een tijdje stuurloos rond maar
gelukkig konden ze het roer repareren en zetten
de Makkumers alsnog de achtervolging in. Met
een achterstand van 5 minuten begonnen ze een
inhaalrace en iedereen aan de kant was verbaasd
want het Makkumer skûtsje eindigde toch nog
als twaalfde in deze prachtig strijd. De mannen
kwamen stikken en kapot aan de wal want het
was hard werken aan boord met de harde wind
gelukkig viel de schade aan het skûtsje wat mee.
We kunnen terug zien op een heel gezellig weekend en met een 7 de plaats in onze klasse gerekend
over alle wedstrijden van het weekend zijn we
dik tevreden. We kijken alweer uit naar het volgende evenement Lemmer Ahoy 17-18 en 19 mei

De ¨Kwesties¨
Pingjum - Donderdag 26 april a.s.vanaf 20.15
uur is er in het kader van de maandelijkse
"Kwesties" een openbare bijeenkomst in dorpscafé "de Hollandse Kus" Grote Buren 1 te Pingjum.
Onder de titel "wat was waar" worden deze bijeenkomsten georganiseerd waarbij de verschillende buurten van en gebeurtenissen in Pingjum
worden belicht in foto's, filmbeelden en verhalen. Die dan digitaal worden bewaard voor de
komende generaties. Mensen die hier iets over
weten, fotomateriaal bezitten of eigen verhalen

hebben zijn van harte welkom om dit aan te vullen. Deze avond gaat over het dagelijkse leven in
Pingjum tussen 1940 en 1945. Dhr. Hendrik
Bakker verzorgt een inleiding aan de hand van
foto- en filmbeelden en vertelt over het dagelijkse leven in oorlogstijd. Ook mensen die
gewoon belangstelling hebben en meer willen
weten over Pingjum en haar geschiedenis zijn
hierbij natuurlijk van harte uitgenodigd. De
kwesties worden georganiseerd onder auspiciën
van het dorpsbelang Pingjum. Toegang gratis
Dorpsbelang Pingjum

* Je dan wel je zwemvest en eventueel droge kleren
mee moet nemen.
* aanstaande zondag 29 april de eerste editie van de
Fjoer Rin plaatsvindt.
* Dit zowel een trimloop (1 kids, 5, 10 of 21,1 km)
als wandeltocht (16 km) is.
* Vele pittoreske en gastvrije dorpen worden aan
gedaan zoals Wons, Schraard, Exmorra, Skuzum,
Allingawier, Holle Poarte en Makkum.
* U alleen nog op de dag zelf in kunt schrijven.
* Parkeren middels speciale P-bordjes wordt aangegeven.
* De Koninginnevereniging en Loopgroep Makkum
uitgaan van mooi weer en een massale opkomst
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Opel Meriva 1.6-16V
Enjoy, blauwmetallic, Radio-cd,
el ramen, Lm velgen, cr.control
Cpv+afstand bediening
93 dkm bj 2004

Zoekertje
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
GRATIS AF TE HALEN
Damesfiets opknappertje, achterwiel moet nagekeken worden tel.0610607266,
Gevonden:
Op de Touwenlaan 19 april sleutel met rood label
opschrift M & K op te halen Kleiweg 2

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

 4950,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 12450,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 9250,-

Skoda Octavia Station 1.6i,zwart,50dkm

2008

€ 12995,-

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat

2008

€ 8945,-

Hyundai I30 Station 1.6i,clima,navi

2009

€ 11250,-

Citroen C3,Sensodrive Aut.airco,67dkm

2007

verkocht!

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 9995,-

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm

2008

€ 7999,-

Peugeot 207 1.6Vti,5drs,zilver,airco

2009

€ 9445,-

Skoda Fabia 1.2-12v,5drs,airco,82dkm

2007

verkocht!

Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc

2007

verkocht!

Opel Meriva 1.6-16V Enjoy, 93 dkm

2004

€ 4950,-

Toyota Corolla Verso 1.8 Vvti Sol,92dkm

2006

verkocht!

Opel Astra 1.6-16V, 5drs, airco,85dkm

2002

€ 4350,-

Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie

2007

verkocht!

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

Gezocht:
Een brommertje dat ik kan opknappen als u er een
heeft en hem aan mij zou willen geven/verkopen
bel dan naar 0515-230522

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

Oecumenische dienst.
Thema “Schoenen”
Op zondag 29 april is er om 10.00 uur een dienst in
het Multifunctioneel Centrum te Makkum. Het
thema van deze dienst is “schoenen”. Het verhaal
van onze schoenen. Deze dienst wordt georganiseerd door het Oecumenisch Overleg te Makkum.
Voorganger is ds. Jeroen van Olffen. Aan deze
dienst wordt muzikale medewerking verleend door
de Notenkrakers. Tijdens de viering is er kinderoppas in het Multifunctioneel Centrum.

Boekje KV Makkum +
competitie + introductiecursus
De inwoners van Makkum, Skuzum, Piaam, Wons
en Cornwerd ontvangen bij deze Belboei tevens het
nieuwe programmaboekje van de Kaatsvereniging
Makkum. Hierin vindt u o.a. informatie over alle
partijen en de Makkumer Merke.
De Heren-competitie begint woensdag 2 mei en de
Dames starten op donderdag 3 mei. Heren / Dames
kunnen zich opgeven bij resp. Sjirk Rolsma en
Lena Wijbenga. U kunt het opgavestrookje uit het
programmaboekje volledig invullen en inleveren bij
de juiste personen.
Ook zal er weer een Introductiecursus voor volwassenen zijn. Deze start op donderdag 3 mei en wordt
op 5 tot 6 achtereenvolgende donderdagavonden
gehouden. De aanvang is om 19.15 uur en men kan
zich opgeven tot 30 april a.s. bij Elly Otten, Tel:
0515-231915.
Het bestuur wenst iedereen een sportief en gezellig
kaatsseizoen toe !

Te koop:
vw Polo 55kw – kleur zwart
bouwjaar 1996 - km 129.000
apk 23-8-2012
vraagprijs: € 1100,00
tel. 0515 -230020

VOLLEYBALVERENIGING Makkum
houdt vanavond weer een
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Woensdag 25 april 2012
is de dag om in te slaan.
Tussen 18.00 en 20.00 uur
komen de leden bij u langs.

Te huur huis
Twee onder 1 kap
3 slaapkamers en
grote tuin in Makkum
Huurprijs € 750,00 p. maand
Bel: 06-51700999
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Volleybal Heren 1 willen kers op taart
Heren 1 heeft VC Bolsward met 3-0 verslagen
en heeft zich gekroond tot competitiekampioen!
Hier zouden we het verhaal kunnen stoppen,
maar dat zou te kort door de bocht zijn. Want er
valt meer te melden over de laatste belevenissen
van de mannen. Zo werd deze wedstrijd onder
grote belangstelling gespeeld. De oudgedienden
in het team bevestigden dat ze voor het laatst tegen
het Nederlands team onder zo’n grote belangstelling hadden gespeeld. De spandoeken door
Kim en Dames 2 waren ook sfeer verhogend!
Naast de supporters en de volleybalvereniging
willen we een aantal mensen bedanken. Elke,
Christina en Melanie: onze tellers en onze hippe
sponsorkleding van Kapsalon v/d Kooij en Taxi/
Touringcar v/d Bles: door jullie staan we altijd al
met 5 punten voor!
Het kampioenschap kon echter niet goed gevierd
worden. Want we staan komende vrijdag in de
bekerfinale tegen onze vaste rivalen SVW uit
Workum. De kers op de taart! Om goed voorbereid

te zijn voor deze clash, zijn de heren op trainingsweekend naar Terschelling geweest. Hier werd
vooral tijd besteed aan het mentale gedeelte van
deze sport. Om toch nog een beetje te vieren,
werd er een privéconcert bezocht van kinderen
voor kinderen editie 1986 (bekend van: “op een
onbewoond eiland”) en werd de werking van de
ouderwetse Friese staartklok bekeken.
Om het seizoen toch nog feestelijk af te kunnen
sluiten, zouden we het zeer waarderen om met
veel publiek richting Bakhuizen te vertrekken.
Daarom wordt er gekeken of we een bus vol
supporters mee kunnen krijgen. Om te checken
of hier genoeg belangstelling voor is, ligt er
komende woensdag een opgave formulier in de
kantine van het MFC. U krijgt dan donderdagavond een mail of de busreis doorgaat of dat u
met eigen vervoer moet. De wedstrijd begint
rond 21.00. Vertrek van de bus zal om 19.30 zijn
en de kosten zijn maximaal € 7.

Mounewetter in Witmarsum opent zaterdag 28 april haar deuren
De medewerkers van waterpark “Mounewetter”
staan te popelen om op zaterdag 28 april de
badgasten uit Witmarsum en wijde omgeving
hartelijk te ontvangen. Om 14.00 uur vindt de
opening plaats. ’s Middags rond 14.30 uur kan
de jeugd munten zoeken in het water tijdens
het traditionele “stuivertje duiken”. Opgedoken
muntjes kunnen ingeleverd worden en de
kinderen krijgen hiervoor een attentie.
Van 28 april t/m 6 mei mogen kleinkinderen in
het bijzijn van pake/beppe gratis zwemmen. Dit
geldt niet voor abonnementhouders. Pake/beppe
betalen de normale toegangsprijs. Dinsdag 1 mei
lekker bijkletsen met gratis koffie voor de
zwemmers van 9.30-11.45 uur. Woensdag 2 mei
zijn er vanaf 14.00 uur spelletjes voor de jeugd
in het water en op het veld. In de openingsweek
ligt er extra spelmateriaal in het water.
Een kleine greep uit onze aktiviteiten:
Watergewenning voor kinderen vanaf 4 jaar,

zwemles voor ABC vanaf 5 jaar, zwemvaardigheidsdiploma’s, brevetzwemmen en aquasporten.
(Een proefles is altijd mogelijk). Met Moederdag
mogen alle moeders gratis zwemmen en met
Vaderdag geldt dit voor de vaders. Donderdag
21 juni doen we mee aan het landelijke midzomeravondzwemmen. Op 20 juli en 31 augustus
zijn er disco-zwemavonden. In samenwerking met
de camping wordt er tijdens de grote vakantie
elke woensdagmiddag een activiteit georganiseerd en gedurende de vakantie is het zwembad
van dinsdag t/m vrijdag open van 9.30 – 20.30
uur. In het weekend zijn wij doorlopend geopend
van 10.30 – 17.00 uur. Ga allemaal volgende
week nog even snel een abonnement halen en
kom deze zomer naar het gezellige, bruisende
buitenbad “Mounewetter” in Witmarsum.
Voor nadere informatie kunt u bellen met tel.nr.
0517-531704 of kijk op onze website
www.zwembadmounewetter.com.

Twirre wint ook Zaandam
Afgelopen zaterdag vond de 9e editie van de
Slag om de Zaan plaats. Uit Makkum verschenen
de heren van zowel de Zeesteeg als de Twirre
voor de ruim 16 km lange race op de Zaanse
Schans. De wedstrijd was voor de dames genomineerd voor het Nederlands Kampioenschap.
De heren konden geen NK-punten verdienen
maar zich wel weer onderling meten. De vaste
stuurlieden van de Twirre waren verhinderd
waardoor Ietsje haar debuut aan het helmhout
kon maken. Met gastroeier Hendrikes uit
Workum en een Remco weer eens in de sloep in
plaats van op het skutsje was het team compleet.
De organisatie had de mogelijkheid geboden om
op roeisnelheid te starten waardoor de kans op
opstoppingen drastisch daalt. De Zaanse wateren
zijn breed genoeg, maar door de vele bruggen
kozen toch vele snelle sloepen voor deze start.
Zo ook de Zeesteeg en Twirre. De mannen van
de Zeesteeg startten voor de Twirre en enkel bij
de twee keerpunten hadden de roeiers elkaar in
het vizier. Dat was anders voor de Twirre, die

had de 10-mans formatie van de Black Pul in
haar kielzog en het lukte de 8 uit Makkum niet
om ze weg te roeien. Beide ploegen gunden
elkaar geen meter en het werd 16 kilometer buffelen. Na bijna 1 uur 37 te hebben geroeid klonk
de finishtoeter voor de mannen. De Zeesteeg
was toen al even binnen. Zij waren met 1 uur
33,5 weer de snelste Makkumer sloep. De prijsuitreiking was spannend. Vooraf dichtten de
mannen van de Zuyderzee - die in eenzelfde type
sloep als de Zeesteeg roeien - de Makkumers
goeie kansen toe. Met slechts 1,25 watt minder
werd de Zeesteeg 5e in het algemeen klassement. De Zuyderzee werd 4e voor de Azorean
High die de snelste tijd hadden geklokt. De Black
Pul, die bij de Twirre op de trekhaak had gezeten,
werd verrassend tweede en ook in hun derde
wedstrijd ging de 1e prijs naar de Twirre. Het
verschil was amper 2 watt, maar het was genoeg
en dus weer feest in Makkum! Volgende week wordt
er voor de 14e maal in Grou geroeid waarbij
enkel de dames weer voor de NK-punten roeien.

Voetbalprogramma
Zaterdag 28 april
Makkum 1 - Nagele 1
Harkemase Boys 2 - Makkum 2
Makkum A1 - Nieuweschoot A1
Makkum B1 - EBC/Delfstrahuizen B1
Heerenveen D3 - Makkum D1
Makkum E1 - ONS Sneek E3
Makkum b2 - Arum b2

15:00
14:30
12:30
12:00
9:30
10:15
10.00

Voetbaluitslagen
Zaterdag 21 april
NOK 1 - Makkum 1
Makkum 4 - Oudehaske 5
Makkum B1 - VVT B1
Makkum C1 - Frisia C3
IJVC C3 - Makkum C2
Makkum D1 - ONS Sneek D2
Franeker SC D1 - Makkum D1
Makkum D2 - Workum D2
QVC D2 - Makkum D3
Makkum E1 - SWZ E3
Oeverzwaluwen E1 - Makkum E2
Makkum E3 - Blauwhuis E2
NOK F1G - Makkum F1
Makkum F2 - JV Bolsward F6
Heeg F4 - Makkum F3
Makkum DA1 - SDS DA2
Makkum MC1 - Oldeholtpade MC1

0-2
4-2
3-1
0-1
2-1
5-2
9-2
1-5
9-4
2-2
3-2
2 - 11
5-6
1-4
5-2
1-1
4-0

Volleybalprogramma
Vrijdag 27 april
21:00 S.V.W. HS 1 - Makkum HS 1
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

Schuurverkoop “Groothof” Papiermolenstreek 3
achter Gros 28 april van 10.00 uur tot 15.00 uur
t.b.v. Kankerbestrijding A.V.L. Ziekenhuis te
Amsterdam speciaal kankeronderzoek
IJsmachine € 25,- Kaasvormsnijder € 25,- Reisstrijkijzer € 25,- Wafelijzer € 30,- tel. 06-83053273
Een eikenhouten salontafel met een lade. 110 cm
lang, 60 cm breed en 45 cm hoog. Prijs € 65,00
Tel: 0515-232621
Een jaar oude jongensfiets zwart-groen 24 inchOngeveer Leeftijd-8/9 jaar met licht & bagagedrager+ snelbinders Leuke fiets voor !!! 50.00
Euro (koopje) Mag je hem komen halen!!! Bel
eerst: 0517531739
Multi fietsendrager,als beste getest door de
ANWB als nieuw 1 x gebruikt nieuwprijs 225,euro nu voor 129,- euro tel; 0517532980 of
0630715064
4 rietenstoelen met klein rond tafeltje 50 euro.
tel. 0610607266.
VERMIST

Wie heeft onze rode ex-kater gezien, omgeving
Alde Syl-Brouwerssteeg. Hij luistert naar de
naam Beamer en heeft een witte snuit. Vermist
sinds 18 april. Tel.0515-231752 of 06-38290331.

* De baggerwerkzaamheden van de Melkvaart in volle gang.

Uitslagen van de Waardruiters
Genemuiden 14 en 15-04 Springen-Pony's:
Hannah Kuiper ondernam de lange rit naar
Genemuiden om met Mademoiselle deel te
nemen aan een springwedstijd in de klasse L.
Met een foutloze rit met een tijd van 61,62 en
een foutloze barrage met 30,32 op vrijdag werden zij geselecteerd voor de finale op 15 april
waar o.a. gestreden werd om een tv. Zaterdag
werd de finale verreden met 20 ruiters, voor Hannah
en Mademoiselle met een balkje een 8e plaats.

GEVRAAGD

Voor de Nederlandse Cystic Fibroses Stichting
Postzegels, DE punten, Oude ansichtkaarten,
munten, speldjes, sigarenbandjes, Donald Duck
jaargangen en W.G. van der Hulstboekjes.
Inleveringsadres. Gre Caarels Doniastraat 5
Makkum tel.0515-232922
Wie wil tegen vergoeding mijn hond "Belabberd"
uitlaten als het nodig is, en waar hij eventueel
eens kan overnachten. Gre Caarels Tel. 232922
Ik ben een jongen van 10 jaar en ik mag van mijn
ouders twee kippen. Nu ben ik nog op zoek naar
een hok of houten speelhuisje waar mijn ouders
een kippen hok van kunnen maken. Hebt u nog
iets staan en ik hem gratis kan krijgen, dan hoop
ik dat u me mailt, groetjes Freark. mailadres:
delangebrat@home.nl
AANGEBODEN

Arum 15-04 Dressuur-Pony's:
In de klasse B kwam Thirza Leinenga met Ostara's
Lady aan de start, met 182 punten konden zij
weer een winstpunt bij tellen.
Klasse L1: In deze klasse startte Simone Dijkstra
met Lizzy, eerste proef 188 punten en de tweede
proef 194 punten.
Klasse M2: Hier behaalde Gerbrig Bosma haar
laatste winstpunt met 196 punten om te promoveren naar de klasse Z1! Deze combinatie keerde
huiswaarts met 2x een 1e prijs voor de eerste
proef 179 punten en de tweede proef 196 punten.
Harich 15-04 Dressuur-Paarden:
Op deze mooie dag werd de eerste outdoor wedstrijd van het jaar verreden in Harich voor paarden.
In de klasse L2 startte Ellen Reekers met Varna,
de proef werd beloond met een score van 193.

GRATIS AF TE HALEN

Blokker 15-04 Dressuur-Paarden:
Teus Breevaart reisde helemaal af naar Blokker
om met Wynona aan de start te komen in de
klasse M2 dressuur, de eerste proef 172 punten
en de tweede proef 180 punten, beide goed voor
2x de 1e prijs.

Voordeur- bruin-gelakt met twee ramen erin met
bruin figuurglas. linksdraaiend- Maat: 90- 2.10
Zijn twee krukken bij- 1x Zilverkleur + 1x
Messingkleur tel. 0517-531739

Harich 21-04 Kringwedstrijd Pony's:
Hier werd de eerste outdoor wedstrijd verreden
voor pony's, in zowel dressuur als springen kon

Wij doen pony kar-ritjes voor o.a. kinderfeestjes.
voor interesse bellen naar 0611702000 of
0621177128

gestart worden.
Dressuur: Klasse B: in de categorie A/B pony's
startte Iris Ypma met Smoky, de eerste proef
goed voor 186 punten en de tweede proef 188
punten, deze proeven werden beloond met een
1e en 2e prijs.
In dezelfde klasse maar dan voor D/E pony's
startte Thirza Leinenga met Ostara's Lady, met
183 punten weer een winstpunt erbij. Voor het
eerst uitkomend met Fallingasate Dewi reed Yara
de Vries 186 punten en een 6e prijs bij elkaar.
Klasse L2: Eline de Boer startte met Heidenhof's
Dion, de eerste proef
Klasse M2: Met 181 punten voor de eerste proef
reed Daphne de Vries met Fallingasate Dewi er
weer een winstpunt bij.
Springen: Klasse B / Categorie D/E: Hier startte
Sybrich Wijnsma met Silverdream, het eerste
parcours een weigering op de eerste hindernis met
een stijl van 69. Het tweede parcours foutloos en
met een stijl van 78 punten een 2e prijs!
Oostermeer 22-04 Voltige:
De afdeling Voltige van de Waardruiters kwam
deze dag aan de start in Oostermeer, het was een
succesvolle dag voor alle teams.
Onderdeel Teams: Het voltigeteam 6-tal, startte
met het paard Jan in de klasse E, zij behaalde 1
winstpunt en een 3e prijs met 5,6 punten.
Solo: In de klasse Showrubriek startte Rowin
Tjeerdema met Wynona, met 5,61 punten de 1e
prijs.
Solo: Ook Gea Hiemstra startte met Wynona
maar dan in de klasse C, en ook zij konden de 1e
prijs ophalen met een score van 5,56 punten. Er
waren op diverse onderdelen prijzen te behalen,
zo werd Swaen Brink uitgeroepen tot de Beste
voltigeur van de Dag en het paard Wynona, ook
succesvol in de M-dressuur, werd uitgeroepen
tot Paard van de Dag.

