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T 0515 - 233 664

Gedateerde en verrassend ruime, halfvrijstaande woning 
met veel achterstallig onderhoud, rand centrum, 

achtertuin met achterom, 70 m² eigen grond.
Prijs vanaf € 35.000,- k.k.

Makkum, Kerkeburen 42

VERKOCHT

Taxibedrijf van der Bles breidt wagenpark uit   Door Judith van Lavieren

Makkum - Ruim 29 jaar geleden startte Taxi 
van der Bles als éénmansbedrijfje met 1 taxi. 
Inmiddels is het bedrijf volwassen geworden 
en levert in de hele gemeente Zuidwest Friesland 
een scala aan diensten en producten. In het 
kantoor bij het tankstation aan de rondweg 
van Makkum klopt het hart van de taxicentrale. 
Naast particuliere taxidiensten verzorgt men 
ook het WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) en het Zittend Ziekenvervoer in de 
gemeente Zuidwest Friesland. Taxi van der Bles 
is een begrip geworden. Sinds begin 2011 is 
het bedrijf uitgebreid met een vestiging aan de 
Zeilmakerstraat 25 te Sneek. Met 15 extra 
personeelsleden en de uitbreiding van het wagen-
park met 13 taxi’s kan Van der Bles nu ook 
Sneek en omstreken bedienen.

Onlangs is het wagenpark uitgebreid met een 
nieuwe Mercedes Sprinter. In deze bus met 8 
opklapbare stoelen is plaats voor 6 rolstoelen. 
Het bevestigingssysteem voor de rolstoelen 
bestaat niet meer zoals vroeger uit palen en 
klemmen, maar is helemaal weggewerkt in de 
bodem. Deze bus is tevens goedgekeurd om 
mensen liggend te vervoeren. Een bed past er 
makkelijk in en kan net als de rolstoelen 
binnen een paar minuten vastgezet worden. 
Er hoeft niet meer gesjouwd te worden met 
stoelen wanneer er een rit is met 6 passagiers 

in rolstoelen; de stoelen kunnen in een mum 
van tijd tegen de zijwanden worden weg-
geklapt. Directeur René van der Bles en 
chauffeur Okke de Boer demonstreren aan 
fotograaf Jan Werkhoven en ondergetekende 
hoe snel je de bus helemaal ruim kunt maken. 
Ook de lift achterop is verbeterd. De bus biedt 
veiligheid en comfort. Alle passagiers hebben 
een driepuntsgordel die desgewenst met ver-
lengstukjes precies op maat gemaakt kan 
worden. Doordat het een automaat is rijdt de 
bus comfortabel. ”Hy glidet gewoan”, zegt 
René van der Bles. Vooral voor passagiers in 
een rolstoel is het erg prettig dat er niet 
geschakeld hoeft te worden. Met een schone 
euro 5 motor voldoet het voertuig bovendien 
aan de laatste milieu-eisen. Door de ruime 
instap hij ook bijzonder geschikt voor passa-
giers die naar de dagverzorging worden 
vervoerd.

Samen met Okke de Boer maken we een ritje 
naar Avondrust. Bewoner Kees Boersma heeft 
zich namelijk bereid verklaard op te treden als 
fotomodel . Met een brede lach rijdt hij zijn 
rolstoel op de lift. Okke de Boer begeleidt 
hem geduldig en demonstreert vervolgens 
hoe de rolstoel vastgezet wordt. En inderdaad, 
dat is zo gepiept. Prettig voor chauffeur en 
passagier, een aanwinst voor Taxi van der Bles.
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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 Joubert 
Praktijk 0515-572049
- 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 Agenda
Zaterdag 12 mei:
Rommelmarkt in K.C. Het Anker
van 9.30 uur tot 16.00 uur
 
Molendagen in Cornwerd en Bolsward
van 10.00 uur tot  16.00 uur
 
Zondag 13 mei:
Kaatsen schooljongens d.e.l.
Albert Rinia partij aanvang 10.00 uur
 
Molendagen in Cornwerd en Bolsward
van 10.00 uur tot 16.00 uur
 
Dinsdag 15 mei:
Avondrust, Klaverjassen aanvang:14.00 uur
in het restaurant

“Wat moat dat moat”

Hy hat fochten mar koe net mear.
Myn al  id warbere en soarchsume man, 
ús heit en pake, hat no de holle dellein. 
Wat sille wy him misse.

Wessel Hellinga
* 6 juni 1934  1 maaie 2012
   Sumar    Snits

       13 maaie 1959

Jitske Hellinga-Praamstra

Jaap Hellinga (yn nei  ns)

Rommy Schilstra-Hellinga
Jan Schilstra
Jacob Wessel
Jeltje Tjitske

Anneke Punter

De Gearen 10, 8754 KC Makkum

It ôfskie hat moandei 7 maaie l.l. plakfûn te 
Boalsert.

Tiisdei 1 maaie is nei in spannende tiid, mei sa 
no en dan in ljochtpuntsje, dochs in ein kaam 
oan it libben fan ús altiid optimistyske broer

Wessel Hellinga
Wij gunne him syn rêst, mar sille him ferskriklik 
misse. Jits, Rommy, Jan en bern en Anneke 
alle sterkte tawinske.

 Koartehimmen Anne (ynneitins) en Gé
 Burgum Jeltsje en Jan
 Putten Geert en Willy
 Surhústerfean Dout en Harm
 Burgum Hannie en Willem
 Makkum Zuske en Ruurd
 Haren Inneke en Jan
 NoardBurgum Nynke en Ybele
  Bern en bernsbern

Nei een tiid fan ofnimmende sûnens is op 
tiisdei 1 maaie 2012 stoarn.

Wessel Hellinga
Leave heit en pake fan Rommy en Jan,  Jacob 
en Jeltje. Wy winskje jimme en fjirdere familje 
de takommende tiid een protte sterkte ta.

 Bolsward: Mem en omke Gerrit
 Makkum: Marijke en Piet
  Kerst en Francisca
 Allingawier: Tjitse
  en bern

Makkum maaie 2012

Na een moedige strijd is overleden de heer

W. Hellinga
schoonvader van onze collega Jan Schilstra.
Wij wensen Rommy, Jan, Jacob en Jeltje veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit grote 
verlies.

De collega’s van Garage Horjus

Makkum, mei 2012

Ik vond het fijn
zolang bij mama te zijn,
maar nu ik mijn heit ken

ben ik blij dat ik geboren ben.

Tygo
Geboren op 2 mei 2012

Gewicht 3615 gram
Lengte 49 cm
Tijd 11,10 uur

De trotse ouders:
Bauke Hiemstra en Jessica Exmann

Spike
Kerkeburen 46, 8754 EA Makkum

Plaats uw familiebericht 
in de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Magere Yoghurt, 1 liter.................................99 cent

Katenspek....................................per pakje 25 cent korting

Coebergh Red Fruit, 75 cl.............................................nu 7.99

Huiswijn Rosé, 75 cl......................................................nu 2.99

Almhof Volle Vruchten Kwark, 500 gram..........................1.69

Verse Sperxiebonen, 500 gram...........................................1.99

Chiquita Ananas....................................................per stuk 1.49

Everyday Toiletpapier, pak à 6 rol.....................................1.95

Aanbiedingen geldig van do. 10/5 t.e.m. wo. 16/5

Kerkdiensten

Wist u dat...

Vrijdag 11 mei:
Makkum – Minniste Mienskip, 19.00 uur
Gespreek
 
Zaterdag 12 mei:
Makkum – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma
 
Zondag 13 mei:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist     : Dhr. Sterenberg
 
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Oecumenische viering
voorganger: Ds. W Beuker
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Ds. K M Gerritsen

* World Servants Makkum het Moederdag ontbijt 
 organiseert.

* Wilt u uw moeder of oma in de watten leggen 
 op zondag 13 mei? World Servants brengt voor 
 slechts €12,50 een compleet verzorgd ontbijt 
 bij u aan de deur. 

* Voor opgave kunt u mailen naar:
 worldservantsmakkum@hotmail.com
 of bellen naar 0617608264.

* de Avondvierdaagse wordt gehouden in de week 
 van 21- tot 25 mei a.s. 

* nadere gegevens in de volgende Makkumer 
 Belboei

Profiteer van 10 t/m 12 mei
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd, 
500 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Donderdag t/m Zaterdag

Diverse Sleetjes,
Spiezen, Specials

Speciaal voor u 
gemaakt

Gegrilde Rosbief +
Boterhamworst
samen 200 gram

2,50

2,75

2,50

2,75

2,99
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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.

Vogelwacht Nieuws mei 2012
Na het zeer geslaagde jubileumfeest van 14 april 
kijken wij terug op een mooie dag met meer dan 
voldoende toeschouwers en deelnemers aan de 
diverse activiteiten. Een week later werd de jaar-
lijkse nazorgdag georganiseerd en de komende 
week wordt de wandplaat op de basisscholen in 
Makkum aangeboden.

Winnaars jubileumacties
In ons jubileumboekje was een puzzel opgenomen. 
Veel puzzelaars hebben in totaal 30 inzendingen 
via email of antwoordkaart opgestuurd. De juiste 
oplossing was: als de kat kon vliegen was er geen 
vogel meer in de lucht. Mevrouw S. Drijfhout-
Postma uit de Lieuwkemastraat 30 te Makkum is 
uit de juiste inzendingen als winnaar gekozen. 
Zij wordt binnenkort bezocht met een presentje 
door het bestuur van de Vogelwacht. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alle 
inzenders hartelijk dank voor deelname. 
De kleurplatenactie voor de basisscholen bestond 
uit het inkleuren van de wandplaat die wij 
komende week schenken aan de drie basis-
scholen van Makkum. Het aantal kleurplaten 
wat terugkregen was enorm, dank jullie allemaal 
voor de inzet! Per school heeft de jury een winnaar 
gekozen. Zij worden bij het aanbieden van de 
wandplaat in het zonnetje gezet. Later meer over 
het aanbieden van de wandplaat.

Wandplaat te koop!
Wij kregen tijdens en na het jubileum veel vragen 
over de verkrijgbaarheid van de wandplaat. In 
overleg met de maker Aart Cornelissen wordt de 

wandplaat bij Printwurk-Iris op aanvraag gere-
produceerd. Dat kan op canvas of doek in ver-
schillende formaten. Een deel van de opbrengst 
komt ten goede aan de initiatiefnemers: vogel-
wacht Makkum. Een pracht gelegenheid voor 
een cadeau voor Moederdag of voor op de kinder-
kamer. Vanaf de minimummaat A3 tot A1 for-
maat is deze prachtige wandplaat te verkrijgen. 
U kunt bij Printwurk-Iris vragen naar de voor-
waarden en de kosten.

Nazorgdag
Zondag 22 april werd voor de vijfde maal de 
jeugdnazorgddag georganiseerd bij de familie 
Mulder-Reitsma. Door de wat frisse weers-
omstandigheden was de groep niet enorm groot 
en kon de aandacht aan de kinderen gegeven 
worden die nodig is om hen te leren over het 
gedrag van de weidevogels. 25 kinderen met hun 
ouders vonden 6 nesten van de kievit op maïs-
akker onder Allingawier. Een mooi resultaat 
waarvan op het moment van schrijven al 4 nesten 
zijn uitgekomen!

Gegevens nestkasten
De komende maand mei leggen de meeste 
vogels een ei en misschien wel in uw nestkast. 
Wij zijn ieder jaar benieuwd naar de bezetting 
van deze hulpnesten. Nesten in uw tuin in struiken 
of onder uw dak(goot) doen ook mee. U kunt de 
gegevens hiervan doorgeven aan Oane Oostenveld 
uit de Bleekstraat 7 te Makkum of via info@
vogelwachtmakkum.nl. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

Berichtje van de Menniste Bouwers

We hebben het gered! Twee pruiken voor 
Stichting Haarwensen. We zitten inmiddels over 
de € 3000.- en hebben al 25 vlechten! Het was 
een geweldige middag in het Doopsgezinde kas-
teeltje! Graag willen we iedereen die meegehol-
pen heeft bedanken, want zonder hen was het 
niet gelukt.

• De Zware jongens ( Super! )
• Kapsalon Nynke, Hoeksema Kapper, Trijnje 
 Hoekstra ( Keune ), Kapsalon Kreatief, 
 Kapsalon Manon, Salon Haar en Zo
• Schoonheidssalon Karin Koornstra, Berends 
 Body & Beauty , Schoonheidssalon Nienke
• Bram Schrades ( zonder snor )en Flora Visser 

 ( zonder haar )
• Jasper Visser ( geluid )
• Wiebe en Monique ( veiling ), De Nynke 
 Pleats ( cup cakes )
• Sjouke Hoeksema ( fotograaf )
• Annelies Adema ( stoelmassage ), Judith van 
 Lavieren ( Lapjeskat ), Charlotte Draaijers (De 
 Vlindertuin), Vollie Oostenveld (bernefeestjes)
• De Daltons ( koor ), Jelien en Wietse, Nynke 
 en Eddy  (Muziek )
• Keune Haircosmetics, Masije wonen&lifestyle, 
 Rabobank, DKS en Rinia Fietsen, Sietzema 
 bouw, Jan Visser en Gerrie Selak
• Studio dance 4all Sneek ( spiegel )
• Haardonateurs!
• Ouders van Bouwers en leden van het kraaien
 nest!
• Ria en Esther
• Alle mensen die een gift hebben gedaan!!!
* De Bouwers het echtpaar Zwart ontzettend 
 willen bedanken voor hun bijdrage aan de 
 haarwensenmiddag!
* Ook Douwe Koopmans en Jannie Brandsma 
 een bijdrage leverden aan de haarwensenmiddag.

Tjonge jonge wat hebben we een hulp gehad!
Allemaal super bedankt!

Namens de Menniste Bouwers en leden van het 
kraaiennest, Diny en Durkje

eigen fotoeigen foto
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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

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Voor de allerliefste….

Boeket in vaas 24,95

Dodenherdenking in Makkum                         Door Judith van Lavieren

Makkum - Traditiegetrouw worden op 4 mei de 
gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog 
en van oorlogssituaties en internationale vredes-
operaties van nadien. In het Comité Doden-
herdenking Makkum werken vrijwilligers van 
verenigingen en instanties samen om de herden-
king te organiseren. Dat zijn Koninginne-
vereniging, Muziekvereniging Hallelujah, 
Oecumenisch overleg, Stichting v.h. ’40-’45, 
Vereniging Plaatselijk Belang, Scouting Burdine, 
en de drie basisscholen. Er is nauw overleg met 
het contact Oud Mariniers afdeling Fryslân en met 
de Stichting Kazemattenmuseum Kornwerderzand.

Rond 19.00 uur verzamelden deelnemers en 
belangstellenden zich op de ds.Touwenlaan, ter 
hoogte van de St. Martinusschool. Mensen die 
om 18.00 uur de dodenherdenking te Kornwer-
derzand hadden bijgewoond sloten zich hierbij 
aan. Om 19.10 uur zette de stoet zich in beweging 
naar het monument aan de Buren, voorafgegaan 
door drumband en harmonie van Hallelujah. Bij 
het monument werden kransen en bloemen 
gelegd. Na het zingen van het Friese volkslied 
werd de stille tocht voortgezet naar het kerkhof 
van de Van Doniakerk. De graven van verzets-
mensen , burgerslachtoffers , Nederlandse gehei-
magenten en van de bemanningen van de RAF 
en RCAF werden met fakkels gemarkeerd door 
Scouting Burdine. Dat droeg bij aan een indruk-
wekkende sfeer op het kerkhof. Ook hier werden 
bloemen en kransen gelegd. Boukje Bosma mocht 
het winnende gedicht van de landelijke gedichten-
wedstrijd “Dichter bij mei”, geschreven door de 
16-jarige Charlotte Fontijne, voorlezen. Het 
gedicht “De stilte spreekt” werd door haar mooi 

en duidelijk voorgedragen. Wie goed luistert kan 
in de stilte het verleden horen spreken, was de 
boodschap. De heer Tolsma, wethouder van de 
Gemeente Súdwest-Fryslân sprak over het thema 
dat dit jaar gekozen was voor de dodenherdenking: 
vrijheid geef je door. 

Na het trompet-signaal “Taptoe” gespeeld door 
Aart Postma, sloeg de kerkklok 8 uur, stierf het 
geluid van een overkomend vliegtuig weg en 
werd het 2 minuten stil op het kerkhof. Na het 
spelen van het Engelse volkslied en het 
Wilhelmus las Klaas Groeneveld de namen voor 
van Makkumers die in de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen en van Makkumers die in 
Nederlands- Indië omkwamen. Makkumer 
historie met voor velen bekende namen en 
plaatsen bracht het verleden even heel dichtbij. 
Als symbool van vrijheid werden duiven los-
gelaten. Cor Dokter, die dit jaar voor het laatst 
actief was in het Comité Dodenherdenking 
Makkum , werd door Klaas Groeneveld bedankt 
voor zijn jarenlange inzet. 
 
Het Comité Dodenherdenking Makkum kan 
terugzien op een herdenking met een heel eigen 
Makkumer karakter, gerealiseerd door vrij-
willigers uit de bovengenoemde instanties en 
verenigingen en bezocht door een grote groep 
mensen van alle leeftijden. Om de herdenking in 
stand te houden, kon men, ter bestrijding van de 
onkosten, bij het verlaten van het kerkhof een 
gift doen. Wanneer u hiertoe niet in de gelegen-
heid was, kunt u ook een bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer 215618513, ten name van 
“Monumentencommissie Makkum”.

Hierbij een klein berichtje uit Australia om jullie 
een aardig voorval te vertellen. Deze week ont-
vingen wij in de post 3 kaarten in een enveloppe, 
gestuurd door mijn man zijn neef Wim Draisma. 
Deze (ansichtkaarten) waren door mij (Riemke 
Feenstra) gestuurd aan mijn vriendin Anneke 
Draisma, Wim's zuster, overleden in 2011.

Deze kaarten zijn waarschijnlijk te voorschijn 
gekomen in haar nagelaten papieren. Het grappige 

is dat de kaarten zijn verstuurd door mij in 1943 
en 1944 en dus al die tijd bewaard zijn gebleven 
door Anneke. Ik was toen 12 jaar en heb nu de 
leeftijd bereikt van 81 jaar. Nu wonen wij al 61 
jaar in Australia en het is heel bijzonder om zo 
weer met het verleden in contact te komen ook 
al omdat wij al die jaren verder geen contact 
hebben gehad. Heel erg bedankt Wim.

Riemke de Boer Feenstra en Bauke de Boer

Contact door ansichtkaarten
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Ingezonden
Ik ben Kyra Adema een meisje van 10 bijna 11 
jaar en ga jullie iets vertellen: Het was een leuke 
avond, ik had Makkum Got Talent gewonnen. 
Daarna ging ik met mijn vriendinnen naar de 
jeugdsoos Ozone. Ik liet mijn fiets staan, omdat 
ik bij een vriendin sliep. De volgende dag toen 
ik mijn fiets weer wou ophalen… Was mijn fiets 
kapot gemaakt door kinderen. Nou de kinderen 
die dit   hebben gedaan, bedankt zeg… Ik ben 
erg teleurgesteld in deze kinderen. Ik ben er erg 
verdrietig om, ik maak jullie fiets toch ook niet 
stuk. Waarom doen jullie dit dan?      

Groetjes Kyra

Een kleine aanvulling 80 jaar 
familiebedrijf  “De Prins”
Met veel plezier lees ik altijd de Belboei: over 
Makkum en omstreken, vooral als er iets instaat 
over “De Prins”. In de Belboei van 15-04-2012 
vertelde Sietse Bouma dat “De Prins” al 80 jaar 
een familie bedrijf van de familie Bouma is. 
Een leuk artikel, maar de schrijfster had wel 
wat meer navraag kunnen doen over de andere 
familieleden dan was het verhaal wat completer 
geweest. 

Toen Sietse en Hinke Bouma in 1931 in “De Prins” 
kwamen hadden zij namelijk twee kinderen. 
Dochter Sippy, toen 5 jaar en zoon Feddy 1 jaar.  
In 1942 is er nog een dochter geboren Joke. 
Wij zijn dus alle drie opgegroeid in “De Prins”. 
Ik zou als oudste daar wel een boek over kunnen 
schrijven omdat ik van het begin af alles heb 
meegemaakt en beleefd. Meer dan 25 jaar heb ik 
meegewerkt in de zaak met veel plezier. Joke 
moest later na schooltijd ook mee aanpakken. 
Zo ging dat toen. Moeke Bouma, zo noemde 
men haar meestal, heeft wel eens gezegd als 
“De Prins” kon praten zou hij heel wat te vertel-
len hebben. Met dit schrijven wilde ik toch wat 
meer over de familie Bouma en “De Prins” ver-
tellen. Verder wens ik Sietse en Sylvia een goede 
voortzetting van “De Prins” toe.

Sippy Bouma Bolsward. 

Emma neemt prijs in ontvangst; ritje op het 
(neefje van het) paard van St. Martinus

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Diamanten huwelijksjubilea Visser en de Witte  door Sjirk Wijbenga

Ferwoude/Workum - Op 6 mei 1952 werd in 
Witmarsum het huwelijk gesloten tussen Lubbert 
Visser en Maaike van der Baan uit Ferwoude en 
Sjoerd de Witte en Elske Visser uit Workum. 
Bijzonderheid aan deze plechtigheid was dat 
Lubbert Visser en Elske Visser broer en zus zijn. 
“Doe’t we yn ûndertrou gongen, vertelt Lubbert 
Visser, binne we mei ús fjouweren op ‘e fyts nei 
Wytmarsum ta setten. We hienen oars net. Doe’t 
we troch Wûns fytsten, ik wit it noch klear, 
rôpen in stel dykwurkers: “Net dwaan! Doch it 
net! Dy hienen wol yn ‘e gaten werom as wy nei 
Wytmarsum ta gongen”. Op de trouwdag waren 
de ouders van Lubbert en Elske 25 jaar getrouwd. 
Na de huwelijkse plechtigheid in het gemeente-
huis en in de kerk werd er feest gevierd in de 
Wijnberg te Workum. 

De familie Visser woonde op de boerderij in 
Ferwoude. Lubbert Visser kon om gezondheids-
redenen het bedrijf niet voortzetten. Door zijn 
kennis van elektronica kwam hij in het reparatie-
werk terecht van televisies, radio’s. Meer dan 25 
jaar is het echtpaar Visser koster van de kerk in 
Ferwoude geweest en jarenlang beheerder van 
het dorpshuis “De Djippert”. Voor deze verdien-
ste ontving het echtpaar de “Koekefretters”, een 
eretitel in Ferwoude. Naast het tuinieren is 
mevrouw Visser vandaag de dag nog veel bezig 
met fotografie. Het echtpaar is in de familie 
Visser de derde generatie die 60 jarig huwelijks-

jubileum mocht vieren. Zijn ouders en groot-
ouders gingen hen voor.

De familie de Witte had jarenlang een boerderij 
aan de Alddyk te Workum. Na de oorlog moest 
Sjoerd de Witte zijn dienstplicht vervullen en 
werd uitgezonden naar Indië. Het werken op 
de boerderij is vergeleken bij vroeger sterk ver-
anderd. Of het allemaal beter is geworden 
betwijfeld de Witte. “It wie winterdeis smûk yn 
it bûthûs mei de kij op stâl, dat is der net mear. 
De bedriuwen wurde hieltyd grutter en de kij 
komme net mear bûten”. Vrouw de Witte: “Der 
wie altiten wurk op ‘e pleats en we dienen alles 
sels. We hienen skiep dus we makken sels skieppe-
tiizen”. Sjoerd de Witte was een paardenman en 
had niet zoveel op met trekkers. Zolang het kon 
werd het werk op de boerderij gedaan met de 
paarden, totdat hij genoodzaakt werd om twee 
trekkers te kopen.

Afgelopen zondag werd het diamanten huwe-
lijksjubileum van de beide echtparen gevierd. 
Het feest van de familie Visser was georgani-
seerd in het dorpshuis van Ferwoude 
“De Djippert” en de familie de Witte koos
voor de Nynkepleats in Piaam. De echtparen 
kregen afgelopen maandag bezoek van de 
loco burgemeester Offinga, die namens de 
gemeente Súdwest-Fryslân de gelukwensen 
bracht.

Makkum - “Actie kerkenwerk” Ook dit jaar is er 
weer rommelmarkt in K.C. ”het Anker” deze 
wordt gehouden zaterdag 12 mei, van 9.30 uur tot 
16.00 uur. De opbrengst is gedeeltelijk voor eigen 
kerkenwerk en een gedeelte voor Make –A-Wish. 
(doe een wens). Er is weer het kerk café en draai-
end rad. Op donderdag 10 mei kunt u nog spullen 
brengen geen grote kasten, ledikanten en matras-
sen. Tot ziens op de rommelmarkt.

Ieder kind heeft een allerliefste wens 
Make- A –Wish Ned. Vervult al sinds 1989 de 
allerliefste wensen van kinderen en jongeren van 

3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. 
Dat doet Make-A-Wish Ned. niet voor niets. In 
al die jaren is gebleken dat voor het wenskind en 
zijn familie zo’n wens onbetaalbaar is. Het laat 
het kind weer gewoon kind zijn in plaats van 
ziek zijn en geeft het hele gezin kracht en hoop 
voor de toekomst. De afgelopen jaren heeft 
Make-A-Wish Ned. al vele duizenden wensen 
vervuld en zo de eigen kracht van deze kinderen 
en jongeren aangewakkerd. Niet de ziekte, maar 
het kind en de jongere zelf krijgen de aandacht 
en dat maakt de wens onvergetelijk. Zo gaat de 
herinnering aan de wens een leven lang mee.

Rommelmarkt Makkum

Koude opening van warm 
“Mounewetter” in Witmarsum

Op zaterdag 28 april is waterpark “Mounewetter” 
aan haar 40ste seizoen begonnen. Om 14.00 uur 
opende bedrijfsleidster Joke van der Vliet het 
versierde zwembad en daarna kon iedereen in 
het water springen. 150 jeugdige badgasten 
genoten ondanks het koude weer van een heer-
lijke watertemperatuur. Na de opening gooiden 
de badjuffen munten in het water en hierna konden 
de kinderen tijdens het “stuivertje duiken” de 
munten van de bodem zoeken. Wanneer ze de 
gekleurde munten inleverden kregen ze een 
zakje snoep en als ze de echte stuivers opdoken 
dan konden ze bij de kiosk van camping 
“Mounewetter” iets lekkers kopen. Bij het naar 
huis gaan kregen de kinderen een gezonde fruit-
snack mee. Ze mochten een keuze maken uit de 
kratten met appels, bananen en minneola’s. Dit 
fruit werd aangeboden door Fa. Smeding uit
St. Annaparochie, waarvoor onze hartelijke dank. 
Na een geslaagde dag sloot het zwembad om 
17.00 uur en kon het personeel tevreden terugkij-
ken op een frisse, maar succesvolle openingsdag.

Afgelopen woensdag was het weer aangenamer, 
zodat er spelletjes op het veld gedaan konden 
worden, waar het zaterdag te koud voor was. De 
kinderen konden voor de 2e keer de stuivertjes 
opduiken en kregen hiervoor een lekker ijsje. 
Ondanks de crisis zijn er veel abonnementen 
verkocht. Ook de zwemlesgroepen zitten vol. De 
badgasten weten dus “Mounewetter” wel te vinden.

Moederdag 13 mei mogen alle moeders gratis 
zwemmen. Wilt u ook eens lekker zwemmen in 
de buitenlucht, kom dan langs en geniet van ons 
bruisende buitenbad! Voor meer informatie bel 
met tel.nr. 0517-531704 of kijk op onze website 
www.zwembadmounewetter.com.

Rommelmarkt in Cornwerd
In Cornwerd houden wij op Hemelvaartsdag 17 
mei 2012  10.00 – 16.00 uur een Rommelmarkt 
c.q. kofferbakverkoop. Voor de kofferbakverkoop 
hoeft u zich niet aan te melden, vol is vol…… 
(sta-geld 3 euro).

Heeft u spullen voor de rommelmarkt? U kunt ze 
brengen naar dorpshuis “De Bining” te Cornwerd 
op de volgende data: Zaterdagmiddag 12 mei 
tussen 16.00 – 18.00 uur. Woensdagavond 16 
mei tussen 19.00 – 21.00 uur

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Hammy Alberda, tel. 0515-233204 Vera de 
Groote, tel. 0515-232261. Ziet u geen kans de 
spullen te brengen, dan komen wij ze bij u afhalen 
op zaterdag 12 mei, geeft u dan even een seintje? 

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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7 dagen geopend

9.00 - 18.00 uur

Sjoerdtje & Elma

DKS Holle Poarte

De Holle poarte 2

8754HC Makkum

tel: 06-14235010

VOOR DE LIEFSTE MAMA’S PRACHTIGE CADEAU’S!
KOM JE ZE ZELF INPAKKEN?

ER ZIJN NOG VEEL MEER MOEDERDAG AANBIEDINGEN

KOM GAUW LANGS BIJ DKS HOLLE POARTE

Roma parfum
 41.00 nu 34.95

De Therme 
wereldkuur 8.99

Zaterdag 12 mei a.s. van 9.30 - 16.00 uur
in k.c. 'Het Anker' Buren 17 te Makkum

Entree:  1.50 / kinderen tot 12 jaar gratis

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door: 

ROMMELMARKT

Molen wiekend Bolsward 
en Cornwerd
Bolsward/Cornwerd - Nationale Molen- en 
Gemalen wiekend wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 12 & zondag 13 mei. Alle molens in 
Nederland zullen zoveel mogelijk hun deuren 
openzetten voor bezoekers, zo ook de 
Cornwerdermolen te Cornwerd en de Lonjé molen 
te Bolsward. De Cornwerdermolen is te bereiken 
per auto of per fiets maar ook wandelend via het 
weidse landschap is het mogelijk om de molen te 
bezichtigen. Ook is het mogelijk de molen van 
Cornwerd te verkennen per nostalgische praam, 
via riet en weide door prachtige natuurgebieden, 
afgewisseld door cultuur, historie, kunst, komt u bij 
de molen in Cornwerd. Deze prachtige praamtocht 
duurt ongeveer twee uurtjes en kost inclusief 
bezichtiging molen € 10,--voor volwassen en € 8 
euro voor kinderen. De afvaart gebeurd vanaf de 
Turfmarkt in Makkum, de opgave verplicht via 
stichting “ It Preamke” tel. Nr. 06-55 78 49 59 
www.preamke.nl. De Lonjé molen ligt gelegen tus-
sen de A7 en de oude rijksweg naar Bolsward. De 
openingstijden van de molen van Cornwerd zijn op 
zaterdag 12 mei van 10:00 – 16:00 en op zondag 
13 mei van 10:00 – 16:00. De openingstijden van 
de Lonjé molen te Bolsward zijn zaterdag 12 mei 
van 10:00 – 16:00 en op zondag 13 mei van 10:00 
– 16:00. Wel zal de molenaar het op prijs stellen als 
u een vrijwillige bijdrage stort in de molenklomp. 
Activiteiten op andere  molens bij u in de buurt kijk 
dan op www.molens.nl of in de regionale kranten, 
maar u kunt ook even bij de plaatselijke toeristen-
bureaus binnenlopen.                                                                                                      

Madrigaalkoor in de Koepelkerk 
in samenwerking met Stichting 
Koepelconcerten
Zondag 3 juni, aanvang 16.00 uur, treedt in de 
Koepelkerk te Witmarsum het Fries Madrigaalkoor 
op o.l.v. Dirk Dekker. Instrumentale medewerking 
wordt verleend door Atty Tordoir fagot en Imre 
Keblusek cello. Het Fries Madrigaalkoor werd 
in 2010 opgericht met als doel oude muziek met 
nieuwe muziek te combineren en zo een interes-
sant afwisselend repertoire samen te stellen. 
Verleden jaar juni 2011 gaf het Fries Madrigaal-
koor een eerste succesvolle proeve van haar 
kunnen in de kerk van Lytsewierrum tijdens de 
kunsttiendaagse in een bomvolle kerk. Er kwam 
van alles aan de orde van Obrecht tot Orlando di 
Lasso en van Strawinsky tot Hugo Distler. Ook 
dit jaar staat weer een grote variëteit aan muziek 
op het programma, waaronder een bewerking 
van Dirk Dekker van l'Homme armé uit het mid-
den van de 15de eeuw. Het maken van een 
hedendaagse bewerking van zulke zeer oude 
muziek is een heel spannend procedé wat tot 
hele interessante resultaten leidt, zeker als er 
pygmeeënmuziek in verwerkt wordt. Medewerking 
verlenen Atty Tordoir en Imre Keblusek twee 
goede muzikanten uit Amsterdam, die zowel zelf 
tussen de bedrijven door duetten spelen van oa. 
Rameau Mozart Bartok en Kodaly, maar ook 
met het koor zullen meespelen oa. in het Parce 
Domine van Obrecht en in Pucelete een oud 
Frans chanson. Het Fries Madrigaalkoor telt op 
dit moment 15 leden en is bezig aan een kwali-
tatieve opmars. Volgend jaar hopen wij door te 
groeien tot een volwassen koor waar je alle kanten 
mee op kunt. Let op en kom luisteren.



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 9 mei 2012

“J. Henry Dunant” te Makkum                door Aly Wijbenga

Op woensdag 2 mei kon een opmerkzaam 
Makkumer de boot in onze haven zien liggen. 
Het zonnetje scheen gelukkig en de gasten 
wilden na het middagmaal graag van boord. 
Daarop was gerekend want op de kade stonden 
o.a.14 vrijwilligers van ons dorp e.o. hen op te 
wachten om hen te begeleiden. Enthousiast 
worden we ontvangen door de gastvrouw en we 
kunnen al gauw een passagier, meestal in een 
rolstoel, van boord nemen en hen laten genieten 
van ons mooie Makkum. Uiteraard eindigen we 
na de rondgang even op een terrasje. 

Deze keer komen de gasten uit Brabant. Hun 
verhalen werken aanstekelijk en het is al gauw 
erg gezellig onder elkaar. ’s Avonds biedt de 
Rode Kruisafdeling SWF de gasten een bijzonder 
optreden aan van Mindert Wijnstra. Hij is een 
begenadigd verteller van volksverhalen uit 

Friesland en daarbuiten. Naar o.a. de legende 
van “it pealtsje van Easterlittens” werd geïnte-
resseerd geluisterd. De muzikale omlijsting 
werd verzorgd door Klaas en Hennie Bakker met 
frysk reperetoir en andere evergreens. Aan boord 
waren 21 HBO studenten die hun vuurdoop als 
vrijwilliger beleefden. Dit in het kader van een 
stage die ze moeten doorlopen waaraan geen 
geld wordt verdiend. De meivakantie was dan 
ook het uitgelezen moment om aan deze ‘ver-
plichting’ te voldoen. Met diep respect voor alle 
vrijwilligers aan boord en onze vrijwilligers van 
Makkum e.o. ga ik aan het einde van de avond 
van boord. De volgende haven is Deventer. Ik 
kijk uit naar volgend jaar!

N.B. Wilt u wel eens een week mee als vrijwil-
liger? Kijk dan op de site www.rodekruis.nl. Ze 
hebben u nodig!!!

Lenteconcert Samar in Makkumer Kasteeltje
Makkum - De Doopsgezinde kerk Makkum en 
de bijbehorende kosterswoning werd in 1909 
gebouwd. Vanwege de gaafheid van het exterieur 
en interieur is het Makkumer “Kasteeltje” erkend 
als rijksmonument. Want na de restauratie van 
het hekwerk is de kerk weer een echt kasteeltje 
geworden. Het gebouw leent zich uitstekend voor 
kleine concerten, zoals het Lenteconcert van 
afgelopen zondag door de zanggroep “Samar”. 
De groep bestaat inmiddels 15 jaar en staat sinds 
de oprichting o.l.v. Luuk de Vries. De zanggroep 
heeft een aansprekend en gevarieerd repertoire, 
van Mozart tot Eric Clapton. Het koor heeft uit-
stekende solisten waaronder Bene Schotanus, 
die op een ontspannende manier enkele solistische 
gedeeltes voor zijn rekening nam.

De groep heeft op muzikaal gebied in de afgelopen 
jaren een groeifase meegemaakt. Hoewel “Samar” 
best wat leden kan gebruiken heeft het koor een 
fraaie klank ontwikkeld. Het is helder en verre 

van loom. Ondanks dat het eerste liedje “Sit net 
yn noed” nog een beetje onwennig klonk, kwam 
het koor daarna snel op gang. Aansprekende 
populaire popsongs passeerden de revue. Het 
koor maakte het zichzelf niet gemakkelijk in 
“Nothings Gonna Change my love For You”, een 
pittig arrangement van Joachim Fischer. Daar-
entegen is “Hallelujah” van Leonard Cohen en 
“Plaisir D’Amour”  de groep op het lijf geschreven.

Bij de 2 duetten die gezongen werden Reinder 
Jan Postma en Aukje van der Meer gaat mijn 
voorkeur naar het duet “Bei Männern, welche 
Liebe Fühlen” uit “Die Zäuberflöte”van Mozart. 
Zeer subtiel gezongen en fraai afgewerkt. 
“Oantinken” was daarentegen een minder 
geslaagde keuze fan het duo. Reinder Jan trof in 
het romantische “Im Abendroth” van Schubert 
de juiste sfeer. “Samar” werd begeleiden door 
pianiste Klaasje Winkelvoss en Petrica Veslinga 
op de dwarsfluit. 

Mourre Fan Rom 
in De Wize Weage    

Koninginnedag 5 uur. Voor de bewoners van De 
Wize Weage werd het tijd voor een oranjebittertje/
jus d’orange compleet met heerlijke hapjes, 
warme croissants, kroketten en het Friese 
Volkslied. De versierde hal wedijverde met de 
originele oranje hoofddeksels. Na het onthullen 
door Ane van een vervolgfoto met “het is hier 
alles goud wat er blinkt” op de Mourre Fan Rom  
(wall of fame) werden er drie ridderorden uitge-
reikt in het kader van “mannen met blanke kuiten”. 
Uren later dan de bedoeling was ging iedereen 
tevreden naar zijn/haar appartement. Vast van 
plan om volgend jaar deze spontaan ontstane 
traditie voort te zetten! 

eigen fotoeigen foto

Wiepke Kok rijdt al 40 
jaar voor Troelstra & de 
Vries uit IJlst. 
Op 1 mei 2012 is het exact 40 geleden dat 
Wiepke Kok voet op het terrein zette aan de 
Geeuwkade. Een dag die niet ongezien voorbij 
mag gaan. Troelstra & de Vries besteedt hier dan 
ook graag aandacht aan en wil Wiepke hartelijk 
bedanken voor zijn inzet de afgelopen 40 jaar. 

Als 20 jarige jongen begon Wiepke als chauffeur 
bij transportbedrijf W. de Vries & Zn. te Makkum 
en kwam toen voor het eerst bij Troelstra & de 
Vries op het terrein. De activiteiten van trans-
portbedrijf W. de Vries & Zn. werden per 1 
oktober 2005 overgenomen door De Vlas Transport 
uit Harlingen en Runia Transport uit Nijemirdum. 
Beide bedrijven namen ieder de helft van het 
personeel en de vrachtwagens over. Wiepke 
kwam bij Runia Transport terecht en bleef zo 
voor Troelstra & de Vries rijden. Hij doet dat 
na 40 jaar nog steeds met veel plezier en naar 
volledige tevredenheid van Troelstra & de Vries. 

Wiepke; namens Troelstra & de Vries van harte 
gefeliciteerd met dit behaalde jubileum. 

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Prijswinnaars fotowedstrijd achterwand snelkassa Jumbo

Begin maart heeft een oproep in de belboei 
gestaan voor foto’s van Makkum voor de wand 
achter de snelkassa’s van Jumbo. We hebben 
veel reacties binnen gekregen en in totaal ruim 
60 foto’s ontvangen. Een mooi aantal! Omdat 
we zo’n ruime keuze in foto’s hadden, is ervoor 
gekozen om de fotowand ook uit meerdere foto’s 
te laten bestaan. De uitgekozen foto’s kunt u 
inmiddels in de Jumbo bewonderen. Alle foto’s 
laten iets typisch Makkum zien. We willen 

iedereen die een foto naar ons heeft opgestuurd 
hartelijk danken. Als dank dat we de foto’s 
mogen gebruiken voor de fotowand hebben alle 
winnaars een boodschappenpakket t.w.v. € 50,- 
gekregen.  

De winaars: Mevr. H. Bonnema-Alkema (foto 
met de brug en de foto met de schapen), Dhr. H. 
Spruyt (foto boten), Dhr. J. Werkhoven (foto van 
het strand) en Mevr. N Schmid (foto haven).

Studente Geerie Mensonides 
wint NK Banketbakken

Afgelopen woensdag 25 april, waren de Neder-
landse jeugdvakwedstrijden in Wageningen. 
De 20 jarige Geerie Mensonides uit Cornwerd, 
student aan de Friesland College in Leeuwarden, 
won de 1e prijs met lof als allround banketbakker 
en werd hiermee Nederlands  Kampioen! De jury 
gaf haar 93 punten voor haar producten, ze kreeg 
de hoogste score van alle deelnemers daarbij 
werd haar ook nog eens de AB Mauri Award 
uitgereikt. In 2011 en 2012 werd ze al eens eer-
ste met de Noordelijke kampioenschappen. 
Geerie heeft dus echt talent op het gebied van 
banketbakken. Geerie steekt veel tijd en energie 
in haar vak. Zo is ze vaak in haar vrije uurtjes in 
de bakkerij de Korenbloem te Sneek te vinden 
waar ze werkt om te oefenen voor de wedstrijd. 
De Korenbloem heeft dit allemaal mede moge-
lijk gemaakt en heeft de 1e prijs gewonnen voor 
het beste leerbedrijf van het jaar.

Op woensdag 25 april hielden de J.C.P. 
Salverdaskoalle en peuterspeelzaal de Byntpjutten 
in Wons hun open ochtend. Ouders, grootouders 
en andere belangstellenden konden ervaren hoe 
de jeugd van tegenwoordig speelt en leert.

Om half negen kwamen de eerste gasten al mee 
naar binnen om de start van de dag mee te kun-
nen maken. Het dagelijkse rooster werd gevolgd 
en vooral de grootouders keken hun ogen uit. 
‘Wat in lytse pinne ha se hjoed de dei, wat hiene 
wy dan in gestisel mei ús kroantsjepinne en de 
inkt’ was een reactie. De peuters waren bezig 
met een cadeau voor Moederdag. Dat je op twee-
jarige leeftijd al naar de peuterzaal komt is ook 
iets wat eerder niet bestond. ‘Wy wiene seis 
doe’t wy hinne gongen en hiene noch noait by ús 
mem wei west’. Gasten waren geïnteresseerd in 
de lessen die gegeven werden en waren onder de 
indruk van het zelfstandig werken van de leerlin-
gen. Er was ook veel belangstelling voor 
Cijferstrijd. Een landelijke rekenwedstrijd waar 
alle leerlingen van de basisschool aan mee doen. 
Veel positieve reacties en erg leuk om  te ervaren 
hoe de kinderen prima in staat zijn toelichting te 
geven op het huidige onderwijs.

Halverwege de ochtend was er een gezamenlijk 
moment om koffie te drinken. Na de pauze wer-
den de gasten getrakteerd op geweldige muziek-

optredens. De afgelopen veertien weken kregen 
de leerlingen wekelijks muziekles van muziek-
docent en dorpsgenoot Nynke Jaarsma. Onder 
haar bezielende leiding studeerden de leerlingen, 
per bouw, iets in om te laten zien en horen. De 
afsluiting was helemaal bijzonder: bijna alle 
leerlingen verzorgden een grand finale waarbij 
alles uit de kast werd gehaald. Er vond een live 
uitvoering plaats van de Radetzky mars met op 
het digitale schoolbord beelden uit Wenen.  Het 
was dan wel geen nieuwjaarsdag maar de sfeer 
was prima en de muzikale prestaties veelbelo-
vend!

De leerlingen en leerkrachten hebben laten zien 
dat de J. C. P. Salverdaskoalle een kleine school 
is waar onderwijs op maat gegeven wordt. Een 
veilige en overzichtelijke leeromgeving, per-
soonlijke aandacht in combinatie met actuele 
lesmethodes zijn uitgangspunt voor het onder-
wijs. En op peuterzaal de Byntpjutten wordt in 
een kleine groep adequaat gewerkt aan een ste-
vige basis waarop verder gebouwd kan worden. 
Educatie in Wons: kleinschalig en ambitieus. Er 
heerst rust maar tegelijkertijd bruist het van 
energie Als u na dit gelezen te hebben denkt, 
daar wil ik ook eens een kijkje nemen met mijn 
kind(eren), u bent van harte welkom! 
Contactpersoon is Nynke de Vries, ze is te berei-
ken op telefoonnummer  0517 – 531412.

Veel belangstelling voor educatie in Wons

PSV de Halsbânruters 
Warga 3 mei
Yvonne Philipse met be Cool Men kwamen ook 
hier aan de start in de klasse M1. In de 1e proef 
won zij de 4e prijs met 182 punten en in de 2e 
proef reed zij 194 punten bijelkaar goed voor 2 
winstpunten.

Franeker 5 en 6 mei
Louise Nieuwenhuis kwam hier uit met Sieuwke 
fan Lutke Peinjum in de klasse Z1. Zij reed een 
winstpunt met 204 punten. 
Yvonne Philipse kwam met Be Cool Men uit in 
de klasse M1. Zowal in de 1e als in de 2e proef 
won zij de 2e prijs met 190 en 192 punten goed 
voor 2 winstpunten.
Bij de pony's op 5 mei kwam Emmy Kroeger 
met Michael aan de start in de klasse: L2. In de 
1e proef reed zij 182 punten b ijelkaar goed voor 
weer 1 winstpunt.
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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

Fryslân ontwerpt trebuchet voor  Open NK Eiwerpen in Makkum

MAKKUM -- De organisatie van de Open 
Nederlandse Kampioenschappen Eiwerpen, 
die voor de tweede keer in Makkum worden 
gehouden, is op zoek naar ondernemende mensen 
die een trebuchet kunnen bouwen. Dat zijn slinger-
installaties op basis van de zwaartekracht, waar-
mee op 7 juli eieren kunnen worden gesmeten 
naar een vanger. "Bij de eerste kampioenschap-
pen vorig jaar," zegt vice-voorzitter Jetze Genee 
van de Stichting Open NK Eiwerpen, "hadden 
we tien trebuchets, die soms wel en soms niet 
goed werkten, maar in ieder geval veel succes 
hadden bij de toeschouwers."

De inschrijvingen zijn op dit moment nogal 
beperkt, reden voor Genee om de zaak nog eens 
onder de aandacht te brengen. "We moeten mini-
maal vijf deelnemers hebben om dit onderdeel 
van het programma doorgang te laten vinden. 
Jong en oud kan meedoen. Het enige, dat men 
moet doen is een bouwplan vinden. Dat is niet zo 
moeilijk. Onder meer via You Tube en Google 
zijn er op internet tekeningen en instructies in alle 
soorten en maten te vinden. Ik weet uit ervaring 
hoeveel plezier je kunt hebben door met een paar 
mensen in een schuur aan een trebuchet te werken. 
Het is net als met een vakantie: vaak zijn de voor-
bereidingen het leukst." En als het spul werkt? 
"Dan ga je naar www.eiwerpen.nl om je in te 
schrijven," zegt Genee.

Trebuchet in Makkum wordt grotendeels 
gespeeld volgens de regels van de World Egg 
Throwing Federation, maar is hier en daar aan-
gepast naar de Nederlandse gebruiken. Vootzitter 
Frans van Egmond van de Stichting Open NK 
Eiwerpen: "Een team van tenminste twee deel-
nemers dient een machine te construeren, over-
eenkomstig het oude trebuchet ontwerp. Iedere 
installatie moet volledig door zwaartekracht 
worden aangedreven en gedragen kunnen wor-
den door twee personen zonder hulp van wielen, 
rollers en dergelijke."

Eiwerpen mag zich in een steeds grotere belang-
stelling verheugen, niet in het minst door de 
uitstraling van het Makkumer evenement. Zo 
werden onlangs tijdens de Voorjaarsfeesten in 
IJlst selectieronden gehouden om namens de 
Friese stad te mogen deelnemen aan het NK. 
Koppels vanuit de gehele regio streden om de 
eer. Onder de deelnemers bevonden zich ook de 
regerende Nederlandse Kampioenen Chris 
Kooistra en Andries Smink. Smink is tevens 
wereldkampioen 2011 en houder van het offici-
ele wereldrecord afstandwerpen met 61,7 meter. 
Om zeker te zijn van een startbewijs kan men 
zich nu al inschrijven op www.eiwerpen.nl

Voor nadere informatie: Stichting Open NK Eiwerpen 
Jacques Hoogenboom, secretaris: 06 5152 5528 
Frans van Egmond, voorzitter: 06 2250 8613

eigen fotoeigen foto

Op zaterdag 7 april waren er Friese Kampioen-
schappen voor meisjes niveau 11 en 12 te Makkum. 
Voor deze wedstrijd hebben 3 turnsters van 
D.E.S. zich geplaatst. Zij turnden alle drie 
niveau 11. In de categorie Jeugd 2 wist Annick 
Gerritsma een 6e plaats te behalen met 50.300 
punten. Anja Oostenveld in de categorie Jeugd 1, 
wist een 3e prijs binnen te slepen met 52.00 

punten. In de categorie instap wist Berber 
Koornstra ook een 3e prijs te behalen met 54.00 
punten. Anna van der Geest had zich geplaatst 
voor de Friese Kampioenschappen op 21 april te 
Damwoude. Zij turnde mee in de categorie 
pupillen 2 niveau 10. In totaal had zij 52.750 
punten en met een ruime voorsprong op de 
tweede werd zij Fries Kampioen.

Succesvol einde wedstrijd seizoen D.E.S. Makkum



pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 9 mei 2012

Voetbalprogramma
Woensdag 9 mei
Steenwijk A1 - Makkum A1 19:30

Vrijdag 11 mei
Makkum D1 - Balk D1 19:15

Zaterdag 12 mei
Delfstrahuizen 1 - Makkum 1 14:30
Wolvega FC 3 - Makkum 4 14:30
Sleat B1 - Makkum B1 12:15
Makkum B2 - Franeker SC B4 10:45
Drachten C2 - Makkum C1 11:45
Frisia C6 - Makkum C2 9:00
Makkum D2 - OudegaHJSC D2 9:00
Tzum D1 - Makkum D3 10:00
JV Bolsward E4 - Makkum E2 9:00
Makkum E3 - Mulier E3 9:00
Makkum F1 - QVC F1 10:15
Makkum F2 - NOK F2G 9:15
Lemmer F2 - Makkum F3 9:00
Makkum MC1 - Joure SC MC1 10:30

Ouder/Kind kaatspartij 
op “Keatslân De Seize”
Vorig jaar was er een wolkbreuk boven Makkum 
op de zaterdagmiddag van de Ouder/Kind Partij.
Enkele weken later werd deze partij wel verkaatst 
en het was, zoals ieder jaar, een geweldig succes.
Op zaterdagmiddag 12 mei a.s. wordt er opnieuw 
een Ouder/Kind Partij georganiseerd door de 
KV Makkum. Alle kinderen die lid zijn van de 
KV Makkum kunnen met bijvoorbeeld hun mem, 
heit, beppe, pake of eventueel ander familielid 
laten zien hoe goed ze kunnen kaatsen. Om het 
voor iedereen aantrekkelijk te maken, wordt er 
dit jaar gekaatst met een luchtbal. Het begint om 
13.00 uur en je kunt je opgeven bij Jeltsje 
Folkertsma: kvmjeugd@hotmail.com   Doe het 
vóór donderdag 10 mei 19.00 uur. De prijzen 
worden aangeboden door Makelaardij Kingma 
en Walinga, jongens en meisjes doe mee!

Twirre Fries Kampioen 2012

eigen fotoeigen foto

Lemmer – Op Bevrijdingsdag organiseerde de 
watersportvereniging de Zeven Wouden voor de 
6e maal het Iepen Frysk Kampioenskip 
Sloeproeien. Vanuit Makkum namen zowel de 
Zeesteeg als de Twirre deel aan de wedstrijd die 
tevens voor de heren genomineerd was voor het 
Nederlands Kampioenschap. De race telde 43 
deelnemers, 6 damesteams en 37 herenteams. De 
weergoden hadden het prima met de roeiers 
voor: droog, half bewolkt en een straffe NO-wind 
en juist die zorgde ervoor dat de 22,8 km lange 
race een pittige werd. De Twirre vertrok vier 
minuten voor de Zeesteeg en het werd voor 
beide teams weer een mooie inhaalrace. Op de 
Groote Brekken  was er ruim baan voor de teams 
en ook in de Langesloot was het verkeer ditmaal 
goed geregeld.  
 
De Twirre had een prachtig richtpunt aan de 
mannen van de Zuyderzee die op zo’n 200 meter 
achter ze voor extra motivatie zorgden als ze 
dichterbij kwamen. Via Zeilschool de Kikkert 
ging het over het Brandemeer weer via de 
Groote Brekken naar de finish. Daar raakte de 
Twirre nog in een felle strijd met de Katwijkse 

Black Pul, die in fotofinish door de Makkumers 
werd verslagen. De Zeesteeg klokte 2’14”24 en 
de Twirre was met 2’13”43 net iets sneller. 
De prijsuitreiking was dan ook aanleiding tot 
vrolijke gezichten omdat de race bijna een kilo-
meter langer was dan vorig jaar en de tijden niet 
navenant veel langer.

De tijd van de Zeesteeg was goed voor een ver-
mogen van 84 watt, goed voor een 17e plaats 
overall. Na twee 5e plaatsen was deze uitslag 
enigszins teleurstellend. De mannen van de 
Twirre konden hun geluk wederom niet op, want 
ook nu werden ze als allerlaatste genoemd 
tijdens de prijsuitreiking. Alle 5 geroeide wed-
strijden waren gewonnen en de 116 watt was 
goed voor de titel “Iepen Frysk Kampioen 
2012”. De Grutte Bear uit Joure roeide een puike 
race en werd 2e met 106 watt, het brons ging 
naar de Tréwes 2 uit Aldeboarn.

Daags na Hemelvaart wordt de Koninginnerace 
van Harlingen naar Terschelling geroeid. Ruim 
33 uitdagende kilometers op het Wad zullen 
weer voor een slijtageslag zorgen.

Stoeterij Beijemastate Arum
Warga 2/3 mei
B Dressuur Yvette Altena met Pauline fan stal 
Ghia 181 punten en 195 punten 5de prijs
L1 Dressuur Marsja Dijkman met Alvera fan e 
Beijemastate 194 punten 
M1 Dressuur Marsja Dijkman met Congfu 194  
punten 1ste prijs en 201 punten 2de prijs
Arum 6 mei Sorcha van der Haak met Winston 
189 punten en 196 punten 
Franeker 6 mei
L2 Dressuur Karen Koldijk met Tjarda fan 
Ferwoude 180 punten 
Hanneke Hiemstra met Blinker 184 punten 
Z1 Dressuur Louise Nieuwehuis met Sieuwke 
fan lutle peinjum 204 punten 
Z2 Dressuur Anja Oudendag met Janou fan e 
Beijemastate 204 punten 1ste prijs
Hanneke Hiemstra met Vivant 210 punten 3de prijs
Anja Oudendag met Gitta fan e Beijemastate 
208 punten 4de prijs

Stipepunt bolsward zoekt vrijwilligers op www.stipepunt.nl    
• Woonzorgcentrum Huylckestein Bolsward zoekt 
voor dagverzorging enthousiaste vrijwilligers die 
het leuk vinden om met ouderen te werken. 
Assisteren bij gezelschapsspellen, wandelen, 
koffie-/theeschenken en afwassen. Maandag- en 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00, woensdag-
ochtend 9.30 tot 12.30 of 13.30 uur.

• Zorgboerderij Veldzicht te Parrega zoekt een 
vrijwilliger voor dinsdag-, woensdag- en donder-
dagochtend. Activiteiten begeleiden in de moes-
tuin, dierverzorging en andere knutselactiviteiten. 
Samen zingen en muziek maken zou ook leuk zijn.

• Philadelphia Zorg regio Noord  zoekt voor 
locatie De Dobben te Bolsward (gezinsvervan-
gend tehuis verstandelijk gehandicapten) klus-
jesman voor verschillende voorkomende klussen.

• Philadelphia Zorg regio Noord zoekt voor 
locatie De Dobben te Bolsward een tuinman 

voor het bieden van ondersteuning bij het aan-
leggen van de tuin en eventueel daarna het 
onderhoud.
• Humanitas Zuidwest Friesland te Bolsward 
zoekt een voorleesvrijwilliger. Eenmaal per 
week bij een gezin thuis voor kinderen in de 
leeftijd tussen 2 en 8 jaar. De ouder is zelf thuis 
en wordt zoveel mogelijk bij het voorlezen 
betrokken. Werktijden in overleg.

• Stipepunt Bolsward is op zoek naar een vrij-
williger. Werkzaamheden: intakegesprek vrij-
willigers die zich aanmelden en invoeren in 
computer. Bemiddelen vrijwilligers naar organi-
saties. Onderhouden contacten met organisaties 
die vrijwilligers werven en onderhouden organi-
satie- en vacaturebestand. Sociaal en computer-
vaardig. 

(tel. 06 -46157152 of  e-mail bolsward@stipe-
punt.nl)



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 9 mei 2012

KV MAKKUM ORGANISEERT
DE ALBERT RINIA PARTIJ

Zondag 13 mei a.s. 
wordt deze Off. K.N.K.B.

Schooljongens partij 
del.A, del.B 

+  verl.ronde, gehouden.

De prijzen worden aangeboden door:
Rinia Schilderwerken.

Aanvang: 10.00 uur op
“ Keatslân De Seize “

Zie ook www.kv-makkum.nl

Keurmeesters graag 15 min. vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !

LAATSTE OPROEP

INTRODUCTIECURSUS
KAATSVERENIGING MAKKUM
Start do-dag 10 mei: 19.15 uur

Opgave is nog mogelijk
bij Elly Otten, Tel: 0515-231915

Te Koop
Suzuki alto 1.0 automatic

bouwjaar 2001 
apk jan 2013, kleur geel

i.z.g.s. vraagprijs 1400 euro.

tel. 0515 857545

Pupillen jongens KV Exmorra winnen 
eerste afdelingscompetitie te Exmorra

EXMORRA - Zaterdag 5 mei werd de eerste 
federatie afdelingscompetitie voor de categorie 
Pupillen Jongens gehouden op het kaatsveld van 
KV Exmorra. Er stonden 6 parturen op de lijst die 
elkaar bestreden in twee poules van 3 partuur.

Om 13.00 starten de eerste poulewedstrijden. In 
poule 1 wist Exmorra (Jelmer Dijkstra, Pieter 
Jan Leijenaar, Dennis Strikwerda) de eerste partij 
te winnen van Arum 2 (Menno de Jong, Noah 
Akkerman, Jens Hilarides) met 5-4 6-6. Daarna 
lukte het Witmarsum ( Sander Burger, Folkert 
Smid, Tom van der Sluis) ook te winnen van 
Arum 2 met 5-5 6-0. Uit de laatste partij in de 

poule kwam dus ook de finalist. Met een een-
voudige overwinning 5-0 6-6 wist Exmorra zich 
zeker van een finaleplaats.

In poule 2 starten de parturen van Pingjum 
(Tsjamke de Witte, Romke Sijtsma, Arjen Lok) 
en Makkum (Emiel Dolman, Danny Hoogeveen, 
Abe Reinsma) en dit werd een klinkende over-
winning voor Makkum met 0-5 0-6. De tweede 
partij in de poule werd verkaatst tussen Pingjum 
en Arum 1 (Dirk-Henk Kuipers, Jorrit Tolsma, 
Thymo Bloemsma) en ook deze partij kon Pingjum 
niet winnen. Arum 1 wint met 0-5 6-6. Ook hier 
moest de laatste partij in de poule uitkomst bieden. 
Makkum nam het op tegen Arum 1, maar het 
verschil was te groot. Arum 1 wint glansrijk met  
1-5 4-6 en weet zich ook verzekerd van een 
finaleplaats. De finale beloofde een spannende 
wedstrijd tussen twee hoogwaardige parturen. 
Na een aantal eersten op 6-6 neemt  Exmorra 
duidelijk de leiding en worden de pupillen jon-
gens van KV Exmorra in eigen huis  de winnaars 
van deze eerste federatie competitie afdeling. 

1. KV Exmorra: Jelmer Dijkstra, 
 Pieter Jan Leijenaar en Dennis Strikwerda
2. Arum 1: Dirk-Henk Kuipers, Jorrit Tolsma 
 en Thymo Bloemsma

eigen fotoeigen foto

Gaest/Ferwâlde - Koninginnedag 2012: De eerste 
kaatspartij van KV “Trije Yn Ien” van het nieuwe 
seizoen gaat los. De koningin vierde haar feestje 
elders maar de leden van de KV uit de dorpen 
Gaast en Ferwoude waren naar hun kaatsveld de 
Boppeslach in Gaast getogen om te strijden voor 
hun eigen, door de Rabobank súd-west Fryslân 
gesponsorde, feestje. De start van het nieuwe 
seizoen; altijd weer spannend, hoe staat een 
ieder er voor na de lange winterperiode. Een 
groep kaatsers had al een paar trainings/opwarm 
avonden gevolgd onder bezielende leiding van 
Klaas van de Vlugt. Vraag was of dat ook in het 
spel terug te zien zou zijn. Welnu dat was zeker 
het geval bij een groot aantal kaatsers die beter 
voorbereid op het veld stonden te “ballen”. Een 

enkeling gaf aan ietwat te zijn overtraind…met 
een big smile natuurlijk. Er stonden een negental 
parturen op de lijst en dat bood de garantie voor 
een lange kaatsmiddag.

Grote winnaar was het partuur Jan Stellingwerf, 
Marten Hoekstra en Jeltje de Boer. Een even-
wichtig opgebouwd partuur met Jeltje als debu-
tante in de volwassen divisie. En die rol droeg ze 
met verve. Als foarbest opslaagster wist Jeltje 
gedurende de hele partij meerdere malen belang-
rijke borden voor haar partuur aan de telegraaf te 
krijgen, in de finale zelfs drie eersten door haar 
sterke opslagwerk, variërend tusken ynse ballen 
dan weer plat oer de lyne of heech op efteryn. 
Een ijzersterk debuut. Marten als foarynse en 
sterk als altijd in het tuskenspul. En Jan 
Stellingwerf foarminst op en achter in het perk 
en zeker in het tuskenspul ook niet te stuiten 
maakte dat het een allround sterk partuur was  
Koning werd unnaniem Jan Stellingwerf door 
zijn puike opslagen en een superbest tusken spul.

In de verliezers ronde werd de winst gepakt door 
Jelle Attema met Lammert Miedema. Een zoals 
bijna gewoonte rustig en degelijk partuur 
Attema/Miedema. Alleen kalmte kan u redden is 
het devies van deze beide mannen. Dat maakt 
dat welke tegenstander hen ook treft het zeer 
lastig zal krijgen om de winst te pakken.  

Jan Stellingwerf koning van Rabobank- Koninginnepartij 
KV “Trije Yn Ien”

eigen fotoeigen foto
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Colofon
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 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

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

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

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

Op Koninginnedag, tussen Witmarsum en 
Makkum, een zwart lakjasje. Als iemand het 
heeft gevonden, graag even bellen naar 
0620954181.
 
Tijdens het uitlaten van mijn honden op maan-
dag 23 april, een Gentle-leader. Dit is een hals-
band die ook om de snuit van de hond zit.Ergens 
in de omgeving Engwierderlaan - Klipperstraat, 
rondom de weilandjes waar nu de slip wordt 
gestort. Tel: 06-22432738

Gevonden:
Arum, Franekerkade, 28 april: Witte ex-kater 
met geel-groene ogen, erg oud, ziek. Foto www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, 
tel. 088-0064692.

Gezocht:
Een nieuw thuis voor een lieve sociale 7 jarige 
(gecastreerde) chocolat labrador. Wegens het 
overlijden van zijn baasje zoekt deze hond een 
nieuw tehuis.kan goed omgaan met 
kinderen,honden en katten. Voor meer info: 
0513-412305. Vraag even naar Esther of Willy.

VERLOREN

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

Zoekertje
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2 Squash rackets Styx € 70,- 2x2 Badminton rac-
kets Tecno met tas per set € 60,- tel. 06-83053273
 
Joystick, 2x, ongebruikt. Thrustmaster, voor Game 
Port aansluiting PC € 3,00 per stuk. Kast voor 
verzameling, zwart, Hg.: 1 m, Br.: 50 cm, Dp.: 9 cm. 
€ 5,00 06 - 833 905 49
 
I.G.S. Drie stuks lamellen, de maten zijn: 2.33 cm, 
2.00 cm, 1.60 cm. Hoogte inclusief rails 1.53 cm. 
Goede kwaliteit PVC lamellen inclusief rails. De 
kleur is crèmig en er mankeert helemaal niks aan. 
U kunt ze inkorten en smaller maken. Vraagprijs 
100 euro. Tel. 06-36175115.
 
Een eikenhouten salontafel met een lade. > 110 cm 
lang, 60 cm breed en 45 cm hoog. > Prijs € 35,00 
Tel: 0515-232621
 
twee jonge zwarte half langharige konijntjes, 
zijn nu 8wkn oud.zijn erg lief en makkelijk met 
kinderen.worden middelgroot.af te halen voor 
een zak voer of 7.50 per konijn. tel. 0613781172

Linker heren kaatswant Kleur: Blauw Prijs: 50 
euro. 2 Grenen eetkamertafels Prijs: 50 euro p.st.
Tel: 0636291715.
 
Mooie klassieke piano ,kleur zwart. Vaste prijs 
€250,- tel 0515-231035 of 06-27211041
 
Een blauwe mammoet skelter met aanhangwagen. 
Vraagprijs is € 125,--. Kom langs en bekijk het 
geheel. Tel. 0517-531288

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Op het kerkhof te Makkum ligt de Poolse soldaat F. Kubica begraven, 27 jaar oud. Hij kwam op 16 mei 
1945 om het leven. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei stond de Poolse vlag halfstok bij zijn graf.

Een stukje makkum op het Makkumer skutsje

Afgelopen winter is er niet alleen hard gewerkt 
om het skutsje weer vaarklaar te krijgen voor het 
nieuwe seizoen maar is er ook een mooi schilder-
werk aangebracht. Zodat er nu altijd een stukje 
Makkum meevaart met het Makkumer skutsje. 
Maaike Boonstra- Poog heeft het voorluik van 
het skutsje voorzien van een prachtig tableau 
van Makkum. Het is een aanzicht vanaf de sluis 
gezien richting Vallaat, op de vier hoeken van 
het tableau staan voorkomende ambachten uit 
Makkum afgebeeld. Links boven steenzetter 
(Aant Bakker) Rechts boven tegeltjes vormen bij 
aardewerkfabriek Tichelaar (Jappie Poog) Links 
onder smederij dit staat voor alle scheeps-
bouwers, smederijen en metaalbewerkers die 

Makkum rijk was en nog steeds is. Rechts onder 
netten boeten (Hidde Koornstra)
De regels van het eerste couplet van het 
Makkumer folkslied staan geschreven in het 
originele handschrift van Gerrit van der Linde de 
schrijver van het Makkumer folkslied.
Yn dit alde fryske doarpke 
hawwe wy yn “e widze lein,
Yn dit alde fryske doarpke 
ried us mem de berne wyn

Een mooie aanwinst voor het Makkumer skutsje. 
En we danken Maaike dan ook hartelijk voor dit 
mooie tableau waar ze heel wat uurtjes werk in 
heeft gestoken.  


