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Timmer- en onderhoudsbedrijf Frank Gietema

Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Na eerst vijf jaar ervaring te hebben
opgedaan in de bouw begon Frank Gietema in
juni 2007 zijn eigen timmer-en onderhoudsbedrijf. Al bijna 6 jaar kunt u hem met zijn bus
in Makkum en omstreken zien rijden. Onder
andere de mooie nieuwe wandkast bij Speelsgoed en de trap in de Doniakerk zijn door
hem gemaakt. De werkzaamheden van Frank
Gietema zijn zeer divers. Mensen kunnen bij
hem terecht voor onderhoud, verbouw en aanbouw. Alle diensten die hij aanbiedt staan
overzichtelijk gerangschikt op zijn site:
www.timmerbedrijf-fgietema.nl. Naast het
verbouwen van badkamers en keukens zijn
ook vloeren, kozijnen en dakwerk bij hem in
goede handen en kunt u het aftimmeren van
een zolder en het aanleggen van centrale verwarming met een gerust hart aan hem overlaten. Tenslotte maakt hij fraaie tuinhuizen en
meubelen van steigerhout. De meeste werkzaamheden vinden op locatie plaats maar Frank
heeft ook de beschikking over een eigen werkplaats waar hij indien nodig (voorbereidend)
werk kan doen.
Frank vindt het erg leuk om in te spelen op de
persoonlijke ideeën en wensen van klanten.
Hij noemt het zelf “praktisch meedenken”:
luisteren naar wat de klant in zijn hoofd heeft,
bedenken hoe dat idee in de praktijk het beste

uitgevoerd kan worden en dan uiteindelijk een
kwaliteitswerkstuk afleveren. Vanzelfsprekend
heeft hij een opleiding in de bouw gehad, maar
het meeste heeft hij geleerd in de praktijk.
Frank is ook actief bezig met ”aan de weg timmeren” oftewel steeds meer bekendheid geven
aan zijn bedrijf. Hij heeft veel aandacht
besteed aan zijn site. De bezoeker kan de
informatie in maar liefst drie talen (Nederlands,
Fries en Duits) tot zich nemen. De site is duidelijk en het fotoboek is een echte aanrader.
Enige tijd geleden is dat nog helemaal geupdated met recente klussen. Het geeft een goed
beeld van alles wat het bedrijf te bieden heeft.
Frank schuwt daarbij het gebruik van humor
niet: ook een door hem getimmerd kippenhok
komt in beeld. Het aanbrengen van een reclamebord op het hek bij zijn woning aan de kant
van de rondweg bleek een schot inde roos.
Van de meeste mensen die bij het tankstation
van Horjus tanken glijdt de blik wel even over
het bord en ook als men moet wachten voor de
brug en om zich heen kijkt krijgt men dat bord
in het vizier. Momenteel voert Frank Gietema
een grote klus in Wons uit. Wilt u Frank ook
inschakelen? Hij is bereikbaar via de site,
www.timmerbedrijf-fgietema.nl en op telefoonnummer 06-38743074.

IDSEGAHUIZUM
Dorpsweg 8
IN PRIJS

GD!

VERLAA

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs:
€ 160.000,- k.k.

tel. 0515-233664
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Info
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)
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 om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Mondzorg Makkum, Tel. 0515-750576
- 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

Familieberichten
De vogels trekken weg
De bladeren ruisen in de wind
De storm steekt even op
En toen werd het sƟl.......
Met verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor
ons heeŌ betekend, laten wij weten dat voor
ons onverwacht is heengegaan, mijn lieve man
en onze zorgzame heit

Hendrik Koornstra
Henkie
16 december 1955
Makkum: Minke Koornstra-de Groot
AŅe en Jan
Doniastraat 38
8754 EK Makkum
De cremaƟeplechƟgheid zal worden gehouden
op donderdag 18 april om 10.00 uur
in crematorium ´Sneek´, Harinxmalaan 1
te Sneek, Stadsrondweg-noord.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechƟgheid.

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Na jarenlange vriendschap is plotseling overleden
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. 0515-461811 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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

$QQD3RUWPDGH%RHU
✩ Utrecht, 31 augustus 1944

 Bolsward, 14 april 2013

OO ruim 47 jaar
Ald Rij 7
8748 BB Witmarsum
Hans Portma
Wilma en André
Jasper

 12 april 2013

* 11 april 1931

Anneke ging sprankelend en vrolijk door het leven.
Voor heel veel mensen stond ze klaar.
Voor iedereen had ze tijd, aandacht en een lief woord.
Anneke is helaas na een ziekbed overleden.
Ze was een lieve echtgenote, moeder, schoonmoeder en
beppe.

Hendrik Koornstra
Minke en de kinderen Jan en Afke sterkte en
warmte toegewenst
Jaap † en Corrie Kampen
Plotseling is overleden

Henk Koornstra
man van onze nicht Minke.
tante Setske Kooistra-Werkhoven
neven en nichten Kooistra

Freddy en Marjolein
Pepijn
Janno
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 19 april om 11.00 uur in het crematorium,
Harinxmalaan 1, 8600 AD Sneek.
Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid
in de kofﬁekamer aldaar.

Alhiel oan ‘e ein fan sien krêften is nei in warber
en soarchsum libben ferstoarn, yn ‘e âldens fan
82 jier, ús broer en sweager

Hendrik Koornstra
Urk: F. van den Berg-Koornstra †
J. van den Berg †
Makkum: J. Koornstra †
K. Koornstra-van Kalsbeek †
Makkum: H. Koornstra †
E. Koornstra-van der Woude †
Canada: R. Koornstra †
G. Koornstra-Hoogeveen †
Harlingen: K. Koornstra †
M.S. Koornstra-Vallenduuk
Harlingen: S. Koornstra
N. Koornstra-Nijburg †
Harlingen: E. Koornstra
R.R. Koornstra-Timmermans †
Harlingen: J. Koornstra
A. Koornstra-de Boer
Harlingen: J. Boonstra-Koornstra
S. Boonstra

God houdt van je zoals je bent
Op 21 april 2013 om 16.00 uur wordt er in KC
Het Anker voor het eerst een kinderdienst georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst. Deze dienst is voor alle kinderen van 0
t/m 12 jaar en voor hun ouders, opa´s en oma´s,
pakes en beppes en iedereen die wil komen. We
gaan luisteren naar een mooi verhaal met mooie
uitbeeldingen en daar om heen gaan we zingen
met muziek.Na de dienst is er voor iedereen
limonade, koffie of thee. Tot dan!!

Harlingen: B. Tjalsma-Koornstra
F. Tjalsma
Harlingen: J. Koornstra
M. Koornstra-van Rooijen
neven en nichten
Wy winskjen Minke, Afke en Jan sterkte ta.
Boalsert, 12 april 2013
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Friese leerling wint mini Transatlantic race

door Bermuda naar de Azoren

Adverteer in de
Makkumer Belboei

eigen foto

Ydwer Oostenveld uit Makkum, is samen met 28
andere scholieren (trainees) als snelste de oceaan
overgezeild met de Friese schoener ‘Wylde Swan’.
Een reparatie bij de start veroorzaakte een achterstand van 60 uur op de andere grote zeilschepen.
Toch wisten ze na een spannende strijd van 11
dagen en met een gemiddelde van 8.7 knopen als
eerste de 30° lijn bij de Azoren te bereiken - voor
de Thor Heyerdahl, Eye of the Wind en de Regina
Maris. Een flinke wind uit het NNW zorgde
onderweg zo nu en dan voor een spectaculaire
snelheid van 14 knopen.
Citaat blog van trainee Ydwer:
“Op dit moment zit ik lekker rustig in mijn bunk
braaf mijn blogje bij te werken, maar vanmiddag
was het allesbehalve rustig. Het leek een gewone
schooldag te worden, en toen ik vanochtend een
toets had gemaakt, dacht ik dat de volgende ook
wel zou moeten lukken. Vanmiddag, na de lunch,
zeilden we ineens heel erg snel, ik hoorde dat we
wel 14 knopen gingen, maar dat kan natuurlijk
ook een broodje aap verhaal zijn. In ieder geval:
we gingen super snel! En dat was te merken ook.
Er waren hele hoge golven (inclusief schuimkoppen) en het schip schommelde als nooit te
voren. Schoolboeken vlogen door de mainhold,
en je moest je vasthouden, wilde je op een en
dezelfde plek blijven staan (en dan nog was het
een moeilijke opgave). Toen ik mijn tweede toets
gingen maken, later vanmiddag, schommelden
we nog steeds vrij heftig en een paar keer klonk
er een hard gebonk waarna een kanteling van het

schip volgde van naar mijn schatting wel minstens
35 graden. Maar daar kijkt al niemand meer van
op, omdat iedereen het al gewend is...”
Inmiddels ligt de Wylde Swan rustig in de haven
van Horta (op de Azoren). Aan boord doen de
trainees hun schoolwerk, en er staat een expeditie
over het eiland op het programma. In de loop van
deze week vertrekken ze terug naar Nederland
en op 21 april worden ze in IJmuiden verwacht.
6 Maanden lang hebben de trainees met elkaar
de Wylde Swan gezeild naar de Caribbean en
terug. Ze hebben meer dan 13.000 zeemijlen
afgelegd. Ze weten wat het is om een 60 meter
lang Tall Ship de oceaan over te sturen, wacht te
lopen en verantwoordelijkheid te nemen terwijl
anderen liggen te slapen in hun hangmat of kooi.
Naast het reguliere schoolwerk (wat ook gewoon
moest gebeuren) hebben ze veel mee gemaakt,
veel landen bezocht en internationale contacten
gelegd. Ze zijn één geworden met het schip
en met de bemanning. Ondanks dat het een
fantastische reis is geweest, is het straks vast
verschrikkelijk om afscheid te moeten nemen
van dit avontuurlijke leven. Terug naar huis en
voor Ydwer: terug naar 4-VWO op het Marne
College in Bolsward. Maar wel met de ervaring
van hun leven.
Op 16 mei houdt de Wylde Swan een voorlichtingsbijeenkomst over haar educatieve jongerenprojecten. Vraag een inschrijfformulier hiervoor
aan bij: info@wyldeswan.eu

Een eilandbezoek vol met verrassingen

* 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.

Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op
woensdag 24 april houdt It Fryske Gea een
wandelexcursie door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wandeling begint om
14.00 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen
en een verrekijker worden aangeraden. Opgave
voor de excursie kan tot dinsdag 23 april via het
kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448 of
via www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot
en met 12 jaar € 2,- per persoon.

Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de kust
zandbanken permanent droog kwamen te liggen.
Geleidelijk konden de planten zich op de kale
Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn hier
zeldzame plantensoorten te vinden. Ook vogels
hebben deze prachtige omgeving ontdekt. De
laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als
grote bonte specht en havik. Een wandeling op
dit unieke eiland is zeker de moeite waard!
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Alle 22 learlingen fan ‘CBS De Ark’ slagge foar it Jeugd EHBO!

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
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
Makkum - Nei de krystfakânsje stie idere freedtemoarn EHBO op it lesroaster fan groep 7.
Teory yn de klasse en de prakyk oefenje mei Aly
Wybenga en Sandra de Zee yn it gymlokaal fan
de ûnderbou. Freed 5 april wie it safier, de dei fan
it echte eksamen. Hoe leist ien yn de ‘stabiele
zijligging’ en hoe dochst ien mei in seare hân in
mitella om. Hoe wie dy lestige platte knoop ek
alwer. En net te ferjitten de 5 belangrike punten
fan de EHBO. Efkes foar 12 oere krigen de bern

te hearen dat elkenien slagge wie! In stik spanning
fuort. Dat moast fierd wurde fansels. De middeis
in High Tea yn de klasse. In lekkere ôfslúting nei
al dat hurde wurkjen. In pear reaksjes fan de bern
op de fraach hoe as sy de EHBO lessen fûnen.
‘Aly en Sandra leinen it goed út en it wie leuk om
te dwaan’. ‘It wie wat oars as oars’. ‘Ast it echt
dochst dan is it folle oarser as op papier’.
Groep 7 fan CBS De Ark it wie wer bêst genoch!!

Makkumers wordt wakker en wordt toch eens actief!!
Afgelopen vrijdagavond 5 april was er een informatie en discussieavond georganiseerd door
Hou Friesland Mooi in het MFC te Makkum.
Het thema was, wat ons te wachten staat als de
plannen van het plaatsen van de mega windparken,
(Windmolens) in onze mooie omgeving gerealiseerd zouden worden. De zaal was maar voor
75% gevuld en naar mijn inschatting meer met
personen van buiten Makkum, dan met eigen
Makkumers! Waar was iedereen, waar waren de
besturen van onze verenigingen of hun vertegenwoordigers?? De vereniging van Bedrijven, de
Ondernemers vereniging, plaatselijk belang
Makkum, en alle belanghebbende middenstanders
van Makkum???
Waar was iedereen, die ons mooie dorp, omgeving,
natuur, en toerisme een warm hart toedragen?
Op een enkeling na was er niemand aanwezig,
dit is in mijn ogen een zeer verontruste en
bedroevende zaak!! Ik hoop dat jullie je allemaal
realiseren dat het toeristisch karakter van Makkum
volledig om zeep wordt geholpen door deze
grote industriële windmolens. Mede door het
indutten van onze eigen ondernemers en plaatselijke middenstanders, valt er in de toekomst geen
boterham meer te verdienen!

WORDT VERDORIE EENS WAKKER!!!!!
Ieder die een beetje gelovig is weet dat de kruisiging van Jezus Christus nu geleden is, maar de
kruisiging van de Makkumers en omsterken nu in
volle gang is!! We zijn overgeleverd aan Pontius
Pilatus, in de vorm van de Provincie Friesland,
voorgeleidt door de Politieke partijen, de PVDA,
het CDA en note bene de FNP. De FNP die er
mede verantwoordelijk voor is dat er maar slechts
3 zoekgebieden aangewezen zijn! De Provincie
Friesland schuift de besluitvorming omtrent de
windmolens voor zich uit, (nu eerst weer een
half jaar) is dit een vertraging tactiek..??? Eind
december 2013 moet de Provincie Friesland
een goed en geloofwaardig onderbouwd plan
indienen bij het Rijk, is dit niet het geval dan
neemt het rijk de besluitvorming van de inrichting
van de windparken voor zijn rekening en is er
nagenoeg geen inspraak meer mogelijk!! Lukt
dit de Provincie Friesland niet om dit voor
genoemde datum in te leveren dan wast zij de
handen in onschuld net als Pontius Pilatus, en
zegt het volk (rijk) heeft beslist.
Van een gefrustreerde en zeer teleurgestelde
dorpsgenoot, Paul Doedel

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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Pop Up Shop in de Zwaan

Door Judith van Lavieren

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

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

Makkum - Met een flyer in frisse kleuren gemaakt
door Geartsje Haijtema van Fiks Design vestigde
een groep vrouwelijke ondernemers uit Makkum
de aandacht op zich.”Zo zijn we er ineens, en zo
zijn we ook weer weg. Een grote tijdelijke winkel bestaande uit allerlei schatten die Makkum
en omgeving rijk is”. Zo´n tekst maakt nieuwsgierig. Ook ondergetekende bezocht op 12 april
dit eenmalige spektakel. Wie en wat zagen de
bezoekers van de Pop Up Shop opduiken?
Natuurlijk de dames van Kokofun, de initiatiefnemers van dit fenomeen. De vorige keer waren
ze nog met z’n tweeën, nadat ze weggeregend
waren van de markt, nu hadden ze een grote
groep collega’s uitgenodigd om mee te doen.
Gastheer was wederom Rik Hack van de Zwaan
en waar vorig jaar alleen de achterzaal was veranderd in een winkel besloeg de Pop Up Shop de
hele zaak.
Siepie van Kalsbeek was aanwezig met haar
kaarten en canvas met Friese spreuken. Gouden zilversmid Atelier Reijns demonstreerde het
parelknopen en verkocht zelfgemaakte sieraden
en horlogebanden. Bij Kearneys Hair en Make-up
kon men terecht voor het aanbrengen van een
mooie make-up en voor leuke veertjes en kleuraccenten in het haar. Pedicure en Schoonheidssalon Nienke van it Ferset had een mooie
korting op een schoonheidsbehandeling in de
aanbieding en gaf demonstraties wenkbrauw
epileren. WOON interieur & ontwerp had de
fraaie designstoelen die zij verkoopt tentoon-

gesteld. Ook hier een mooie aanbieding voor een
stylingadvies. WOON interieur & ontwerp helpt
u met de indeling, de kleuren of het lichtplan in
uw woning of bedrijfsruimte. Beautycentrum de
Mar had een make-upaanbieding van Roselheim
en verzorgde manicures met shellac, een gelnagellak. Funsport Makkum, die we kennen van
het Makkumer strand, stond in de Pop Up Shop
met badkleding en slippers. De nieuwste onderneming was Swiet fan Marlous. Marlous bakt
cupcakes, cakepops en taarten op bestelling.
Ze verzorgt ook workshops en kinderfeestjes.
De kids krijgen op zo’n feestje een bakkersmuts
en een bakkersdiploma. Ook bruidstaarten en
geboortetaarten zijn bij haar te bestellen.
En last but not least: Annelies Adema. Zij stond
met haar Shiatsupraktijk Annelies klaar voor
shiatsumassages van een kwartier. De opbrengst
van deze behandelingen werd door Annelies
gedoneerd aan Alie Postma-Kooistra. Op de
steegjesfair was Annelies ook al in touw geweest
om Alie te ondersteunen in haar actie voor de
kankerbestrijding. Op beide evenementen heeft
Annelies 197 euro opgehaald. Alie Postma –
Kooistra komt op 5 juni aanstaande in actie en
gaat dan hardlopend de Alpe d’Huez beklimmen.
Zelf is ze natuurlijk ook al druk bezig met geld
inzamelen. De teller van Alie stond begin april
op 2350 euro. Op de site www.opgevenisgeenoptie.nl kunt u meer lezen over (en doneren aan)
de actie van Alie. Haar streefbedrag is 2500
euro, met nog een beetje hulp gaat ze dat halen!

Korenfestival 2013
Op 20 april a.s. heeft de Federatie van muziek en
zangverenigingen Femuza een festival voor de
zangverenigingen georganiseerd. Dit hoogtepunt
op cultureel gebied vindt plaats in het Kerkelijk
centrum “It Anker” te Makkum en wij willen
daarom een ieder uitnodigen dit festival bij te
wonen. Het organiseren van dit korenfestival
heeft als doel het op niveau houden van de zangverenigingen en biedt de deelnemende verenigingen een uitstekend podium om hun te kunnen
presenteren. De optredens worden vakinhoudelijk beoordeeld door dhr. John Damsma uit
Groningen. Ook dit jaar worden de koren beoordeelt op alles wat met de presentatie en P.R. van

de koren te maken heeft. Hiervoor heeft het
federatie bestuur een publiekjury uitgenodigd.
Voor de best presenterende koren zijn een aantal
prijzen beschikbaar gesteld. Wilt u weten welk
effect dit heeft op de optredens kom dan 20 april
a.s. naar Makkum. Het festival begint om 18.30
uur en de toegang is gratis. Voor de liefhebber is
dit een uitgelezen kans om prachtige koormuziek te kunnen beluisteren. U bent van harte
uitgenodigd!
Wat: Korenfestival 2013 Waar: In de Kerkelijk
centrum “It Anker” te Makkum, Buren 17 Makkum
Aanvang: 18.30 uur Entree: vrij entree
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Agenda
Vrijdag 19 april:
Parrega – Maitiidsklanken in Dorpshuis
De Gearhing aanvang: 19.45 uur
Skûzum – Dorpshuis De Treffer
Klaverjassen aanvang: 20.00 uur
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 20 april:
Makkum – Open dag K& M Builders
van 10.00 uur tot 16.00 uur
Pingjum – rommelmarkt Plaats: Dorpshuis,
Lammert Scheltestraat 10/12 Tijd: 10.30-15.30 uur
Makkum – Korenfestival in Het Anker
Aanvang: 18.30 uur

Zondag 21 april:
Makkum – Jeugdnazorgdag van Vogelwacht
Makkum aanvang: 10.00 uur

Dinsdag 23 april:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 24 april:
Makkum - Algemiene Ledengearkomste
Doarpskrite Makkum aanvang: 20.00 uur

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – Het Anker, 16.00 uur
Kinderdienst
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
Voorganger: Br. J Dijkstra
Zurich – Dienst, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Wist u dat...
* er volgende week woensdag Volleybalver.
Makkum leden bij u aan de deur komen voor
de jaarlijkse geraniumactie 3 stuks voor maar
5 euro!
* Dat het heel druk wordt op de reünie dag van
CBS De Ark op vrijdag 19 april?
* En dat er die avond live muziek is in de tent
tot 12.00 uur!!

Hjirby wurde alle leden fan
de Doarpskrite Makkum útnoege
ta it bywenjen fan de
Algemiene Ledengearkomste
op woansdei 24 april 2013
om 20.00 oere
yn it “MFC Maggenheim” te Makkum
Wurklist: *
*
*
*
*
*
*
*

Iepening
Meidielings en ynkommen stikken
Oantekeningen lêste jiergearkomste
Jierferslach 2012-2013
Finansjeel ferslach
Ferslach kaskommisje
Beneaming nije kaskommisjelid
Bestjoersferkiezing:
Ôftredend en werkiesber: Gea Bakker
* Tariedings 2012-2013
* Omfraach
* Sluting
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ACT “Racing Makkum” heeft zich uitgebreid met 2 ‘nieuwe’ coureurs

Foto en verslag; Joop Sipkema (webmaster)
V.l.n.r. Harm Jan Cuperus, Jorn Adema, Sebastiaan de Haan en Karel Roorda
Nu het nieuwe autocross seizoen voor de deur
staat is heeft het autocross team “Racing Makkum”
zich uitgebreid met de 2 ‘nieuwe’ coureurs Karel
Roorda en Sebastiaan de Haan. Net zoals de
huidige leden Jorn Adema en Harm Jan Cuperus
treden deze jongens aan in een VW Scirocco in
de bekende kleuren waar Harm Jan ooit zijn eerste
successen mee behaalde. Na het zeer succesvolle
seizoen van 2012 waar Jorn Adema terecht clubkampioen bij de Friese Autocross Club (FAC) is
geworden gaan deze 4 Makkumers het komende
seizoen weer de strijd aan en een gooi doen naar
de felbegeerde titel die Jorn nu in bezit heeft. Ze
gaan hun best doen om de titel in Makkum te
houden. Jorn mag dit seizoen van start gaan met
startnummer 1, Sebastiaan rijdt met nr. 2, Harm
Jan met zijn vertrouwde nr. 4 en Karel gaat met
startnummer. 8 rijden.
De eerste cross is in het zeer koude paasweekend
al verreden op het “vernieuwde” circuit te Blauwhuis/Wolsum. De sloten zijn gedempt en de baan
is voorzien van ‘boarding’, dit zorgt voor hogere
snelheden en meer spektakel. Rondom het circuit
zijn er hoge hekken aangebracht om de veiligheid voor de toeschouwers te optimaliseren en
zijn er tribunes aangebracht om het kijkplezier
voor elke toeschouwer aantrekkelijker te maken.
Er is dus volop geïnvesteerd om meer spektakel
en kijkplezier te verkrijgen alleen is er helaas
geen controle over de weersomstandigheden.
Zondag 31 maart was het zover. Alle vier de
auto’s waren klaar en vertrokken vroeg in de
ochtend naar het circuit. In de eerste manche
kwamen Harm Jan en Sebastiaan aan de start.
Beide gingen goed van start, maar Sebastiaan
had het ongeluk dat hij dwars op de baan terecht
kwam en zijn voorkant hard geraakt werd. Voor
hem was de manche over, maar gelukkig kon de
schade wel worden hersteld. Harm Jan moest
van de achterste start rij starten en wist zich naar
de vijfde plaats te rijden. De tweede manche was
mooi paars gekleurd met vier rijders van
RacingMakkum aan de start. Harm Jan wist zich

al vrij snel naar de kop te rijden en heeft zijn
eerste plaats niet meer uit handen gegeven. Jorn
kreeg een lekke band en heeft de manche nog wel
uit gereden, maar kon geen strijd meer leveren.
Karel was goed op dreef en eindigde in de kop
van het veld, maar achteraf was er wat mis met
zijn transponder waardoor hij in de officiële
uitslag als laatste eindigde. Dit was flink balen,
want dit bleef hem de gehele dag achtervolgen.
Sebastiaan eindigde op een keurige zesde plaats.
In de derde manche verschenen Jorn, Harm Jan
en Karel aan de start. Karel maakte een sprong
met zijn auto en bij het neer komen brak zijn
achterwiel af en was de manche voor hem
jammer genoeg over. Jorn liet zien waarom hij
de regerende clubkampioen is en werd eerste.
Ook Harm Jan reed zich naar de kop van het
veld en eindigde op de vierde plaats. In de laatste
manche voor de finale mochten Jorn, Karel en
Sebastiaan hun krachten weer meten. Sebastiaan
kwam in deze manche door een klein stuurfoutje
op zijn zijkant terecht en kon jammer genoeg
niet verder. Jorn wist zich al snel naar de kop van
het veld te rijden en werd uiteindelijk derde.
De finale was een prachtig paars gezicht met vier
rijders van Racing Makkum aan de start. Alle vier
rijders reden geweldig, maar Karel werd weer
achtervolgd door de transponder pech. Sebastiaan
leverde een mooie strijd en wist zich in de top
tien te rijden. De strijd om nummer één en twee
werd na een spannende finale uiteindelijk in een
onderling duel uitgevochten tussen Harm Jan en
Jorn waarbij Jorn uiteindelijk de finale wist te
winnen waar Harm Jan dus op de tweede plek
finishte. Na een mooie koude crossdag werd Jorn
met 2 wedstrijdpunten voorsprong de dag winnaar
en Harm Jan betrad de tweede plaats in het dagklassement. Sebastiaan en Karel hadden jammerlijk genoeg veel materiaal pech, maar hebben
laten zien dat ze een waardevolle aanwinst zijn
voor de FAC 1600 klasse en voor het team.
Alle info, verslagen, foto’s e.a. feitjes zijn te
vinden op www.racingmakkum.nl.
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Vw polo 1.4 16 v

Opel corsa 1.4 16 v

Vw golf 1.4 fsi

benzine, Bouwjaar 2001, Kilomterstand: 97893
Kleur Blauw, Stuurbekrachtiging, Abs, Airbaq's, Verstelbaar
stuur, Zeer lage kilometerstand, Hele mooie auto.

Benzine, Bouwjaar 2007, Kilometerstand 142449
Kleur zilver, 5 deurs, Airco, Centrale deurvergrendeling
Elektrische ramen, Cruisecontrol, Boordcomputer

benzine, 5 deurs, 2004, Kilomterstand 170105
Kleur blauw metallic, Airco, cruisecontrol, elektrische
ramen, Centrale deurvergrendeling, Boordcomputer

Prijs € 2750,-

Prijs € 5950,-

Prijs € 5950,-

Gratis Apk in combinatie met een
grote beurt in de maand april
Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Open Dag K&M Yachtbuilders - Aluminium Mekka in Makkum!

eigen foto

Zaterdag 20 april zet K&M Yachtbuilders, bouwer
van aluminium custom-built zeiljachten, haar werf
deuren weer open. Van 10 tot 16 uur is iedereen
welkom in Makkum om kennis te maken met de
werf en haar werk: binnen staan diverse jachten
in aanbouw (ca. 7 stuks), buiten in het water meerdere reeds opgeleverde schepen (ca. 15 stuks),
twee lezingen (12 en 14 uur) en mooi weer! Vier
van de K&M “lijnen” zijn aanwezig: Bestevaer,
Bestewind, Stadtship en Axonite.

aanwezige schip zijn, maar daarom zeker niet
minder leuk om eens te bekijken!” “Zoekt u een
werf voor een refit of onderhoudsklus? Ook hiervoor kunt u bij K&M terecht. Er is een standje
ingericht met info hierover, en er staan een aantal schepen als ʻshow-caseʼ ter bezichtiging.”
Vier van de aanwezige schepen zijn ook nog te
koop. Te weten, de Bestewind 50 ʻKooi Aapʼ,
Bestevaer 53ST ʻZeeroverʼ, Bestevaer 50S
ʻEverdina Mariaʼ en de Bestevaer 73S ʻChristopherʼ.

Van 48 tot 73 voet
Eeuwe Kooi, directeur en eigenaar K&M: “Wanneer
is onze Open Dag interessant voor u? Als u
van plan bent om een zeiljacht op maat te laten
bouwen. Als u interesse heeft in aluminium
custom en polyester semi-custom jachten. Maar
ook als u “gewoon” zeilliefhebber bent.”
“Natuurlijk kunt u ons ook op een andere dag
bezoeken, maar tijdens de Open Dag kunt u veel
jachten tegelijkertijd bezichtigen. Elk jaar meren
eigenaren van een K&M jacht aan in Makkum.
Jachten, die normaal gesproken fraaie tochten
aan het zeilen zijn. Met zo veel schepen naast
elkaar, kunt u goed zien, hoe elke eigenaar zijn
eigen keuzes heeft gemaakt. Om het beeld van
uw ideale schip compleet te krijgen, is het goed
om veel verschillende schepen te bekijken en
alles op te schrijven wat u beslist wel (en niet)
wilt.”, legt Eeuwe uit. “De aanwezige schepen
geven een goed beeld van wat wij als werf doen.
Niet alleen de aluminium Bestevaer en Stadtship
schepen, maar ook bijvoorbeeld de Bestewind
50, het polyster zusje van de Bestevaer, is een
schip dat wij bouwen. Van de Bestewind 50 zullen
er in ieder geval 6 aanwezig zijn.”

Lezingen (in het Engels)
Dit jaar twee erg verschillende, maar ook erg
interessante lezingen. 12:00 uur Marnix Hoekstra,
directeur van het bekende en vermaarde architecten bureau Vripack uit Sneek zal een lezing
houden over ʻhigh latitude sailingʼ, dus varen in
koude gebieden. Iets wat veel van onze eigenaren
al doen! 14:00 uur Leonie Kok heeft een wereldomzeiling gemaakt, aan boord van een aluminium
zeiljacht, samen met haar man Adam, en hun
twee peuters. Prachtige fotoʼs, filmpjes en mooie
verhalen gegarandeerd! De lezingen zullen in
het Engels gehouden worden gezien het aantal te
verwachten buitenlandse gasten.

“Daarnaast hebben we twee compleet custom-built
aluminium jachten, de Icon 48 ʻLeelooʼ en de
Axonite 69 ʻAxoniteʼ. De ʻLeeloʼ zal het kleinste

Overige activiteiten
Naast de schepen in aanbouw en de schepen
welke buiten liggen heeft K&M nog meer georganiseerd om de bezoekers te vermaken. Er zijn
verschillende leveranciers zoals Yanmar, Cuno,
OnDeck, RayMarine, Asa Boot Electro en
Holland Nautic die hun producten presenteren
en tentoonstellen. Mocht u dorst of trek krijgen
dan is er ook de mogelijkheid om iets verfrissends te halen bij Jurjen Catering. Het strand van
Makkum is vlakbij voor vermaak met het gezin
als u eenmaal bent uitgekeken op de werf. Het is
niet nodig om u aan te melden voor deze Open
Dag, en ook kinderen zijn van harte welkom!

Volleyballeden brengen bij de u lente in huis
Makkum - Volleybal Vereniging Makkum houdt
woensdag 24 april haar jaarlijkse geraniumactie.
Net als vorig jaar komen de leden bij de bewoners
van Makkum en aanliggende dorpen aan de deur

om de kwaliteitsplanten te verkopen ten behoeve
van de vereniging. De actie start om zes uur. De
geraniums kosten per drie stuks vijf euro.
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Fjoer Rin laat zuiden
van Makkum zien

Makkum - Zondag 28 april is de tweede editie
van de Fjoer Rin. Een hardloopwedstijd en
wandeltocht. Uniek is dat er weer geheel nieuwe
routes zijn gemaakt. Dit jaar is gekozen voor
routes die door het prachtige landschap lopen ten
zuiden van Makkum. Onze 3 hardloopafstanden
(5, 10 en 21,1 km) doen o.a. de plaatsjes Skuzum,
Piaam, Ferwoude en Gaast aan. Tevens gaan de
routes langs ons Makkumer strand en door de
mooie Middenwaard om te finishen op de haven
van Makkum.
Ook de wandeltochten voeren langs het zuiden
van Makkum. Er is een lange route van 25 km
uitgezet, waarbij onderweg in de kleine dorpjes
Allingawier, Skuzum, Ferwoude, Gaast en Piaam
halt kan worden gehouden voor een gezellige
versnapering. Maar voor mensen voor wie 25 km
een te grote uitdaging is, wordt tevens een kortere
route van 15 km aangeboden. Deze is niet op de
posters en flyers genoemd, maar is zeker een
aanrader.
Net als de hardloopwedstrijd voeren beide wandeltochten u ook langs het strand waar de hoofdsponsor Beach hotel De Vigilante het terrasseizoen
opent met o.a. live muziek, buitenbar en bbq.
Kortom; kom in beweging, dravend of kuierend
voor een kortere of langere afstand. Kinderen
doen gratis mee met de kidsrun of wandeltocht
en voor iedereen is er een consumptiemunt en
een leuke attentie. Fjoer Rin: genieten, gezellig
en gezond!

Rommelmarkt Pingjum
Op zaterdag 20 april van 10.30 tot 15.30 is er
een rommelmarkt te Pingjum t.b.v ons nieuwe
dorpshuis. De rommelmarkt wordt bij dorpshuis
annex school gehouden in gymzaal en plein en u
kunt er genieten van een kop koffie, thee, limonade
en wat lekkers. Naast een geweldige hoeveelheid
spullen is er ook een draaiend rad. Entree gratis,
zet maar in uw agenda dit dagje in Pingjum!

Succesvolle lancering Bootcamp bij Beach resort Lifestyle

eigen foto

Makkum - Op Zondag 14 April lanceerde Beach
Resort Lifestyle het nieuwe populaire trainings
programma Bootcamp. Bootkamp is een trainings
vorm die gebaseerd is op de training van het
Amerikaanse leger. Het is een sport die voornamelijk in de buitenlucht wordt beoefend. Er wordt
gebruik gemaakt van attributen die in de natuur
te vinden zijn zoals: boomstammen, bankjes,
klimrekken en je eigen lichaamsgewicht.
2 groepen enthousiaste mensen maakten kennis
met deze nieuwe trainingsvorm onder ideale

weersomstandigheden. Bootcamp is een hele
efficiënte manier van trainen omdat kracht en
conditie elementen voordurend worden afgewisseld en zo mensen in een uur veel meer calorieën
verbranden dan bijvoorbeeld een uur fietsen.
Ook de toename van kracht is aanzienlijk met
het grote voordeel dat je stofwisseling verhoogt.
Bootcamp wordt iedere Zondag ochtend gegeven
om 10:00 uur en start vanaf het sportcentrum.
Er is nog ruimte voor deelname dus als uw geïnteresseerd bent in een les kunt u bellen met
Beach Resort lifestyle. Tel: 0515-231551

Maitiidsklanken
Bovenstaand is de aankondiging van een speciaal
concert dat plaats vind op vrijdag 19 april in
dorpshuis de Gearhing te Parrega. De volgende
koren zullen die avond een verrassend programma
ten gehore brengen: Ursulakoor uit Workum;
Chr. zangvereniging Halleluja uit Parrega en
Chr. zangvereniging De Lofstem uit Wjelsryp.
Alle drie de koren staan onder leiding van Doede
Terluin. De koren uit Wjelsryp en Parrega worden
op de piano begeleid door Albert Jan de Boer.
Het Ursulakoor heeft een eigen begeleiding met
Annelies Yntema op keyboard en Eli van der
Zee op drum. Het popkoor van Bogerman zal
een gastoptreden verzorgen evenals het Bogerman

KamerOrkest (BKO). Zowel het popkoor als ook
het BKO staan onder bezielende leiding van
Anne Oosterhaven.
Een tipje van de sluier over het programma:
Elk koor zal ongeveer 15 minuten uit het eigen
repertoire zingen afgewisseld door popkoor en
BKO. Aan het eind van de avond zullen de koren
uit Workum, Parrega en Wjelsryp gezamenlijk 3
nummers zingen met begeleiding van het
BogermanKamerOrkest. Kortom: een avond die
je niet mag missen. Aanvang van beide avonden:
19.45 uur. Toegang gratis. Collecte bij uitgang.

Twirre wint opnieuw
Afgelopen zaterdag werd het 6e open Harlinger
Kampioenschap Sloeproeien georganiseerd door
Okke Hel, een van de vele roeiverenigingen uit
Harlingen. Vanuit Makkum waren de Twirre en
een mixteam van de Zeesteeg met nog 39 andere
teams van de partij voor een race over 15 kilometers. De eerste start was om 13 uur in de
Zuiderhaven, het was toen inmiddels schitterend
roeiweer geworden. De Twirre begon als voorlaatste op een minuut gevolgd door de Zeesteeg
en de snelste sloep van het veld, de Azorean
High. Zoals gebruikelijk werd het weer een
prachtige inhaalrace met voldoende water om
elkaar te passeren. De snelheden liepen op tot
ruim boven de 12 km/u waarbij de stroom op
bepaalde trajecten een handje hielp. De Twirre
ging op het Wad een geweldige strijd aan met de
Azorean High en wist de sloep twintig minuten
naast zich te houden. Beide teams liepen daar-

door snel in op een belangrijke concurrent, de
Orkaan, die twee minuten voor de Twirre was
gestart. Nadat de meest zuidelijke boei was
gerond ging het voor de wind met lange slagen
weer naar de SAS-brug in Harlingen alwaar
werd gefinisht. De Twirre klokte 1’18”14 en
zette net als vorige week een geweldige tijd neer.
De Zeesteeg deed er exact 3 minuten langer over,
een prima prestatie voor het mixteam. Na de
handicapberekening waarbij de stroming werd
verrekend bleek dat de Twirre behoorlijk in een
flow zit: ze pakten met 106 watt net als vorige
week de eerste prijs en kregen de enorme Vic
Berends wisselprijs weer mee naar Makkum. De
Zeesteeg roeide 65 watt bijeen hetgeen goed was
voor de 20e plaats overall. Volgende week wordt
in Zaandam de derde wedstrijd meetellend voor
het NK geroeid.
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Vrijdag 19 april
Makkum mc1 - Oudega/hjsc mc1

19.00

Zaterdag 20 april
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Buren 23 te Piaam
Vrijstaande woning op royaal perceel
met vrij uitzicht.

Nijland 1 - Makkum 1
Makkum A2 - GAVC A2
ST IJVC C1 - Makkum C1
Makkum C2 - SWZ C3
LSC 1890 D2 - Makkum D1
SWZ D6 - Makkum D2
Makkum E1 - QVC E1
Makkum E2 - Joure SC E7
Makkum E3 - SDS E5
Joure SC E9 - Makkum E4
SJO RVC F3 - Makkum F1
Makkum F2 - Hielpen F1
Hielpen VR1 - Makkum VR1
Scharnegoutum'70 MC1 - Makkum MC1

14.30
12.30
11.00
9.00
9.00
11.15
9.00
10.15
10.15
11.30
10.30
9.00
10.45
13.30

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - TOP'63 1
Zeerobben 2 - Makkum 2
Franeker SC 5 - Makkum 3
Franeker SC A1 - Makkum A1
Makkum A2 - LSC 1890 A3
SJO JVB B1 - Makkum B1
AVC C1 - Makkum C1
CVVO C4 - Makkum C2
SDS D1 - Makkum D1
Makkum D2 - ST IJVC D3
Makkum E1 - Oudehaske E1
Oudehaske E1 - Makkum E1
GAVC E4 - Makkum E2
Makkum E3 - ST Arum/Stormv.'64 E3
Makkum E3 - Workum E4
Makkum E4 - SJO JVB E6
Makkum F1 - SJO JVB F3
QVC F2G - Makkum F2
Makkum VR1 - Annaparochie St. VR2

1-1
2-0
1-5
1-2
1-5
4-0
1-2
5-4
0-2
2-1
2-0
2-8
3-4
2-3
2-7
0-3
6-3
3-4
0-3

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.

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 17 april 2013

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

1x tuinset, tafel moet gemaakt € 10,-, Tuinsetje
€ 15,-, 2x houten bank opknap-pers € 10,- en
€ 15,-, tuinslang op haspel € 15,- , elektrische
heggenschaar € 30,- streamer € 10,-, 3 x regenton met deksel en kraan € 20,-, per stuk, prima
kleuren tv klein voor € 25,-, nep openhaardje
geeft warme en koude lucht € 15,-, diverse
bloembakken en kleingoed € 5,- per stuk
Tel. 0515-232377
ZOLDEROPRUIMING, Zaterdag 20 april van
13.00-17.00 Locatie: garage Kofstraat 39, Makkum.
De koffie staat klaar. TK tegen leuke prijsjes:
huisraad, (motor)kleding, schoenen, LP's enz.
Opbrengst is voor een goed doel!
Krause aluminium uitschuifladder van 2x 12 treden.
Goede degelijke ladder, weinig gebruikt. € 50,-.
Tel. 0653751766
Gazelle racefiets, hoog frame € 75,Tel. 0515-231643 of 0638345276

* Dinsdagavond 9 april oefende brandweer Makkum in het voormalige “Ons Gebouw” aan de Markt
in Makkum. Door een grondige verbouwing van de nieuwe eigenaar kon het korps er lustig op los
oefenen. Op het pand wordt o.a. een nieuw dak gelegd, maar een deel wat nog niet “rook dicht”
was kon mooi dienen als een geënsceneerd, uitslaande brand. Bij de in scene gezette oefening bleek
een werknemer van het aannemersbedrijf door werkzaamheden op zolder een brand te hebben
veroorzaakt. Bij het naar beneden vluchten viel hij met gasfles van de ladder en deed zich een
catastrofe voor. Ook in het gebouw bevond zich een collega die geen vluchtweg meer kon vinden
door de “verstikkende” rook. De inzet gaf genoeg oefendoelen voor de brandweer om met de nodige
leerdoelen af te sluiten. Brandweer Makkum is blij met de spontane medewerking van pandhouders
die enthousiast hun medewerking verlenen.

GEZOCHT

Wij zoeken per direct een schrijftalent met nautische belangstelling voor de redactie van de
Wylde Swan website en blogs. Reageer: info@
wyldeswan.eu / T 0515 231712

Volleybalprogramma
Dinsdag 16 april
20:15 Makkum DS 2 - A.N.O. DS 1

Zondag 21 april jeugddag Vogelwacht Makkum
Net als vorig jaar staat de familie Mulder - Reitsma
zondagochtend klaar om schoolkinderen te ontvangen voor de jeugd-nazorgdag. Om 10.00 uur
starten we met een korte uitleg over de weidevogels, eieren en het waarom van de nazorg. In
de weilanden achter hun boerderij gaan we in
groepen het land in om stokjes te zetten bij de
nesten van de weidevogels. Alle basisschoolkinderen in Makkum en Exmorra zijn hiervoor
uitgenodigd. Jullie worden voor 10.00 uur ver-

wacht bij de boerderij aan de Meerweg 7 onder
Allingawier richting Ferwoude. De vrijwilligers
van de vogelwacht staan klaar om met jullie het
land in te gaan. Als je ouders niet mee gaan dan
kunnen zij jullie om 11.30 uur weer ophalen. Na
afloop staat drinken met een aardigheidje voor
jullie klaar. Doe je laarzen en oude kleren aan en
kom zondagochtend naar de boerderij!
Vogelwacht Makkum eo.

Woensdag 17 april
19:30 Makkum DS 3 - VC Sneek DS 8

Vrijdag 19 april
19:15
20:15
20:30
21:30

S.V.W. JC 1 - Makkum MC 1
Makkum XB 1 - S.V.W. MB 1
Makkum DS 1 - Leevoc DS 2
XXL DS 1 - Makkum DS 3

Stoeterij Beijemastate Arum
Benningbroek 13 April
Z2 Dressuur - Louise Nieuwenhuis met Sieuwke
fan Lutke Peinjum 218 punten 1ste prijs en 208
punten 2de prijs
Arum 14 April
M1 Dressuur - Bobbie Ijdema met Dimanche
Luciene 189 punten 1ste prijs en 192 1ste prijs.
Anja Oudendag met Zwarte Willem fan e
Beijemaste 187 punten 2de prijs en 186 punten
2de prijs

Koninginnedag Wooncentrum Avondrust
Een hele bijzondere dag dit jaar, met de troonopvolging! Ook in Avondrust zullen we dit live
op televisie gaan volgen, middels een beamer en
een groot scherm in het restaurant. En natuurlijk
onder het genot van een kopje koffie, thee en een
hapje en een drankje en ook de maaltijd wordt er
op aangepast. Zo gaan we lekker Hollands aan de
patat! Kortom de hele dag kan er in het restaurant

vertoefd worden. Wij willen ook 55+’ers vanuit
het dorp de mogelijkheid bieden om de dag in
Avondrust bij te wonen. U betaalt dan € 6,85
voor de maaltijd. Indien u belangstelling heeft
om te komen, dan willen wij u vragen om zich
vóór 23 april aan te melden bij de receptie van
Avondrust, telefoonnummer: 0515 – 231655.
We zien u graag tegemoet!

Spar Tolsma sponsert basisscholen in Arum en Achlum met 1250 euro
Tegenwoordig is het voor scholen moeilijk om
aan extra geld te komen. Goed onderwijs is niet
alleen nu belangrijk, maar zeker ook in de toekomst vindt “Spar Tolsma”. Om het onderwijs in
onze dorpen op een goed niveau te houden wilde
“Spar Tolsma” dit jaar de scholen sponseren.
Van 4 februari tot en met 30 maart konden de
klanten sparen bij “Spar Tolsma”voor hun basis-

school. Van elke besteedde euro ging er 1 cent
naar de school van hun keuze. De actie was een
groot succes en de scholen zijn blij met de verrassend hoge donaties die deze actie hebben
opgeleverd. Investeren in onderwijs is altijd de
moeite waard !!
Spar Tolsma Arum

