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 VAN VAN DER WAL

Tennisvereniging
Makkum bouwt
nieuwe kantine

4 6 7

Wisselbeker voor
vinders eerste 
kievitseieren

Donateursconcert
‘Night of the
Proms’ in Parrega

SCHOUDER-
KARBONADE
gemarineerd of naturel
kilo elders 5.99

3.49
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Ondernemingsprijs voor Koninklijke Tichelaar Makkum

Leeuwarden - Koninklijke Tichelaar Makkum
is vorige week uitgeroepen tot Friese onder-
neming van het jaar. Het bedrijf maakte met

succes een radicale ommezwaai van klassiek
aardewerk naar moderne keramisch tegels
van topontwerpers.

Verzoek: parkeerterrein autovrij houden 
Woensdag 26 april a.s. wordt de feesttent
voor het Koninginnefeest geplaatst op het
parkeerterrein (noordelijk gelegen) aan de
Lieuwkemastraat. De organisatie verzoekt

het publiek (omwonenden) hun medewerking
te verlenen aan het autovrij maken van dit
parkeerterrein.

Bakkeveen - Het voorjaar is begonnen. De
knoppen van bomen en struiken botten uit,
het speenkruid bloeit en de lammetjes dartelen
in de wei. Hoewel....... niet alleen in de wei,
ook op de Heide fan Allardseach bij Bakkeveen.
Voor wie het kroost wil bewonderen organi-
seert It Fryske Gea op zondag 23 april een
speciale Lammetjesdag bij de schaapskooi.
Iedereen is van harte welkom van 12.00 tot
16.00 uur aan de Jarig van der Wielenwei 2 te
Bakkeveen (volg de routeborden). Deelname
is gratis.

Lammetjes kijken op de Heide fan Allardseach

Foto: Fryske Gea
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Info Familieberichten
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de
liefde Gods in onze harten uitgestort is door de
heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als
Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd
voor goddelozen is gestorven.

Rom. 5: 5 en 6

Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze voor ons
heeft betekend, laten wij u weten dat mijn
Sjoekie en onze lieve mama

Sjoerdje Zantinge-van der Meer
naar haar Hemelse Vader is gegaan.

* 24 augustus 1936 15 april 2006
Veenwouden Groningen

21 mei 1963

Makkum: Feddy Zantinge

Peter Jan in liefdevolle herinnering

Sneek: Jeroen en Els

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
20 april om 13.30 uur in Kerkelijk Centrum
‘Het Anker’, Buren 17 te Makkum, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden.

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemd Kerkelijk Centrum

Correspondentieadres: Kofstraat 31
8754 AR Makkum

De Hemel brak open, zij hoorde Gods stem
Hij riep haar bij name, nu is zij bij Hem

Na een kortstondige ziekte is overleden onze
lieve vriendin

Sjoekie Zantinge - van der Meer
Makkum: Thijs en Doetie Wind

Joop en Hillie Horjus
Sneek: Joop en Clasien Weemhoff

Feddy, Jeroen en Els wij zijn er voor jullie

Groningen, 15 april 2006

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons gewaardeerd koorlid 

Sjoekie Zantinge - van der Meer
Jarenlang zong zij met groot enthousiasme in ons
koor en wij zullen haar missen.

Wij wensen haar man, zoon en zijn vriendin
veel kracht en sterkte.

Christelijk Gemengd Koor Makkum

Na een kort ziekbed is overleden onze buurvrouw

Sjoekie Zantinge- van der Meer
Wij wensen Feddy, Jeroen en Els veel sterkte toe.

Fam. F. Bootsma
Fam. O. Rinia
Mevr. J. Koopmans
Eelke de Groot en Dave de Man
Fam. G. Kamstra
Fam. P. Canrinus
Fam. G. Altena
Fam. T. Salverda
Fam. W. Klippel
Mevr. H. Cuperus
Mevr. J. Mulder
Jan Tuinier en Silvia Aukes
Fam. G. Pieters
Mevr. T. Tromp
Mevr. J. Jaspers
Mevr. G. van Zijl
Fam. J. de Vries

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken
Liefde en herinnering leven voor altijd voort

Langs deze weg willen wij u dankzeggen voor het
door u betoonde medeleven na het overlijden van

Ruurd Cornelis van Bergen
Met alle mooie herinneringen aan hem gaan wij
verder.....

Y. van Bergen-Feenstra
kinderen en kleinkinderen

Makkum, april 2006

Heel gelukkig zijn wij 
met de geboorte van ons 

zoontje en broertje

Jayden Diesel
geboren op 12 april 2006

weegt 3000 gram en is 52 cm lang

Mark Rintjema
Ingrid Hogendoorn 

Damian

Kleine Buren 3
8749 GH Pingjum

tel. 0517 - 579699

Wilt u ons bezoeken?
Dan graag even te voren boeken

Kerkdiensten
Zondag 23 april 

“Van Doniakerk” 
14.00 uur ds. A. Roodenburg, Parrega    
bevestiging/intrede ds. J. van Olffen
Na de dienst ontmoeting in Kerkelijk centrum “Het Anker”

R.K. Kerk
9.30 uur Parochievoorganger                   

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br.P.v.Hyum, Kollumerzwaag  

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “de Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
A. de Boer, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

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

Ons Gebouw
*  Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
*  Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
*  Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
*  maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
*  C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland
*  tel. 0900-0607 of 0515-461100
*  Thuisverpleging- en verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
*  Huishoudelijke zorg
*  Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
*  Jeugdgezondheidszorg
*  Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
*  Cursussen en themabijeenkomsten
*  Uitleen van hulpmiddelen
*  Pluspakket/Thuishotel
*  Informatie, advies en bemiddeling

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

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur 
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 20/4 t.e.m. wo. 26/4

Jonge Kaas, 500 gram...................................................nu 2.49
Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter................................99 cent
100 gram Gekookte Gelderse................nu 5 zegels extra
Palmolive Shampoo iedere dag, 400 ml............................1.19
Honig Mie, pak 500 gram.........................................1.29  0.79
Honig Mix voor Bami, pakje....................................1.15  0.69
San Francisco Naturel, 230 gram..................................nu 1.19
Top Q Afwasmiddel, 500 ml.....................................0.89  0.69
Hillema Koeken, doosje à 200 gram................nu 2 voor 1.50

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 20 APRIL
T/M ZATERDAG 22 APRIL

SCHOUDERKARBONADE
100 gram €€ 0.80

KOTELETOS
per stuk €€ 0.75

MAANDAG 24 APRIL
T/M ZATERDAG 29 APRIL

SNIJWORST
100 gram €€ 1.15

KATENSPEK
100 gram €€ 1.05

SELDERIJSALADE
100 gram €€ 0.99

Agenda
zondag 23 april
Makkum - Baptistenkerk 19.30 uur
Zangdienst, spreker br. R. Ham, Meppel
m.m.v. Chr. gemengd koor Makkum

Bakkeveen - Lammetjesdag 12.00-16.00 uur
op de Heide van Allardseach, Jaring van der
Wielwei 2, volg de routeborden, 
tel.0517-579462

Inbraak winkel 
Makkum - Vorige week is in de nacht van
woensdag op donderdag ingebroken in een
winkel aan de Arumerweg. Men wist op het
platte dak te klimmen, waarna en schuifpui
werd geforceerd. Uit de kassa is en klein
geldbedrag gestolen. De zestig jarige eigenaar
heeft bij de politie aangifte gedaan van de
inbraak.

Familieberichten

Het duurt nu al 25 jaar
en jullie zijn nog  steeds gelukkig bij elkaar

Wij wensen jullie nu een fijne dag
op deze 25e huwelijksverjaardag

Jackelien & Chris
Karin & Kees

Linda en Roelof

24 April 1981  -  24  April 2006

Verhuisbericht

mevr. B. Elgersma-Dijkstra
van Doniastraat 5 naar  

Zorgcentrum Avondrust, kamer 307
Kerkeburen 66   8754 EB  Makkum
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  A P R I L

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Gefrituurde Kip
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Tennisvereniging Makkum bouwt nieuwe kantine

Makkum - In 1974 is de tennisvereniging
Makkum opgericht. Als kantine en kleed-
gelegenheid was een oude keet in gebruik. In
1975 was het de toenmalige voorzitter Piet
Venema die het voor elkaar kreeg dat er door
de gemeente Wûnseradiel  een kantine werd
gebouwd. Deze moest zowel door de kaats-
vereniging als de tennisvereniging worden
gebruikt. Er waren kleedkamers met een douche
en wc. Als voorwaarde werd gesteld dat er
een openbaar toilet kwam, welke vanaf het
openbare terrein te bereiken was. Dit was
nodig voor de subsidie. En zo gebruikten zowel
de kaatsvereniging als de tennisvereniging in
harmonie een helft van de kantine. In de jaren
80 kreeg de kaatsvereniging een eigen nieuw
onderkomen en kon de tennisvereniging over
het complete gebouw beschikken. Van binnen
werd deze - met toestemming van de eigenaar,
de gemeente -  helemaal opnieuw ingericht. Het
gedeelte van de kaatsvereniging werden
dames- en herenkleedkamers voorzien van
een douche en wc, en een opslagruimte. En
het andere eind werd een gezellige kantine,
compleet met een zelfgemaakte bar, met uit-
zicht op de banen 1,2, en 3. En dat alles door
eigen leden gemaakt. 

Langzamerhand raakte de oude kantine echter
in verval. Het benodigde onderhoud bleef
achterwege. Vorig jaar vielen soms complete
tegelwanden in de douches naar beneden. Dit
werd dan weer provisorisch gemaakt maar het
was niet meer verantwoordelijk in een dergelijke
ruimte gasten te ontvangen. Vorig jaar werd
dan ook principieel de beslissing genomen dat
er een nieuwe kantine gebouwd zou worden,
welke uitzicht moest bieden op alle 5 banen.
Omdat de gemeentelijke bijdrage en subsidies
niet meevielen en het financieel wel haalbaar
moest worden, werd wederom een beroep
gedaan op vrijwilligers uit de leden. Door
technisch bureau Mark de Witte (ook lid en

vrijwilliger) werd een ontwerptekening
gemaakt. De bouwtekening werd goedge-
keurd. De leden gaven in juli groen licht voor
de bouw, waarna onder leiding van Eddy
Hoekema,  Eddy Oppedijk en Egbert Onrust
een aantal vrijwilligers bij elkaar werden
gezocht om de klus te klaren. Een aparte com-
missie zorgde nog voor extra financiën voor
het interieur. Door de firma Draisma en
Dijkstra werd het casco gebouwd, waarna de
vrijwilligers de rest moesten doen. Onder
deze vrijwilligers ook enkele professionelen
onder andere voor het aanleggen van water en
elektra en het schilderwerk. De benodigde
materialen werden via hun werkgever gekocht.
In juli 2005 werd begonnen met de voorberei-
dende werkzaamheden, o.a. het kappen en
rooien van de bomen. Na de vakantie werd
begonnen met het bouwrijp maken van de
grond. De bouw vorderde gestaag en in januari
zat het geheel onder de kap. Er werden nog
wat grondwerkzaamheden uitgevoerd voor
ombouw van de waterleiding van de oude
naar de nieuwe kantine. Vervolgens kon worden
gestart met de binnenwerkzaamheden uitge-
voerd door de vrijwilligers. Tegels zetten,
draden trekken, waterleiding aanleggen, een
nieuwe bar maken en veel andere allemaal
belangrijke werkzaamheden. Veel werk zit
“achter het schot”en is onzichtbaar. Alle
dagen waren de kantinebaas Wessel en
onderhoudsman Jentje aanwezig voor hand-
en spandiensten en - niet vergeten - de koffie.
Eind maart werden de oude kantine gesloopt
en werd het terrein opnieuw ingericht. De
gemeente zorgde dat er een nieuw hekwerk
om het complex kwam. Het resultaat mag er
zijn. Een prachtige kantine met uitzicht op
alle 5 banen. Met dank aan allen die hiertoe
hebben bijgedragen. Kom maar eens kijken of
nog liever, wordt lid. Het is nog steeds een
gezellige vereniging en aan de kantine zal dat
zeker niet meer liggen.
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JJAANN  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Hollandse bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.25

Mooie Hollandse komkommers
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 2 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie bananen               
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Grote zoete handsinasappels
10 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  

nieuwe oogst aardappels       

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.belboei.nl

Makkum - Vorige week maandagmiddag
omstreeks 12.45 uur vond op de Weersterweg
een aanrijding plaats tussen een autobus en
een voor op de fiets, waarbij de jongen op de
fiets ernstig gewond raakte. 

De jongen, een 14-jarige scholier uit Makkum,
fietste over het fietspad gaande in de richting
van de fietsoversteekplaats Weersterweg. Een
autobus, bestuurd door een 53-jarige bus-
chauffeur uit IJlst, reed in de richting Wons
over de Weersterweg. Vlak voor de oversteek
zou de fietser nog naar links hebben gekeken,
maar fietste toch door zonder te stoppen. De

buschauffeur is nog uitgeweken, maar kon
een aanrijding niet meer voorkomen. De fietser
botste tegen de zijkant van de bus en bleef op
het wegdek liggen. De fiets kwam onder de
bus terecht en werd enkele meters meege-
sleurd. Het slachtoffer is per traumaheli over-
gebracht naar het UMCG in Groningen. De
verkeersongevallendienst van politie Fryslân
heeft foto’s genomen en remproeven gehouden
van de bus. De politie heeft slachtofferhulp
ingeschakeld. De Weersterweg is door het
ongeval enkele uren gestremd geweest. Het
verkeer werd door de politie omgeleid door de
Botterstraat en de Haitsmaleane.

Veertien jarige jongen ernstig gewond bij verkeersongeval

Makkum - Onder een lekker schijnend zonnetje
begon het openingstoernooi van de tennis-
vereniging Makkum vorige week zondag op
het vernieuwde tennispark. Terwijl de ruim 40
deelnemers aan de koffie zaten, opende voor-
zitter Jan Lieverdink met trots het toernooi
‘s morgens om elf uur. Onder meer is de nieuwe

kantine geheel door een groep vrijwilligers
gerealiseerd. Ere werd op de eerste toernooi-
dag sportief en fanatiek getennist, dit ondanks
de harde wind die op de baan stond. Na afloop
werd ‘s middags nog even gezellig nagepraat.
Het seizoen is weer begonnen, ook de competitie
zijn van start gegaan.

Openingstoernooi Tennisvereniging

Kimswerd - Ook in 2006 is het weer mogelijk
om eens in de maand een z.g. zomeravond-
wandelingetje te maken en dit gebeurt net als
vorig jaar vanuit Kimswerd. De data zijn 3
mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september.
Dit betekent, dat er elke keer op de 1e woensdag-
avond van de maand wordt gewandeld. Net
als vorig jaar is de starttijd om 19 uur. De start

is elke keer op de brug in Kimswerd. Vooraf
opgeven hoeft niet, omdat Willem toch wel
wandelt op woensdagavond. Voor mensen van
buiten de provincie is dit een unieke gelegen-
heid om kennis te nemen van de verrassende
omgeving in het westen van Friesland.

Deelname vanaf 12 jaar en gratis.

Simmerjûnkuierkes 2006

Werken hoog in de wolken Foto Tsjalling Ruivenkamp
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Zangdienst
Zondagavond 23 april a.s. om 19.30 uur

Baptistenkerk C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker: Br. R. Ham, Meppel
m.m.v. : Chr. Gemengd Koor Makkum

U bent hartelijk welkom namens de 
Zangcommissie Workum/Makkum

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

Iets verkopen plaats het gratis op
www.recreatiemakkum.nl

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

www.makkumerbelboei.nlwww.nieuwbouwinmakkum.nl
Wisselbeker voor vinders eerste kievitseieren

Makkum - Het is al jaren traditie dat de
Vogelwacht Makkum e.o. een wisselbeker
beschikbaar stelt voor de vinders van het eerste
kievitsei in diverse klassen. Tevens de Dr.
Bogtstra wisselbeker, deze  is voor degene die
raad wanneer het eerste kievitsei gevonden
wordt. Bouke Kuiper uit Makkum zat er het
dichtste bij, hij liet 22 maart 2006 om 15.30
uur voor zich noteren. Het is vier dagen later
geworden, volgens voorzitter Oane Oostenveld
heeft dit te maken met het koude weer.  

In de midden klasse was het Jelle de Boer uit
Witmarsum, deze vond het eitje op 26 maart
omstreeks 16.35 uur onder de rook van
Allingawier. In de oudste klasse voorzitter
Oane Oostenveld uit Makkum die op 28 maart
om 17.00 uur in een weiland achter zorg-
centrum Avondrust de kleinood opraapte.
Overigens was dit niet één eitje maar een
‘broedsje’. In de jongste categorie vond Pyt
Hibma uit Wons op 30 maart om 15.30 het
eerste kievitsei op Doniawier onder Wons

Witmarsum - De noodopvang in Witmarsum
kon een klein feestje bouwen. Een
Somalische moeder met 5 kinderen die al 11
jaar in Nederland van de ene plek naar de
andere gestuurd is, heeft tot 26 april 2007
een voorlopige vergunning voor Nederland
gekregen. De vijf kinderen, waarvan twee op
school zitten in Sneek en de jongste nog het
basis onderwijs in Witmarsum volgt willen na
deze voorlopige vergunning graag naar Sneek
verhuizen. Het gezin bestaat uit moeder
Samis, Hibo 21 jaar, Mohammed 19 jaar,
Mustafa 16 jaar, Ibrahim 15 jaar en Huda 11
jaar. De oudste kinderen mochten omdat ze
geen vergunning hadden geen schoolopleiding
meer volgen en studeerden allebei thuis.
Mohammed wil nu de voorlopige vergunning
er is graag management gaan studeren aan het

Friesland College in Leeuwarden en Hibo wil
graag door gaan met haar studie voor dokters
assistente in Leeuwarden of Heerenveen.
Voor moeder zal het nog een moeilijk jaar
worden omdat zij de inburgerings cursus nu
moet gaan volgen en de Nederlandse taal
voor deze vrouw van 53 jaar heel moeilijk is.
Nu nog kunnen de kinderen alles voor haar
vertalen. Met het verstrekken van een voor-
lopige verblijfsvergunning na 11 jaar blijkt
dat de noodopvang toch niet voor niets is.
Ruim voor het verlopen van de voorlopige
verblijfsvergunning moet de definitieve aan
gevraagd worden en dan kan dit gezin zelfs na
enkele jaren de Nederlandse nationaliteit aan
vragen. Een blij gezin en voor de vrijwilligers
en gemeentebestuur van Wûnseradiel reden
tot een feestje.

Bloemen voor familie Daud-Jama die in
Nederland mag blijven
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig van
donderdag 27 april 

t/m woensdag 10 mei

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 9
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

- dak en zink
- isolatie
- felsendaken
- dakinspectie
- gratis offerte

tel : 0515-231008
mobiel : 06-43441878

www.dakenzinkwerken.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Donateursconcert ‘Night of the Proms’ in Parrega

Foto: Jan van der Stap

Parrega - Op zaterdagavond 8 april j.l. hield
Muziekvereniging Excelsior uit Parrega haar
jaarlijkse donateursconcert in de Gearhing in
Parrega. Excelsior had de zaal geheel in stijl
aangekleed met veloursgordijnen, de rode
loper etc. Iedereen kreeg bij binnenkomst een
glas champagne aangeboden. Om 20.00 uur
kwamen de leden via de rode loper op naar
het podium onder luid tromgeroffel. Alle
leden waren in gala kleding gekleed en alle
dames waren ‘s middags naar de kapper
geweest, wat een heel verzorgd totaal beeld gaf.

Het concert stond in het teken van Night of
the Proms wat letterlijk betekent: het samen-
brengen van klassieke en pop muziek. Om dit
zo goed mogelijk te kunnen uitbeelden had

Excelsior veel solisten van heel verschillende
genres uitgenodigd. De zaal was helemaal
gevuld met 250 (!) toeschouwers. Het concert
werd geopend met het bekende Music van
John Miles. Hier speelden mee als solisten op
basgitaar Martin Heeres, op gitaar Klaas
Bruinsma en op keyboard Marcus Veenstra.
Dit knallende openingswerk gaf goed de sfeer
van de avond weer. Het volgende werk was
the Lord of the Rings. Dit bekende werk werd
door de Excelsior zelf gespeeld.
Het volgende werk was Conquest of Paradise
van Vangelis. Bij dit nummer kan zang niet
ontbreken, en daarom werkte een gedeelte
van Zangvereniging Halleluja mee. Dit
bekende werk werd erg gewaardeerd door het
publiek. Total Toto was het volgende knallende
nummer wederom met de solisten op gitaar en
keyboard. Het nummer werd zo goed uitgevoerd
dat de mensen eigenlijk niet stil op de stoel
konden blijven zitten maar heerlijk mee zaten
te swingen.
The Happy Cyclist was het volgende nummer,
met als solist Wijnand Kieft. Toen hij met een
oude transport fiets het podium op kwam
wisten de mensen niet goed de bedoeling was.
Toen echter bleek dat de solo voor fietsbel
was werd alles duidelijk.

De kinderen van groep 5 en 6 van de Paadwizer
waren de volgende solisten. Zij doen mee aan
het PIMBA project dat via de muziekschool
word uitgevoerd o.l.v. Marcus Veenstra. Twaalf
enthousiaste kinderen, ook in gala kleding,
speelden mee op gitaar en keyboard. Zij
speelden voornamelijk solistisch met veel
eigen improvisaties. Na hun optreden volgde er
een lange staande ovatie! Ook het programma
na de pauze was een daverend succes.

Koartlyn naam dirigint Bouwe Dijkstra ôfskie
as dirigint fan it Roder Jongenskoor. Mei dat
koar begûn er, nei’t er by in besite mei syn
brassband oan Londen yn de St. Paul’s
Cathedral koarmuzyk hearde sa’t er dat noch
noait heard hie. Yn dy tiid wie der by de koaren
dêr’t er foar stie boppedat in grut ferlet oan
manljusstimmen. It Roder Jongenskoor groeide
út ta in koar mei in ynternasjonale reputaasje.
Yn de tiid foar Peaskedagen wurdt it geregeld
frege by útfierings fan Bach syn Mattheüspassion:
by de Nederlandse Bachvereniging yn
Naarden en by it Concertgebouworkest ûnder
lieding fan Ricardo Chailly. Bouwe Dijkstra
is ek ferbûn oan de Noord Nederlandse
Koorschool yn Roden en is mei-oprjochter
fan it Kampen Boys Choir en it Martini
Jongenskoor Sneek.

Syn soan Peter  begûn as jongessopraan bij it
Roder Jongenskoor, mar stie al op hiel jonge
leeftyd sels ek as dirigint foar ferskate koaren.
Wêrûnder it koar dat er foarme mei syn freonen

út it Roder Jongenskoor, it fokaal ensemble
The Gents. Hy studearre koardireksje en solo-
sang oan it Koninklijk Conservatorium yn
Den Haach en oan it konservatoarium yn
Stockholm. Nei syn stúdzje makke er ynternas-
jonaal karriêre as koardirigent. Hy is artistyk
lieder fan it koar fan de Bayerische Rundfunk
yn München,  fêste gastdirigint fan it koar fan
de Sweedske radio yn Stockholm en fan it
Nederlands Kamerkoor.

Yn it programma folget Geart de Vries beide
diriginten. Bouwe Dijkstra wylst er dwaande
is mei de repetysje fan it Roder Jongenskoor
foar de Mattheüspassion en mei de repetysje
fan syn trije jongeskoaren foar it ‘3 Koren
Festival’. Peter wylst er foar syn manljuskoar
The Gents stiet en by de rippetysjes en
útfiering fan in konsert fan it Nederlands
Kamerkoor yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert.
Oer emoasje en ferstân by it dirigearjen. Te
sjen op Ned. I op sneon 22 april fan 11.30 -
12.00 oere.

Portret fan heit Bouwe Dijkstra en soan Peter Dijkstra
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Het Nationale verkeersexamen gezien?

Volg bij ons jouw Rijopleiding in Stappen, 
met EXAMENGARANTIE

Wij zijn ook het juiste adres 
voor de BOVAG Caravantraining.

Doniastraat 28 8754 EK  MAKKUM tel.: 0515-232302 email: info@berttamboer.nl

V
B
T

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt....

Laatste oproep
Playbackshow!
Welke kinderen tot en met 12 jaar zijn druk
aan het oefen voor de playbackshow maar
hebben zich nog niet opgegeven? Wie wint
vrijdag 28 april a.s. de 1e, de 2e of de 3e prijs? 

Geef je snel op bij Mattie Terpstra, Bleekstraat
20, Dina Koopmans, De Schar 9 of via de
website www.koninginneverenigingmakkum.tk
onder vermelding van Playback! Opgave is
nog mogelijk tot 24 april. Het begint om
16.00 uur en neem al je familie en vriendjes
ook mee naar de feesttent!

Commissie playbackshow

“Eerste hulp bij 
kinderongelukken” 
Bolsward - De cursus start op woensdag 10 mei
as. van 19.30-22.30. “Eerste hulp bij kinder-
ongelukken” is een praktijkgerichte cursus
voor ouders en verzorgers van kinderen van
0 tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan
op spoedeisende eerste hulp bij ongevallen.
De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3
uur en 1 bijeenkomst van 2 uur. De eerste
twee bijeenkomsten worden gegeven door
een ervaren ambulanceverpleegkundige en
de laatste avond door een consulent van de
Nederlandse Brandwonden Stichting. Voor
aanmelding en/of inlichtingen kunt u t/m 21
april as. bellen met het secretariaat van het
cursusbureau, telefoon (0515) 461 298.

Een kind neemt een slok van een reinigings-
middel, dreigt te stikken in een snoepje of
valt in het water, voorbeelden van ongeluk-
ken in en om huis. Kinderen onderzoeken de
wereld om hen heen, maar zien nog geen
gevaar. Daardoor zijn kinderen van 1-5 jaar
de grootste risicogroep en volledig afhankelijk
van de reactie van de ouder of verzorger. Hoe
reageert de ouder of verzorger bijvoorbeeld
als een kind hete thee over zich heen krijgt?
Wordt de huisarts gebeld, de kleding uitge-
trokken, het kind onder de koude douche
gehouden of gaat men direct met het kind
naar het ziekenhuis? Onderzoek heeft uitge-
wezen, dat juiste hulp direct na het ongeluk
van levensbelang is voor het kind. In de cursus
komen o.a. aan de orde: hartstilstand, val-
partijen, beknelling, verstikking, vergiftiging,
verbranding, verdrinking, onderkoeling,
bloedingen, bijtwonden en elektriciteits-
ongevallen. Daarnaast wordt ook veel aan-
dacht besteed aan praktische oefeningen met
gebruik van speciale poppen en dia’s.

www.makkumerbelboei.nl
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Top occasions met de beste garantie
Peugeot 1007 1.6i Gentry 2tronic,3drs,zilver,airco,radio-cd
Cpv.afst.bed,el.ramen,st.bekr,el.schuifdeuren,19dkm 2005  € 18350,-
Audi A4 Tdi proline,blauwmet,a/c-ecc,cruise contr,audi consert
Parkeer sensoren,lm.velgen,cpv+afst.bed,mistl,124dkm 2002 € 17900,-
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001 € 17750,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm   2002 € 14400,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst  2002 € 12900,-
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen  2002  € 12900,-
Peugeot 307 Hdi ,5drs,grijsmet,a/c-ecc,cpv+afst.   2002 € 12800,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003  € 12250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 11200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002  € 10900,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv   2001  € 9900,-
Opel Astra 1.6gl,blauwmet,cpv+afst.bed,trekh,98dkm   1999 € 6750
Toyota Corolla 1.3-16v,blauwmet,st.bekr,airbags,76dkm 1999 € 6250,-
Opel Corsa 1.2-16v’Strada’,blauwmet,st.bekr, 93dkm   2000  € 6250,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,stuurbekr,cpv,trekh 1998 € 4250,-
Mits.Carisma 1.6gli,zilver,airco,lm.velgen,st.bekr  1997 € 3250,-
Alfa 145 1.6i,3drs,rood,el.ramen,stuurbekr,nwe apk   1995  € 1400,-   

Let op! Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto’s en info.

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
* de Vogelwacht Makkum e.o. 2 eendenkorven

heeft gekregen van eigenaar S. Bouma van 
Hotel De Prins, voor een plaatsje in de Riege

* er zondag 29 april in Pingjum een 
puzzel/oriënteringsrit voor auto’s is. 
Inschrijving tussen 18.30-19.00 uur 
in dorpshuid “De Hoep

* de kleur van het petje dat de schoolkinderen 
van Omrin kregen, als dank voor het 
verzamelen van het zwerfvuil in Makkum, 
niet rood waren maar oranje

* de Makkumer beppe met één van haar 
kleinkinderen en een vriendje, met z’n drieën
het schelpenpaadje langs de Engwierderlaan
hebben ontdaan van zwerfafval

* zij twee grote plastic tassen vol blikjes, 
flessen, stukken plastic en andere rotzooi 
hebben verzameld en in hun eigen afvalbak 
hebben gedeponeerd!

* zij vorige jaar “aan de baas van Makkum” 
hebben gevraagd om een afvalbak te plaatsen
bij het bankje dat langs het schelpenpaadje 
staat en dat is ook gebeurd is. Hulde! 

* en toch ligt er nog heel veel rotzooi langs 
dit prachtige ‘stukje’ Makkum, o.a. hele 
pakken reclamefolders!!!......

Controle zwaar vervoer
Zurich - Vorige week dinsdag werd van
07.00 uur tot 15.00 uur een transportcontrole
gehouden op het parkeerterrein bij Zurich. De
controle werd gehouden in samenwerking
met diverse instanties zoals milieu, Verkeer
en Waterstaat en douane. In totaal werden 60
vrachtauto’s gecontroleerd. De aandacht lag
vooral bij vervoer gevaarlijke stoffen en
afvalstoffentransport. Er werd één proces-
verbaal opgemaakt voor transport gevaarlijke
stoffen. Vier bestuurders kregen een proces-
verbaal voor het niet hebben van een
Eurovignet, één bestuurder kreeg een proces-
verbaal voor een defecte tachometer, één
bestuurder voor overschrijding rijtijd en kreeg
een boete van € 1100.- en een bestuurder
kreeg een proces-verbaal omdat hij een aslast-
overbelading had van 78%.

ZOA vluchtelingen
Zuid Oost Azie
Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage
aan de ZOA collecte. De opbrengst in
Makkum en Piaam is € 778,24, ruim € 200.00
meer dan vorig jaar. We zijn dankbaar dat u
ons door uw bijdrage steunt in onze zorg voor
de vluchtelingen! Van deze bijdrage in Makkum
en Piaam kunnen we 155 kinderen een jaar
lang onderwijs geven of 10 waterpompen
bouwen in Afghanistan! Ook onze bijzondere
dank aan alle collectanten die zich vrijwillig
hebben ingezet om deze collecte tot een
succes te maken.

Wist u dat...
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Voetbalprogramma
VV Makkum 
woensdag 19 april
Makkum A1 - JVB A1 18.45 uur

zaterdag 22 april
junioren
AVC A1 - Makkum A1 12.15 uur
SDS B1 - Makkum B1 10.30 uur
Leeuw. Zw. C1 - Makkum C1 10.15 uur
Balk MC2 - Makkum MC1 11.30 uur
Makkum D1 - Tzum. D1 10.15 uur
Makkum D2  - Stormv. ‘64 D1 9.00 uur
Akkrum E1 - Makkum E1 10.00 uur
Makkum E2  - Balk E2 10.00 uur
Heerenv. Boys E6 - Makkum E3 9.00 uur
Makkum F1 - AVC F1 9.00 uur
Makkum F2 - FVC F2 9.00 uur
JV Bolsward F4 - Makkum F3 9.00 uur

dinsdag 25 april
Scharneg. C1 - Makkum C1 19.00 uur

woensdag 26 april
Blija F1 - Makkum F1 18.30 uur

Beker-wedstrijden
Workum D1 - Makkum D1 18.45 uur 
ASC D1 - Makkum D2 18.45 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 21 april
20.15 uur D Hanzestad 3 - NOK 3
21.25 uur H Makkum 2 - Delphion/DBS 4
20.15 uur J Makkum 6 - VLO 4
21.25 uur D Hanzestad 2 - WSV 1
20.15 uur D Set Up 4 - Punt Ut 3
21.25 uur H Makkum 1 - Delphion/DBS 3

OO n d e r n e m e r s  VV e r e n i g i n g  MM a k k u m
P o s t b u s  4 8 ,  8 7 5 4  Z N  M a k k u m

Uitnodiging  voorjaarsvergadering
26 april 2006 in café restaurant de Zwaan

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering 19 oktober 2005 
(toen reeds toegezonden)

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Jaarverslag 2005 zie bijlage

5. Financieel jaarverslag 2005 zie bijlage
Kascontrole commissie heer A. vd Woude 

mevrouw  P. Hiemstra
Heer A. vd Woude treedt af 
er moet een nieuw kascontrolelid aangesteld worden.

6. Uitleg Blazer TX 33 door de Hr. K. Helder 

Pauze

7. Werkgroepen
A. aktiviteiten commissie braderieën

* Friesland Vaart           
* Flower-power
* Loft en Wyn

B. Belboei
C. Krystwilledei
D. Decemberaktie Sinterklaas commissie

8. Gemeentelijk overleg

9. Rondvraag

10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Trijnie Coufreur (secretariaat)

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

Sporthal

Te Huur
Appartement voor vakantie 

of langere periode, geen honden.  
Zuiderzeestate  Makkum

tel. 0512 - 841550 / 06- 2704 3347
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Wegens vakantie 
zijn wij gesloten van

dinsdag 25 april 
t-m zaterdag 21 mei

Dinsdag 23 mei 
staan wij vanaf 13.00 uur

weer voor u klaar

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Mos in uw gazon?

Te huur:
Verticuteermachines

elektro of benzine

Grote keuze nieuwe
Motormaaiers

Elektromaaiers
Zitmaaiers

merken Wolf - Castelgarden - Handa

RRuuuurrdd MMeennaaggee
Arumerweg 13

Witmarsum
Tel. 0517 - 531768www.nieuwbouwinmakkum.nl

De ‘Alkemawerf’ is de nieuwe naam van de
Stichting WON
Makkum - Al geruime tijd wordt er druk
gewerkt aan de restauratie van de Blazer TX
33 in de loods aan de Rondweg te Makkum.
Met behulp van twee vakmensen en mensen
die werkervaring op moeten doen wordt de
Blazer van een wrak tot een mooi schip
omgebouwd. De loods waar de Stichting Won
nu met de harde werkers bezig is zal na enige
tijd weer verlaten moeten worden en is een
noodoplossing. De Stichting WON heeft een
haalbaarheids onderzoek uit laten voeren naar
de haalbaarheid van een werf waarop schepen
gerestaureerd kunnen worden en waar speciaal
onderhoud gedaan kan worden. De conclusie
van het onderzoek was dat dit in het kader van
uitbreiden van de aantrekkelijkheid van
Makkum voor toeristen heel goed mogelijk is.
Er werd met de eigenaren van de Vries
Feadship gesproken en op het terrein van de
werf aan de zuidzijde van de haven ligt een
terrein wat heel geschikt is voor een werf met
sleephelling. De historische werf kan hier een
heel mooi plaatsje krijgen en uniek is dat de
werf buitendijks komt te liggen. Het nut van
een historisch werf is de stimulering van de
werkgelegenheid, het stimuleren van het varend
cultureel erfgoed en een mogelijkheid om een
kenniscentrum te hebben voor traditionele
houten jachtbouw. Het aantrekken van toerisme
en een kwaliteit en verbetering slag van de
haven van Makkum. In het kader van het
Friese meren project krijgt Makkum geld en

dat komt bij dit project goed van pas. Het kan
meeliften in het Friese meren project. Met de
intergemeentelijke Sociale Dienst Zuid-west
Friesland is afgesproken dat de werf een
leerwerk traject wordt. Dit is inmiddels al
gerealiseerd. Voor de werf is ook al een naam
gevonden en deze zal bij veel mensen die
geïteresseerd zijn in de geschiedenis van
Makkum niet onbekend zijn. De Alkemawerf,
met de werven in de omgeving die ook restau-
reren zijn goede afspraken gemaakt en voor
de zomer wil de Stichting WON beginnen met
de eerste werkzaamheden aan de Strânwei
voor de realisatie van de werf. De financiële
middelen zijn voor een groot gedeelte rond
maar er ontbreekt op een totaal bedrag van
931.150 euro nog 90.000 euro die uit het
bedrijfsleven moet komen. Karel Helder
voorzitter van de Stichting WON, ziet hier
wel mogelijkheden binnen het bedrijfsleven
liggen, maar er zal wel flink voor gepraat
moet worden. Om de kosten van het geheel zo
laag mogelijk te houden zal heel veel werk
gedaan worden door de mensen van de
Stichting WON, hun medewerkers en vrijwil-
ligers. Om te zien hoe de werkzaamheden van
de restauratie verlopen kunnen belangstellende
op werkdagen uitgezonderd vrijdagmiddag zo
een kijkje gaan nemen in de loods, waar heel
hard gewerkt wordt. En als er tijd is willen de
daar aanwezige deskundigen ook graag uitleg
geven.

* Om é Noard tijdens opname videoclip in
Kamp Westerbork

Op zaterdag 15 april, tijdens een bijeenkomst
in De Open Hof, om 14.00 uur, worden de
nieuwe straatnamen in de Leeuwarder
Vrijheidswijk bekend gemaakt. Voor deze
datum is bewust gekozen: Friesland werd op
15 april 1945 bevrijd. De straten krijgen namen
van Friese verzetshelden. Er zal in een sobere,
ingetogen bijeenkomst aandacht worden
besteed aan die verzetshelden. De middag
wordt georganiseerd door gemeente Leeuwarden

en het Verzetsmuseum Friesland. De Friese
popgroep Om ‘e Noard zal tijdens de bijeen-
komst het indrukwekkende nummer “De loft
gûlt foar dy” ten gehore brengen. Het lied vertelt
het indringende verhaal van een vrouw die terug-
denkt aan een verschrikkelijke oorlogstijd.
Een tijd waarin zij alles en iedereen om haar
heen kwijtraakte. De oorlog is dan wel
gewonnen, maar voor haar gevoel is de oorlog
verloren. Om de soberheid en ingetogenheid
van de bijeenkomst te benadrukken speelt Om
‘e Noard akoestisch. Bij de 60-jarige herdenking
van de bevrijding van Friesland (vorig jaar)
bracht ‘Om’e Noard’ een videoclip van het
nummer ‘De loft gûlt foar dy’ uit. De opnames
vonden plaats op het terrein van het voormalig
kamp Westerbork. Tevens werden er authentieke
beeldfragmenten uit de Westerbork film en de
Roodenburg film (beelden uit Leeuwarden)
verwerkt in de clip. 

Het is een zeer indringende clip geworden.
Deze clip zal vertoond worden tijdens de bij-
eenkomst in De Open Hof te Leeuwarden.

Optreden  & vertoning videoclip “Om  ‘e Noard”
bij naamgeving straten Leeuwarder Vrijheidswijk
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De prijs van de Februari
Stempelkaartactie 

van Cafetaria “De Halte” 
is gewonnen door Gerard Bleeker.

Op de foto overhandigd Angela 
de Tefal Broodbakmachine 
aan de gelukkige winnaar.www.nieuwbouwinmakkum.nl

OKK sluit damseizoen af
Makkum - In de zomer wordt er niet gedamd.
Daarom was er vorige week dinsdag bij het
einde van het damseizoen de jaarvergadering.
Daarin werd teruggekeken op het afgelopen
seizoen. En er is veel gebeurd op damgebied
deze winter. Allereerst was daar de onderlinge
competitie. Er werd gedamd in twee klassen.
Er waren veel prachtige en vooral spannende
partijen bij. In de eerste klas was A. van Schaick
de winnaar en dus clubkampioen. Hij werd
gevolgd door S. Tilstra en G. Mensonides. De
winnaar in de tweede klas was G. Zijlstra met
op de tweede en derde plaats I. Werkhoven en
Joh. Rinia. Maar er is ook in de provinciale
dambond meegedaan. Makkum is daar in de
tweede klas in de middenmoot geëindigd. Een
heel mooi resultaat. Het gaat er daar soms fel
aan toe. Spannende partijen tegen bekende
spelers. G. Mensonides wist daar de meeste
van te winnen. Een keer per jaar houden we

een sneldamwedstrijd. H. van As was de beste
sneldammer in de eerste klas en Joh. Rinia in
de tweede. Ook dit jaar was er op de derde
zaterdag in november weer de traditionele
damdag. Topdammers uit de hele provincie
komen hier naar toe. De Makkumer dammers
konden zich niet in de prijzen dammen. Behalve
J. van der Meer die in zijn groep winnaar werd.
Een heel bijzondere wedstrijd was die tussen
de Makkumer spelers en de spelers uit Wons
die ook bij OKK spelen. Deze wedstrijd waar
vooraf al veel over gepraat werd, werd in
Wons gespeeld en door de Wonsers gewonnen.
Desondanks keerden de Makkumers toch heel
laat naar huis terug. 

De tweede dinsdag in september begint het
nieuwe seizoen weer. We spelen in de boven-
zaal van hotel “De Prins” en er kunnen nog
wat nieuwe spelers bij.

Sport

Makkum - Op zaterdag 1 april hebben 16
jeugdleden van de badmintonvereniging
“B.C. Makkum” hun laatste wedstrijd van
dit seizoen in St. Anna gespeeld. Hier deden
in totaal 87 wedstrijdspelers aan mee. Om
10.00 uur vertrokken we in 6 auto’s richting
St. Anna en om 11.15 uur was de start van de
eerste wedstrijd in 6 verschillende poules.
Tot 15.00 uur werden er op 9 banen 86 wed-
strijden gespeeld, per jeugdspeler 4 en vanaf
15.00 uur tot 16.00 uur kon de jeugd even
zwemmen. In de tussentijd kon de organisatie
de dagprijzen en wisselbeker uitrekenen. Voor
de 2e keer ging deze naar Lahringen uit
Harlingen. Ook “B.C. Makkum”  had deze al
één keer eerder grewonnen, maar eindigde
nu op een 3e plaats van de 8 verschillende
badmintonclubs.

De prijswinnaars van de deelnemers van
Makkum zijn:
Dagprijzen: Poule: A Pieter Politiek 3e pr. 
Poule C: Jaap v.d.Veen 3e pr.
Poule D: Anne Clerk 3e pr. 
Poule E : Jelemer Anema 3e pr. 
Poule G: Nick Schluter 1e pr.
Bekerwinnaars over 4 best 
gespeelde toernooien: Marion Stoffels,
Bauke Risselada en Nick Schluter.

Tot slot kreeg iedere deelnemer, die aan de
toernooien meegedaan hebben, nog een vaantje.
Om ± 16.30 uur gingen we weer richting
Makkum. Met dit schrijven wil de organisatie
van “B.C. Makkum” de ouders/familie bedanken
voor het rijden met de jeugd.

Ike Werkhoven.

5e Regio jeugdbadminton toernooi 2005 - 2006

Surhuisterveen - Door in de voorrondes een
tweede en derde plaats te halen mocht ik mee-
doen aan de Friese Kampioenschappen in
Surhuisterveen. Dit werd gehouden op 8 april.
Om 11.10 uur mochten we warmrennen en daar-
na begonnen we met de sprong. Op dit onder-
deel had ik een 8.90. Toen iedereen was geweest
gingen we naar de brug. Hier had ik een 8.65,
vervolgens gingen we naar de evenwichtsbalk.
Helaas viel ik eraf met de koprol. Dit koste mij

0.5 punten. Toch had ik nog een 7.50 en tenslot-
te de langemat. Dat ging ook heel goed en ik had
een 8.45. Het was heel spannend want de punten
lagen dicht bij elkaar. De Friese kampioene had
34.15 punten, ik had een totaalscore van 33.50
punten en kwam daarmee op een zevende
plaats. Ik heb een hele leuke dag gehad en kijk
alweer uit naar de volgende wedstrijd.

Karin de Jong (D.E.S. Makkum)

Friese kampioenschappen turnen
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Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 

of tel. 0515-231687

TE KOOP AEG droogautomaat (condens)
z.g.a.n. € 125.-, tel. 06-50587688

TE KOOP Scooter merk RustH Challenger
één prijs € 600.-, nieuwe helm gratis, 
tel. 0515-232010 bellen na 18.00 uur

TE KOOP Autozitje voor kinderen i.g.st. € 5.-
Kinderfiets (voor ± 5/6 jarigen, moeten minimale
reparaties gebeuren) € 15.-; Kindertrekker met
voorlader en aanhanger (Mercedes model
voor kinderen t/m 8/9 jaar, groen) € 35.-;
‘Little Tike’ wip voor kinderen € 5.-, 
tel. 0515-542617 na 18.00 uur

TE KOOP 2 Matrassen pocketveer 200 x 70
cm, als nieuw € 20.- p/stuk, tel. 0515-231888

TE KOOP Friese Stabypups opgegroeid op
boerderij, moeder aanwezig, tel. 0515-579228

Zangavond
Makkum - Zondagavond a.s. houden wij al
weer de laatste zangavond van dit winterseizoen.
Onze vaste pastorale medewerker br. R. Ham
uit Meppel hoopt een korte overdenking te
houden. Er is medewerking van het Chr.
Gemengd koor uit Makkum en zij zingen
o.l.v. hun dirigent enkele liederen voor ons. In
Makkum en omgeving is dit koor wel bekend,
ze treden regelmatig op in verschillende kerken.
Onze zangavond begint om 19.30 uur in de
Baptisten kerk, C. Lenigestraat 10, waarbij
wij u van harte uitnodigen.

Zangcommissie 
Baptisten Gemeente Workum / Makkum.

www.hotzeklots.nl

Zaterdag a.s. 22 april wordt een belangrijke
dag in het veelbewogen leven van Hotze
Klots. Onze Makkumer sport-stripheld krijgt
dan z’n eigen website. www.hotzeklots.nl
De openingshandeling zal worden verricht
door de nestor van de Nederlandse sport-
striptekenaars Dik Bruynesteyn. Muzikale
omlijsting: Loaded Dice (uit Makkum)

Iedereen is welkom op zaterdag 22 april om
20.30 uur in Hotel De Prins.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Toyota  Pic Nic 2.0 16V Gl aut.   05-2000 83000 13.750.00

Audi   A4 1.6 AM Bition Avant 09-2000 132000 12.650.00

Honda  Civic Aerodeck 1.4

Zilver met. (LPG G3)  01-2000 145000 9.950.00

Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met 04-2001 139210 9.750.00

Renault Megane I coupe 1.5 16_V sport geel

div. opt LPG G3  03-2001 160621 7.250.00

Volkswagen Polo 1.4I 60 kat Blauw 04-1998 173603 4.250.00  

BMW      3161   Coupe Automaat rood 12-1993 145123 4.250.00

Volkswagen Golf   1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 3.250.00

Volkswagen Kever  1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Suziki       Swift   1.3GC HB 5 drs Bl.Met 08-1995 73066 2.450.00

BMW          316I    Grijs Met.      01-1990 234051 1.450.00
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

100 gram WEIDENAAR
GEMARINEERDE
VARKENSHAAS
geen 1.98 maar slechts

0.99
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Zuiderhaven 55

8861 CK HARLINGEN
gsm: 06-14666779

Showroom: It Gruthôf 5i

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-23168

TE KOOP 26 inch. Jongensfiets met 6 versnellingen
(Batavus) € 25.-; 24 inch. Jongenfiets (= opknapper,
wel in goede staat wat het fietsen betreft) € 10.-,
tel. 06-14027116

TE KOOP 2 entree bewijzen voor Keukenhof
€ 20.- i.p.v. € 25.-. Geldig tot 20 mei 2006, tel.
0515-231311

GRATIS AF TE HALEN Mountain Bike,
opknapper, tel. 0515-542617 na 18.00 uur

GEVRAAGD Computer Super Nintendo tegen
redelijke vergoeding, tel. 0515-232725

GEVRAAGD Jonge poesje voor meisje van 6 jaar,
tel. 0515-231069

GEZOCHT Twee vrijwilligers/sters voor viskotter
naar Afrika, info tel. 06-22877959

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp of oppas,
tel. 06-47024245
tel. 06-15214632

BIED ZICH AAN Klusjesman voor tuinonder-
houd, straat en tegelwerk, schilderen en sausen, tel.
06-50587688


