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Optreden Rients Gratema en mannenkoor ‘De Flevozangers’!
Zaterdag 23 maart in kerkelijk centrum ‘Het Anker’ in Makkum Door Doutzen Ouderkerken

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Ter ere van het 35 jarig bestaan van
het Christelijk mannenkoor ‘De Flevozangers’,
vindt er aanstaande zaterdag een uniek jubileum
concert plaats in het kerkelijk centrum ‘Het
Anker’. Het concert begint om 20.00 uur. Uniek,
omdat niemand minder dan Rients Gratema zijn
medewerking zal verlenen aan deze bijzondere
avond. Ook kunt u deze avond een optreden mee
maken van ‘De Zanggroep’ uit Exmorra, onder
leiding van Anne Bonnema.
Het is alweer ruim 35 jaar geleden dat het mannenkoor ‘De Flevozangers’ werd opgericht. Reden
genoeg om een bijzonder jubileum concert te
organiseren. Het koor staat onder leiding van
dirigent Lucas Wiersema. Eén van de koorleden
kwam met het idee om een jubileum concert te
organiseren samen met Riets Gratema. Zo gezegd
zo gedaan. Het belooft een veelzijdige muzikale
avond te avond te worden. Door mannenkoor’
De Flevozangers’ worden er Engelse, Duitse,

Nederlands en Friestallige nummers ter gehore
gebracht. ‘De Zanggroep’ uit Exmorra zingt onder
andere een medley van nummers uit de musical
‘De Sound of Music’. De bijdrage van Rients
Gratema aan deze avond zal heel bijzonder zijn.
Als schrijfster van dit artikel had ik het voorrecht om de speellijst van deze jubileum avond
te mogen inkijken. Ik trof daar het lied “See, see
do wide see’ van de Friese dichter en Nederlands
staatsman Piter Jelles Troelstra aan. Het refrein
van dit mooie gedicht wil ik u niet onthouden.
See, see do wide see.
Wat leist dêr drôgjend hinne.
Wa seit wat ûnk en wee.
Yn dy besletten binne!
Hoe zullen deze mooie woorden klinken a.s zaterdagavond in het Kerkelijk centrum ‘Het Anker’?
Dit unieke concert van ‘De Flevozangers’ mag u
niet missen. Net stinne mar der hinne!

MAKKUM
Estrikwerk 24

Boekenmarkt in Cornwerd
Sinds enkele jaren is er op Hemelvaartsdag in
Cornwerd een rommelmarkt, dit jaar maakt de
rommelmarkt echter plaats voor een boekenmarkt, volgend jaar is er weer rommelmarkt. De
boekenmarkt is, ook op Hemelvaartsdag, tussen
11.00u en 14.00u. U kunt niet alleen boeken kopen
maar ook boeken ruilen, 1 boek inleveren = 1 boek
meenemen.De kerk is tijdens deze uren open
voor bezichtiging. Tijdens de boekenmarkt is er

ook weer de mogelijkheid tot kofferbakverkoop,
u kunt daarvoor terecht op het pleintje en rond
het dorpshuis. Voor de boekenmarkt kan de
organisatie nog boeken gebruiken.
Heeft u dus nog boeken of vindt u dit een mooie
gelegenheid om de boekenkast op te ruimen, dan
kunt u uw boeken bij ons brengen. Vera de
Groote, 0515-232261, Pauline van der Saag,
0515 -231577

Vraagprijs
€ 159.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
De Witte Heren – Praktijk 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij hoe ik was
Toen ik alles nog kon.
Met veel verdriet heb ik, na een liefdevolle
verzorging van ruim 2 jaar in verpleeghuis
“Bloemkamp”, mijn lieve Appie toch nog
plotseling los moeten laten.

Albert Rinia
 17 maart 2013
Bolsward

* 17 november 1947
Makkum

Een innemend mens is heengegaan.
We zijn verdrietig om het overlijden van mijn
lieve man, onze heit en pake, maar ook dankbaar
dat we zoveel jaren met hem hebben gedeeld.
Op de avond van 17 maart is rustig ingeslapen

Heert Visser
* 22 augustus 1919
Makkum

 17 maart 2013
Bolsward

Makkum: Pleuntje Visser-Radsma
Rolde: Andries en Tineke
Hanneke en Jarco
Leonie en Henk
Carolijn
Velserbroek: Tina en Hylke
Britta
Marrit
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 22 maart, 's middags om 12.00 uur in het
crematorium 'Goutum', Yndyk 1 te Goutum.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid
in de koffiekamer van het crematorium.
Correspondentieadres: Tichelwerk 24
8754 CB Makkum
Als wij u vergeten zijn een rouwbrief te sturen, wilt
u dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

24 september 1982
Makkum: Hèlen Rinia-van Oijen

Na een moeilijke tijd is overleden onze markante
vriendelijke buurman

Simba
Twinky
Snoopy

Albert Rinia
Wij wensen Helen heel veel sterkte toe

De dienst waarin we het leven van Appie gedenken,
zal worden gehouden op zaterdag 23 maart om
11.00 uur in de Van Doniakerk aan de Kerkeburen
te Makkum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
CorrespondenƟeadres: Gedempte PuƩen 13
8754 EG Makkum

Age
Fam. Cuperus
Geert
Fam. Mollema
Roelof
Fam. Jongman
Fam. Dijkstra
Fam. Hoekstra
Tjeerd

Ale Geert
Fam. Croonenburg
Fam. Van der Weerd
Anton
Henry
Corrie
Fam. Kuperus
Fam. Adema

In plaats van bloemen, is er in de kerk de mogelijk
om een giŌ te geven voor de HersensƟchƟng.

Met intens verdriet hebben wij
plotseling afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze papa en pake

Andries Quarré
* 1 september 1936
Ferwoude

† 12 maart 2013
Makkum

28 mei 1971
Makkum: Martje Quarré – Siedsma
IJlst: Hein en Martine
Eline, Tiemen
Bolsward: Riemke en Bernard
Janick, Maureen
Bolsward: Ynske en Folkert
Daan
De afscheidsdienst en begrafenis
hebben maandag 18 maart j.l.
plaatsgevonden te Makkum.
Correspondentieadres:
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum.

Geborgen in Zijn hand
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

Andries Quarré
Wij wensen Martje, kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Amersfoort: B. Quarré
B. Quarré-Fabriek
Witmarsum: B. Bouma-Quarré
J. Bouma
Joure: R.Quarré
en oomzeggers
Makkum 12 maart 2013
Volkomen onverwacht overleed onze vriend

Andries Quarré
Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van

Albert Rinia

Andries Quarré

echtgenoot van onze collega Helen Rinia-van Oyen

voorzitter van onze Stichting Vrienden van voorheen Het Groene Kruis Makkum.
Wij wensen Martje, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Geheel onverwachts is overleden ons trouw lid

Het bestuur
Dries Bosma, Truus Rienstra en Jopie Weerstra

Wij wensen de familie veel sterkte toe

Wij wensen Helen en de familie veel sterkte toe
met het verwerken van dit verlies.
Directeur, medewerkers en collega’s
Thuiszorg Zuidwest Friesland
17 maart 2013

Makkum, maart 2013

We wensen Mattie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Cor en Aukje

Andries Quarré
E.H.B.O. vereniging Makkum e.o.
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Familieberichten
Geschrokken en verdrietig zijn wij door het
plotselinge overlijden van de (schoon)vader en
opa van onze vrienden Riemke en Bernard en
hun kinderen Janick en Maureen.

Andries Quarré
We wensen hen en de rest van de familie heel
veel sterkte toe.

Wij hebben een vriend verloren.
Geheel onverwachts is overleden

Onverwacht is overleden de vader van onze vriend
Hein

01.09.1936 – 12.03.2013

We wensen Martje, de kinderen en de kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

Wij wensen Martje, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel kracht toe.

Marianne en Kees
Nienke
Haye
Frans en Marieke
Femke

Het bericht van het overlijden van de heer

Andries Quarré

Wij wensen Martje, kinderen en kleinkinderen,
veel sterkte toe met dit grote verlies

is ook bij ons met verbijstering ontvangen.
Andries heeft door zijn jarenlange grote inzet
veel voor de Makkumer Belboei betekend.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Makkum, 12 maart 2013

Namens voormalige leden van
’Bevorderen Makkum’
* F.Bouma †
* J.Poepjes
* A.Wijngaarden
* S. van der Wal
* J.Appeldorn
Andries was de Belboei en
de Belboei was Andries.

Andries Quarré

Wiebe en Sjoukje
Johan en Trijntje
Ronald en Andrea
Jaap
Tjitske en Hylke
Wim en Marijke
en kinderen

Andries Quarré

Andries Quarré

Jaap en Truus
Martin en Natasja
Gerard en Martine
Reimo en Susanne
Patrick en Iris
Harmen en Marijke
en kinderen

Met ontsteltenis moeten we plotseling afscheid
nemen van:

Bestuur en leden van de OVM,
Werkgroep Makkumer Belboei
en alle medewerkers

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze voorzitter

Andries Quarré
Wij wensen Martje, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Bestuur en medewerkers
Begrafenisvereniging Makkum e.o.
Makkum,12 maart 2013

Verdrietig zijn wij door het overlijden van
Onverwacht is overleden onze buurman

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van
de vader van onze vrienden de heer

Andries Quarré
Afscheid nemen doet pijn, want afscheid,
is het besef dat iemand er niet meer zal zijn.
Afscheid nemen van iemand die alles voor je is,
waarvan je weet het is een groot gemis.
Want als je moet afgeven wat je het meest lief
hebt, daar zijn geen woorden voor, dan wordt
alles om je heen even stil…..

Andries Quarré
Wij wensen Martje, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe, met dit grote verlies.
Watze en Lenie
Gerard en Martine
Freek en Barbara
Ciska
en kinderen.

De pen ligt op het bureau.
Het vel papier blijft leeg.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Plotseling is overleden onze vriend
liefs, Klazien & Menno
Luuk & Stijn
Ellen & Davy
Wout & Willemijn & Brent
Adela & Peter
Emma
Marjan & Lisanne

Andries Quarré
Wij wensen Martje, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.
Jan en Corrie Koornstra
Harry en Alie Klein
Jan en Grietje Werkhoven
Makkum, 12 maart 2013

Plotseling is overleden

Andries Quarré
man van ons loopmaatje Martje.
We wensen Martje en haar gezin veel sterkte.
Loopgroep Makkum

Andries Quarré
Wij wensen Martje, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe
De buren:
Steven, Anna en kinderen
Fam. Tuinier
Gea Bruinsma
Stien Bos en Siebren
Michel Schaak
Gerda, Coen en Sarah
Pieter, Wiepkje en kinderen
René Anema
Mark, Jitske en Dylano
Gerrit, Tsjam en kinderen
Fam. F Ruyter
Jeanette Poepjes
Michael, Eelkje, Bryan en Melanie

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van

Andries Quarré
Wij wensen Martje, kinderen en kleinkinderen,
heel veel sterkte voor nu en de komende tijd

Met grote schrik hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van de man van ons
enthousiast lid Martje.
Wij wensen Martje heel veel sterkte toe.
Bestuur Tennisvereniging Makkum.

Donderdagavond tennisploeg:
Pim, Fogel, Wim B., Arie, Sandra,
Jan, Brenda, Wim S., Pieter, Pia.
Makkum, 12 maart 2013
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In Memoriam - Andries Quarré

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
Afgelopen maandag werd in het Kerkelijk Centrum het Anker
te Makkum onder grote belangstelling afscheid genomen van
Andries Quarré. Verbazing, ongeloof, ontkenning waren
kenmerkende gevoelens van vele Makkumers en velen daarbuiten, toen als een donderslag bekend werd gemaakt dat
Andries was overleden. Andries had te kampen met gezondheidsproblemen. Na een kortstondig verblijf in het ziekenhuis waren de berichten positief en kon hij thuis weer goed
functioneren. Maar toch sloeg het noodlot genadeloos toe.
Andries was een vriendelijk, integer persoon en werd in
Makkum gerespecteerd. Onvoorwaardelijk was hij er voor
zijn medemens. Hij kon in stilte genieten van de kleine
dingen om hem heen. Hij was zorgzaam en genoot van zijn
gezin en de pakesizzers waar hij zielsveel van hield.
Zijn betrokkenheid bij de Makkumer gemeenschap was
buitengewoon groot. Zevenentwintig jaar lang was hij de
stuwende kracht achter de Makkumer Belboei. Een boeiende
taak waar hij met hart en ziel zijn energie in stak. Andries
nam deze taak uitermate serieus en bediende Makkum al die
jaren van een wekelijks portie nieuwsgaring. Van jongsaf aan
toonde hij al interesse voor de journalistiek. Als jongeman
volgde hij zijn vader op als correspondent van de Leeuwarder
Courant, het Friesch Dagblad en de Bolswarder Courant.
Toch verkoos hij niet het journalistieke pad maar werd
machinedraaier bij Amels. In 1976 werd Andries beheerder
van de nieuwe sporthal Maggenheim.
Zijn sociale betrokkenheid bij Makkum uitte zich in het
voorzitterschap van de plaatselijke Begrafenisvereniging.
Hij was lid van de EHBO in Makkum en de Vriendenstichting
van het voormalige Groene Kruis. Zijn grote inzet bij
evenementen in Makkum was inspirerend voor velen.
Tevens was Andries actief gemeentelid in het kerkelijk
leven van Makkum.
Naast het grote verlies voor Martje, de kinderen en de pakesizzers verliest Makkum in Andries Quarré een markante
persoonlijkheid, die zich jarenlang op bijzondere wijze
heeft ingezet voor de gemeenschap, waarvoor hij Koninklijk
werd onderscheiden.

Namens redactie en werkgroep Makkumer Belboei
Sjirk Wijbenga

2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Kâlde Kak en tatoeaazje yn Skuzum/Piaam

Piaam - “Dit kin wol foar de tillefysje”, sei immen
nei’t er de foarstelling sjoen hie fan it toaniel
Skuzum/Piaam. Om’t it Skúster tsjerkje in ferbouwing ûndergiet moast de ploech fan regisseur
Jappie Feenstra útwike nei, it net minder smûke,
Fûgelmuseum yn Piaam. Fjouwer kear moasten
de spilers yn ‘t spier foar in útferkochte seal en
ha se it publyk wer skoander moaie jûnen besoarge.
Mei in knypeach nei foarich jier stoartte de famylje
Bruinsma harren diskear wer yn in folslein nij
aventoer fol healwizichheden. Sjef tinkt dat hy
in neef is fan de rike Eugene van Stoetenweg en
stiet mei syn frou Truus en syn slûchslimme
soan samar by harren foar de doar. Se bliuwe 14
dagen en it giet der om wei. Lykas de titel fan it
stik al suggereart binne de tsjinstellings tusken
de beide famyljes grut en soks jout in protte
ferdivedaasje foar it publyk. Jan van der Velde,
Grieke Joustra en Siepie Oostenveld grûpten
lykas foarich jier wer yn de a-sojale rol fan de
famylje Bruinsma. As hienen se in jierlang neat
oars dien. Deselde typkes, deselde klean en deselde
droegkloaterige humor. It publyk lei betiden dûbelgear fan it laitsje as Siepie mei syn stammerderij
besocht wat te sizzen. Jan reage as in stoaterske
hoanne der yn om en Grieke spile, lykas foarich
jier har sloofkes-rol wer treflik. Anke en Alie
(Wijnja) spilen diskear de rol van de adelike stel
van Stoetenweg en dy rol leit harren beide goed.
It ferhaal is in tizeboel fan ferwikkelingen en as

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

troch Sjirk Wijbenga

harren dochter Marie-Claire (Tjitske), dy’t op it
punt stiet te trouen mei Willem-Jan (Martin), it
oanleit mei Boris, binne de rapen hielendal gear.
En dan is der noch de Russyske freondinne fan
de famylje Stoetenweg, spile troch Alie Elzinga.
Se wie net op har bekje fallen en seit planút wat
se fan de famylje fynt.
Nettsjinsteande it feit dat de romte beheind wie
foar de 8 spilers is it Jappie wer slagge der in
oannimlik gehiel fan te meitsje. Syn kreative
ynslagen yn it stik ha fertuten dien. Hy beskikt
oer in entûsjaste groep spilers dy’t mei nocht en
wille toaniel meitsje. We sjogge no al wer nei
takomjier út en binne benijd mei wat foar stik
Skúzum/Piaam dan wer foar it ljocht komt.
Eugene van Stoetenweg
Adelheid van Stoetenweg
Marie-Claire van Stoetenweg
Willem- Jan Buitenveld
Svetlana Karpatov
Sjef Bruinsma
Truus Bruinsma
Boris Bruinsma

Anke de Boer
Alie Wijnja
Tjitske Altena
Martin Vlasbloem
Alie Elzinga
Jan Van der Velde
Grieke Joustra
Siepie Oostenveld

Regisseur
licht en geluid
Soufleur
Grimeur
kledingadvies

Jappie Feenstra
Oege Pieters
Janet Nota
Hilda Hiemstra
Geertina Nota

Winnaars Lego-toy-topper-wedstrijd bij SpeElsgoed
Heel veel kinderen hebben afgelopen woensdag een
gokje gewaagd. Van hoeveel lego blokjes was de
Toy Topper gemaakt? Er waren kinderen die
dachten dat Els zelf aan het knutselen was geweest.
Wel 5 kinderen hadden gegokt op 30.000 blokjes
en zaten er het dichtste bij! Door middel van
loting zijn er 3 winnaars bekend geworden.
1e prijs Marion van't Hoff,
2e prijs Anouk van 't Hoff,
3e prijs Tineke Bleeker.
VAN HARTE GEFELICITEERD !!!!!
Let op: de kleurplaat kun je nog inleveren tot 27
maart bij SpeElsgoed op de markt 12.
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Agenda
Donderdag 21 maart:
Makkum – Begrafenisver. Makkum e.o.
109e ledenverg. aanvang: 20.00 uur in Het Anker
Makkum – Avondrust, Harlem Shake
aanvang: 10.00 uur

Vrijdag 22 maart:
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang:15.00 uur in het restaurant
Makkum – Jaarverg. Kaatsver. Makkum in café
rest. De Zwaan aanvang: 20.00 uur
Skuzum – Klaverjassen in Dorpshuis De Treffer
Aanvang: 20.00 uur
Makkum - Kleding- en speelgoedverkoop van de
peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod in het MFC. van
19.00-20.30 uur

Zaterdag 23 maart:
Makkum - Kleding- en speelgoedverkoop van de
peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod in het MFC. van
11.00-13.00 uur
Makkum – Concert Flevozangers met
Rients Gratema in Het Anker aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 26 maart:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Woensdag 27 maart:
Makkum – Avondrust, Nieuw Rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur

Kerkdiensten
Makkum – Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst
Witmarsum - Hoekstien, 09.30 uur
Voorganger: Dhr. E. van Halsema

Maandag 25 maart
Makkum – de Vermaning, 19.30 uur
Passiestonden

Dinsdag 26 maart
Makkum – de Vermaning, 19.30 uur
Passiestonden
Makkum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Boeteviering 4sprong
Voorganger: Pastoor A Bultsma
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Groot feest op ‘Slachtehiem’ afgelopen vrijdag15 maart!

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Lollum - In het kader van NL.DOET organiseren
Klaas en Lenie samen met hun collega’s voor de
dagzorg voor ouderen elk jaar een feestmiddag.
Deze keer stond de middag in het teken van de
aankomende troonwisseling. De gasten kregen
allemaal een oranje corsage op en de zaal was
prachtig in thema versierd. Griet Wiersma was
uitgenodigd om het e.e.a. muzikaal te omlijsten
en deed dat op een fantastische manier. Er werd
gezongen, gedanst en zelfs de polonaise werd
twee keer ingezet. Wat een leuke sfeer en gezelligheid! Als hoogtepunt van deze middag, werden
de gasten verrast door het bezoek van Bea,
Willem en Maxima. De koningin was oprecht
belangstellend naar de dagzorg en het logeren op
Slachtehiem.

Lenie Bakker, de eigenaresse van Slachtehiem,
heeft haar van alles verteld wat de gasten op de
dagzorg doen en de gymnastiek hebben we even
met elkaar beoefend. De koningin had nog een
verzoek nummer aan Griet Wiersma, want ze is
een erg goede ruiter, dus werd het lied ‘Fryske
Hynder’ uit volle borst mee gezongen. Tot grote
verrassing van Bea kon haar zoon Willem het
Friese volkslied spelen. De gasten zongen spontaan mee. Na een half uur stapte het koninklijk
gezelschap weer op, waarbij Bea Lenie stiekem
heeft gevraagd een plekje op de dagzorg voor
haar vrij te houden... Het feest werd afgesloten
met een heerlijk buffet en rond 19.30 uur kon
iedereen weer huiswaarts keren. Terugkijkend
op een fantastische middag.

Mijn herinnering aan….
Niet ademen! Blijf zo stil staan als je kunt. Als
ze mij er niet in hebben zien klimmen, dan kan
ik het hier nog wel even uithouden… Toch? Je
kunt door de gaten zo het schoolplein opkijken,
dus kunnen ze mij ook zien. Maar…. Als ik nu
niet beweeg, dan houd ik het hier wel even vol.
Je vraagt je af waar ik verstopt ben? In het klimschip: een houten klimtoestel midden op het
schoolplein van groep 8, dat lijkt op de Ark van
Noach. Voor degene die dit speeltuig nooit
gezien heeft: hij bestond uit 4 hoge muren met
gaten erin, die gezamenlijk een vierkant vormden.
In het vierkant zat eenzelfde vierkant, alleen
kleiner en in een andere kleur. Zo waren er nog
twee vierkanten met gaten. Daartussen zaten
rekstokken. In het midden was een soort holle
mast met een trap eraan. Zo kon je van boven af
in de holle mast klimmen. En daarin zat ik
natuurlijk verstopt.
Verstopt voor de meisjes!!! Want die mochten
mij niet oppakken. In de tussentijd kon ik vanaf
mijn geheime plekje goed volgen hoe het spel
“jongens tegen de meisjes” verliep: Er waren al
een aantal jongens gevangen en in de gevangenis
gestopt. Dit bestond uit een houten zithoek aan
de zijkant van het plein. Zodra alle jongens
gepakt waren, draaiden de rollen om en was het

aan de jongens om de meisjes te arresteren.
Maar zolang ze mij niet vinden, blijven wij jongens aan set. Ja, hoor… Zelfs de het snelste
jongen van de klas is gepakt. Nog drie jongens te
gaan… “KOM ERUIT JIJ!!!!” Geschrokken kijk
ik naar boven: Daar zitten 2 klasgenotes, die het
klimschip opgeslopen zijn. Ik moet wel opgeven, want anders dreigen ze mij uit te kietelen!
Als ik het klimschip verlaat doe ik nog 1 vluchtpoging om weg te rennen, aangemoedigd door
de gevangengenomen jongens. Maar er zijn
teveel meisjes die mij in de gaten houden. Als ik
bijna bij de gevangenis ben luidt de meester de
bel. De jongens hebben deze pauze gewonnen!!!
Ik heb vele herinneringen aan het klimschip en
de spelletjes op het plein.
Wat heb jij onthouden van jouw schooltijd op
CBS de Ark? Meldt dit op www.reuniecbsdeark.
webnode.nl en we plaatsen het op de site. Of
vertel jouw verhaal op 19 april op de reünie ter
ere van het 150 jarig bestaan van het christelijk
onderwijs in Makkum. Je kunt je nog opgeven
tot en met 31 maart via mail: nicolevanraay@
hotmail.com, telefoon: 0639797382 of kijk op
de bovengenoemde site!!!
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Wist u dat...
* Menvereniging Yn e beage dit jaar de jaarlijkse
marathon op 27 april houdt.
* En dat deze toegankelijk is voor menners en
ruiters onder het zadel.
* Inschrijven via t.witteveen@hetnet.nl
* VV Makkum een sportverzorger/ster zoekt ter
ondersteuning van de huidige sportverzorgster.
* Interesse neem contact op info@vvmakkum.nl
* de foto`s van het toneel van Skuzum Piaam op
de site van de Makkumer Belboei staan.
* Vogelwacht Makkum 30 maart een excursie
naar het Fries Natuurmuseum organiseert voor
de jeugd tot en met 14 jaar,
* Wij om 13.30 uur vanaf parkeerterrein Multi
Functioneel Centrum in Makkum vertrekken
naar Leeuwarden,
* Opgave gratis is en via Jelly.reitsma@planet.nl
gaat,
* De jeugdkrite bij Allingawier klaar ligt voor
de jeugd tot en met 14 jaar om kievitseieren te
zoeken?
* Deze maisakker te vinden is onder Allingawier
bij Jelly en Siebren Mulder - Reitsma voor de
boerderij.
* jeugd en jeugd onder begeleiding hier welkom
is vanaf 16.30 uur om het eerste kievitsei te
vinden!
* Zondagochtend 14 april wij hier weer de
nazorgddag organiseren voor alle schoolkinderen
van Makkum en Exmorra.

Harlem Shake
in Wooncentrum Avondrust
Kent u de Harlem Shake? Vast wel eens van gehoord
misschien, kijk anders eens even op Youtube. Het
is een hype afkomstig uit Amerika en duurt ook
maar 30 seconden. Eén persoon begint te dansen en
vanuit het niets, na zo’n 10 seconden doet de hele
zaal mee, dat is de bedoeling. Wij willen de Harlem
Shake gaan doen op 21 maart, om 10.00 uur bij het
koffiedrinken. Om het te laten slagen, zou het leuk
zijn als er zoveel mogelijk mensen zijn, dus naast
de cliënten ook personeel en vrijwilligers en belangstellenden van buitenaf. Iedereen mag meedoen!
Neem gerust ook mensen mee, hoe meer mensen
hoe beter! Na afloop is er natuurlijk voor iedereen
een kopje koffie. We hopen op een grote opkomst!

Better let as Net
De kroegenbridgedrivecommissie wil nog haar hoofdsponsor de Ondernemers Vereniging Makkum, al
de andere sponsoren en alle vrijwilligers bedanken
voor de medewerking aan de bridgedrive, welke
werd gehouden op zondag 2 februari 2013 j.l..
De Com. Albert, Meta, Ruda en Rick

Uitnodiging
Informatiebijeenkomsten Windmolenplannen
Provincie en Rijk hebben plannen voor zeer grootschalige opwekking van windenergie in
het gebied Makkum, Harlingen, Bolsward. Als deze plannen doorgaan, hebben ze grote
gevolgen voor het woon– werk– en leefklimaat in deze regio. Het comité Hou Friesland Mooi
organiseert informatiebijeenkomsten in de regio. Het doel hiervan is informatie te geven
over de windmolenplannen en de effecten van windmolenparken op onze leef-omgeving.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
25 maart in dorpshuis De Utwyk in Schraard
28 maart in dorpshuis De Nije Bân in Pingjum
04 april in De Gekroonde Leeuw in Arum
05 april in Multifunctioneel Centrum in Makkum
16 april in Moûnewetter in Witmarsum*
Kijk voor meer informatie op:
www.houfrieslandmooi.nl
www.facebook.com/houfrieslandmooi

Aanvang 20.00 uur.
* in combinatie met de
jaarvergadering dorpsbelang Witmarsum.

Comité Hou
Friesland Mooi
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Cantatedienst op zondagmorgen 24 maart 2013 om 9.30 uur
in het kerkelijk centrum “Het Anker” te Makkum

PAASBRUNCH
1e Paasdag vanaf 11.00 uur
Ruime keus uit heerlijke
koude en warme
brunch gerechten
€ 19,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar € 8,50
(Prijs incl. koffie/thee/melk en jus d'orange)

==> alleen op reservering <==

Restaurant Zurich
0517 579207
Na een geslaagde cantatedienst, vorig jaar, waarin het leven van Jozef werd bezongen wordt er in
het kerkelijke centrum “Het Anker” weer een
cantatedienst gehouden. Bij een cantatedienst is
er een andere verhouding tussen het gesproken
en gezongen woord. Cantatediensten zijn niet
nieuw. In de tijd van Bach waren er al cantatediensten, vandaar ook dat Bach zoveel cantates
heeft gecomponeerd.
De koormuziek gaat over de woorden uit Jesaja:
Troost, troost mijn volk. De muziek is gearrangeerd door Anne Kalkman en er is gebruik

gemaakt van beroemde componisten door de
eeuwen heen. Niet alleen Bach, maar ook
Mendelssohn, Mozart, Handel en Schweelinck
dragen de compositie. De muziek wordt uitgevoerd door het projectkoor uit Makkum en het
Jeugdkoor uit Bolsward o.l.v Anne Kalkman.
Muzikale medewerking wordt verleend door Rianne
Kooistra-dwarsfluit, Sandra Visser-klarinet met
aan de piano Anne Kalkman. De voorganger is
Ds Jeroen van Olffen. Naast koorzang is er samenzang en er zijn veel kinderen die op Palmzondag
zich zullen laten zien. Kom, jubel het uit op deze
feestelijke zondag en houd de lofzang gaande.

Nieuwe groep KIDS Fit & Fun bij FysioNL

Dames Truien
33% korting

Binderij nieuws…..
Altijd al zijden bloemwerk willen
aanschaffen, onze laatste
opruimingsronde is van start
gegaan oplopend tot wel -75%!!!
De komende maanden zitten
wij nog op de Markt 27.
Daarna wordt het nieuwe adres
Harlingerdijk 18.
Vanaf heden zijn wij gestopt met
de verkoop van verse bloemen.

De
Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de Binderij
Markt 27 Makkum
0515-233266

Op maandag 1 April start FysioNL in samenwerking met fitnesscentrum Beach Resort
Lifestyle weer met het beweegprogramma KIDS
Fit & Fun voor kinderen, tussen de 8 en 15 jaar,
die te maken hebben met overgewicht, astma en/
of bewegingsachterstand. Gedurende 12 weken
kunnen kinderen op maandagmiddag van 16.15
– 17.15 en woensdagmiddag van 13.30 - 14.30
in groepsverband trainen. De trainingen zijn
onder begeleiding van fysiotherapeut Erwin
Huitinga en fitnessinstructeur Tom Botermans.
Naast het actieve deel wordt er door gewichtsconsulente Jolanda Abma informatiebijeenkomsten

gegeven aan kinderen en ouders over voeding.
Voordat er gestart wordt met het beweegprogramma
vind er eerst een individuele intake plaats.
Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden wordt
het actieve beweegprogramma vergoed door de
zorgverzekeraar. Voor deelname aan de informatiebijeenkomsten zal wel een bijdrage gevraagd
worden.
Het beweegprogramma vindt plaats bij fysiotherapie en fitnesscentrum Beach Resort Lifestyle.
Het adres is Langezand 2C in Makkum. Voor
informatie kunt u ook contact opnemen via het
telefoonnumer 0515-231551

Informatiebijeenkomst Windmolenplannen
Vorig jaar oktober presenteerde de provincie de
structuurvisie Windstreek 2012. Hierin zijn drie
zoekgebieden aangewezen met de bedoeling om
daar grote windmolenparken te realiseren. Deze
zoekgebieden zijn het IJsselmeer, Kop Afsluitdijk
en Heerenveen. De plannen hebben geleid tot
massaal protest van verontruste inwoners uit het
gebied. Een aantal mensen richtte het comité
Hou Friesland Mooi op met als doel het huidige
plan van de provincie van tafel te krijgen.
Veel mensen uit de regio geven aan behoefte te
hebben aan informatie over de windmolenplannen.
Daarom organiseert het comité Hou Friesland
Mooi een aantal informatiebijeenkomsten. Deze
vinden plaats in verschillende dorpen tussen
eind maart en half april.
Op de bijeenkomsten wordt informatie gegeven
over de verschillende windmolenplannen, wat
de bezwaren, kansen en de risico’s zijn voor de

inwoners en de regio. Het comité luistert vooral
ook naar de reacties en vragen van inwoners uit
de dorpen in de driehoek Makkum, Bolsward,
Harlingen.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
25 maart in dorpshuis De Utwyk in Schraard
28 maart in dorpshuis De Nije Bân in Pingjum
04 april in De Gekroonde Leeuw in Arum
05 april in het MFC in Makkum
16 april in Mounewetter in Witmarsum*
Alle avonden aanvang: 20.00 uur
* in combinatie met jaarvergadering dorpsbelang Witmarsum
Meer informatie is te vinden op www.houfrieslandmooi.nl en www.facebook.com/houfrieslandmooi
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
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TE HUUR

Voetbalprogramma
Zaterdag 23 maart
Makkum 1 - Tonego 1
LSC 1890 A3 - Makkum A2
Makkum C1 - SJO JVB C1
Makkum E1 - Oudehaske E1

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50

15:00
16:00
10:45
10:15

Kantinedienst zaterdag 23 maart

Internet: www.makelaardijgros.nl

Niels deboer/carien treub
Japke smit/eva nauta
Wiepie adema/siepie attema/
ilse mollinga

9.00-1200
12.00-15.00
15.00-18.30

Wûnsstelling 19, Makkum
Ruime woning met garage
en vrij uitzicht over de landerijen.

Te huur vanaf 1 juni 2013.

Uitslagen vv Makkum
QVC 1 - Makkum 1
Makkum 2 - Nijland 2
Makkum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 8
QVC A1 - Makkum A2
Makkum B1 - Frisia B2
Makkum C1 - SDS C1
Makkum C2 - QVC C1G
Makkum D1 - ST IJVC D1
Makkum E1 - Joure SC E4
IJVC E3 - Makkum E3
GAVC E5 - Makkum E4
Olde Veste'54 MC1 - MC1

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

Volleybalprogramma
Vrijdag 22 maart
19:00
20:15
20:15
20:15
20:30
21:30
21:30

Hecher Op-VLO - Makkum XB 1
Makkum MC 1 - S.V.W. JC 1
Udiros DS 1 - Makkum DS 1
Makkum DS 4 - H.V.V. It Heidenskip DS 2
vc Bolsward DS 4 - Makkum DS 2
Makkum DS 3 - VC Sneek DS 8
Makkum HS 1 - S.V.W. HS 1

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 verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV 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.
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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
2 Fauteuils á € 30,=. In één koop: € 50,=. Tijdloos
design, evt. gedeeltelijk opnieuw stofferen. Zonnehemel
Cleosun.10 Philips lampen, vrijwel nieuw. Verrijdbaar frame.€ 125,= Tel. 0515-231377
6 leren stoelen hoogte rug 55 cm zitting 50 cm de
breedte 43 cm kleur is middel bruin prijs 125 euro
tel 0515-232630.
GEVRAAGD
Hallo, bij wie mag mijn pony van de zomer in
Makkum komen grazen tegen een vergoeding? Tel.
0637193030
kraaiennest zoekt meubels! heeft u nog een bruikbare stoel/bank of een ander meubelstuk en wilt u die
aan het kraaiennest schenken? neem dan contact op
met het kraaiennest. kraaiennestmakkum@gmail.com
Kinderspeelgoed en voorjaar-/zomerkleding tot en
met mt 176 gevraagd. Voor de kleding- en speelgoedverkoop van de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod,
op vrijdag 22 maart 19.00-20.30 uur en zaterdag 23
maart van 11.00-13.00 uur in het MFC. Kleding
inbrengen kan overdag op de peuterspeelzaal tot 22
maart. Meer informatie over het inbrengen van
kleding bel met Angela 232965 en Barbara 231279
GEVONDEN
op de zeedijk 3huissleutels aan zwart koord
tel:0618488789/ 0515232109

Harlem Shake
in Wooncentrum Avondrust
Kent u de Harlem Shake? Vast wel eens van
gehoord misschien, kijk anders eens even op
Youtube. Het is een hype afkomstig uit Amerika en
duurt ook maar 30 seconden. Eén persoon begint te
dansen en vanuit het niets, na zo’n 10 seconden
doet de hele zaal mee, dat is de bedoeling. Wij willen de Harlem Shake gaan doen op 21 maart, om
10.00 uur bij het koffiedrinken. Om het te laten
slagen, zou het leuk zijn als er zoveel mogelijk
mensen zijn, dus naast de cliënten ook personeel en
vrijwilligers en belangstellenden van buitenaf.
Iedereen mag meedoen! Neem gerust ook mensen
mee, hoe meer mensen hoe beter! Na afloop is er
natuurlijk voor iedereen een kopje koffie. We
hopen op een grote opkomst!

Parodieën op
het Koninghuis
Een rubriek waar u uw anekdotes en zinspelingen
voor kunt insturen naar: belboei@makkum.nl.
@

Beatrix en W.A.: 'Samen op
r'.
de munt en nog onbetaalbaar'.

*Ook in Makkum “NL DOET dag” Het hekwerk bij de ijsbaan krijgt een verfje.

Fjoer Rin 2013
Zondag 28 april is het zover; de tweede editie
van hardloopwedstrijd en wandeltocht de Fjoer
Rin. Koninginnevereniging Makkum en
Loopgroep Makkum hebben voor de tweede
maal de handen (of moeten we voeten zeggen…)
ineen geslagen en gezamenlijk een prachtig evenement georganiseerd.
Vanaf het Multifunctionele Centrum te Makkum
start om 13.00 uur de kidsrun. Deze route zal om
en langs de tennisbaan en het kaatsveld lopen en
niet langer zijn dan 1 km. Nadat de kinderen
feestelijk onthaald zijn, wordt om 13.30 uur het
startschot gegeven om de wedstrijdlopers voor
de 5, 10 km of halve marathon (21,1km) van
start te laten gaan. De wandelaars gaan tussen
11.00 en 12.00 uur op pad om een route van

ongeveer 15 of 25 km te lopen. Alle routes zijn
vernieuwd dit jaar en laten weer de prachtige
omgeving van Makkum en omstreken zien. Een
groot aantal vrijwilligers zal op de been zijn om
de hardlopers onderweg te voorzien van drinken
en fruit. Er zijn verkeersregelaars aanwezig op
gevaarlijke kruisingen en EHBO staat stand by.
Onderweg kunnen de wandelaars in de verschillende dorpen genieten van een drankje en versnapering. In het MFC Maggenheim zijn prima
douche- en omkleed voorzieningen.
Inschrijven kan vooraf op www.loopgroepmakkum.nl of ter plaatse in het MFC Maggenheim.
De kosten bedragen 7,50 (inclusief consumptie
en attentie). De kinderen doen gratis mee. Op
alle hardloopafstanden zijn prijzen te winnen.

Heerlijk shoppen in de Bazaar
(Zwarte Markt) te Beverwijk

Libelle Zomerweek ´BRASIl´
in Almere.

Zaterdag 30 maart 2013
(inclusief entree en vervoer)

maandag 13 mei (i.p.v. dinsdag 14 mei!)
en donderdag 16 mei 2013
(entree en vervoer)
Voor € 36,00 per persoon

Voor € 30,00 per persoon

De reis vindt plaats bij minimale deelname
Inlichtingen en reserveren bij:
van 20 personen. Opstappen mogelijk
Taxi & Touringcar
in Makkum, Bolsward, Sneek, Workum,
van der Bles / Koudum Tours
Koudum, It Finkeboskje, Balk en Lemmer.
Tel. 0515 - 232 222
www.taxivanderbles.nl
info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl
info@koudumtours.nl

