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Makkum - Op sportterrein “De Braak” is
zaterdag het 60 jarig jubileum gevierd van de
voetbalvereniging Makkum. Tevens werd het
pas gerenoveerde hoofdveld officieel geopend
en in gebruik genomen. Het werd een sportieve
happening van jeugd, senioren voetballers,
waaronder oud-spelers, bestuursleden, kaderleden, sponsors, donateurs en belangstellenden.
Geen groot feestpaviljoen maar gewoon en
rondom de kantine was het gezellig vertoeven op
de met zonovergoten dag. Het programma begon
‘s morgens met de clinic met medewerking
van Sportclub Heerenveen voor de ongeveer
honderd jeugdleden van v.v. Makkum. Het
was dubbel feest zaterdag omstreeks half één
kwam de touringcar met kampioensteam D2
binnen rollen. Ze werden verwelkomd door
het publiek op sportterrein “De Braak”.

Rond de klok van twee uur werden genodigden
en gasten verwelkomt door voorzitter Tjeerd
Lutgendorff van v.v. Makkum. Burgemeester
Theunis Piersma van de gemeente Wûnseradiel
verrichtte de officiële openingshandeling van
het gerenoveerde hoofdveld. Dit ging gepaard
met een harde knal uit het minikanon van de
gebroeders Lutgendorff, terwijl de kruitdampen
opstegen werden op de vierhoeken op het
voetbalveld oranjefakkels ontstoken.
Burgemeester Piersma zei bij de sport zijn
spelregels, maar omdat wij als gemeente ook
spelregels hebben, heb ik geen cadeau met 25
en 50 jaar wordt een envelop met inhoud
gegeven. Maar jullie hebben wel een geheel
gerenoveerd voetbalveld gekregen en de
gemeente heeft een warm hart voor de sport.
De burgemeester memoreerde dat de teamsport
enigszins terugloopt en de individuele sport
meer in opkomst is. Een vertegenwoordiger
van de K.N.V.B. reikte een bondsspeldje uit
aan Tjitske en Nico Altena beiden voor hun
verdienste als jarenlang vrijwilliger van de
v.v.Makkum. Daarbij behoorde een oorkonde
en een boeket bloemen. Wat is er mooier dan
in een gelijkspel (4-4) te eindigen van de
jubileum voetbalwedstrijd tussen Makkumtoen en Makkum-nu. Het programma werd
omlijst met een foto-tentoonstelling, beelden
waren te zien op de beamer, verder was er
muziek met een hapje en een drankje.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

pak 2 stuks
elders 2.49

2.00

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Sinds jaar en dag
een begrip

7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 18 juni
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
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 deelnemers liturgiecursus in Workum
Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide
9.30 uur dhr. P. Speelman,
m.m.v. “it Woldinghe Koor” Wons, o.l.v. dhr. M. Rijpma

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 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Vele handen losgelaten
Een sterke Hand gevat

“Met mij komt het wel goed”

Met verdriet namen wij kennis van het overlijden
van ons gewaardeerd bestuurslid

In dit vertrouwen is heengegaan onze zo dierbare
en geliefde

Meinte Veldhuis

Meinte Veldhuis

Met veel enthousiasme heeft hij zich voor ons koor
ingezet. Wij zullen hem missen.

Mijdrecht 15 juli 1928

Makkum 11 juni 2006

Man van Ada

Christelijk Gemengd Koor Makkum

Vader van Gerben en Geraldine
Ria en Tjeerd
Tino en Nancy
Opa van

Dat Ada, kinderen en kleinkinderen
Gods nabijheid mogen ervaren.

Adi, Mike, Jo-Anne, Henry
Gera, Tineke, Frans
Julian, Niels, Dennis

Tot ons verdriet moeten wij afscheid nemen van
ons koorlid

Meinte Veldhuis

Meinte is thuis en wij willen deze laatste dagen
graag met ons gezin zijn.

Wij verliezen in Meinte een actief koorlid en een
waardevol mens. De Matthäus Passion was zijn
grote passie.
Ons medeleven gaat uit naar Ada zijn vrouw,
hun kinderen en kleinkinderen.

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Voordat wij het lichaam van Meinte in de aarde
leggen, zal een herdenkingsdienst worden gehouden
op donderdag 15 juni om 14:00 uur in de Van
Doniakerk te Makkum.
Gelegenheid tot condoleren een half uur voor de
dienst.

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Correspondentieadres: de Geep 14
8754 BJ Makkum

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
N.C. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward.
tel. 0515-238980541345

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

Makkum, 11 juni 2006

Toch nog onverwacht is overleden
Na een moeilijke tijd is overleden onze altijd zo
actieve buurman

Meinte Veldhuis
Wij wensen buurvrouw Ada, kinderen en kleinkinderen sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Nick van Dijk
echtgenoot van Cisca van Dijk - Wolff.
Wij wensen Cisca heel veel kracht toe in de
komende tijd bij het verwerken van dit verlies.
De vriendinnen van de zwemclub.

Gezamenlijke buren van
De Geep en De Schar

Makkum, 1 juni 2006

Makkum, 11 juni 2006

Na een ernstige ziekte is overleden onze beste
vriend

Meinte Veldhuis

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

Naast verdriet is er ook dankbaarheid voor wat
hij voor ons betekende.

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

Wij wensen Ada, kinderen en kleinkinderen
Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

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

De Oratoriumvereniging Bolsward
Dirigent en koorleden

Lucie en Jaap
Cobie en Dick

We zijn stil ......
Hebben geen woorden ........
Verslagen vernamen wij het bericht dat onze
judoka Wilco zijn broers Hendrik Jan, Wietse en
zus Jankelien hun vader

Jan Zeemans
heel plotseling moeten missen.
We wensen jullie allen enorm veel kracht en sterkte
Trainster, Meester
en alle judoka’s en ouders van
Judo Witmarsum
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22 juni 1956

22 juni 2006

Op donderdag 22 juni a.s. hopen onze
ouders, pake en beppe

Piet Canrinus

&
Eelkje Canrinus-Feenstra
hun 50-jarig huwelijk te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren op donderdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur in
Restaurant "de Waag" Markt 13 te Makkum.
Siepie
Siegrid
Rommert en Johanna
Nico
José
Yvonne en Simone

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 15 JUNI
T/M ZATERDAG 17 JUNI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

KUIKENBOUT
gemarineerd/ongemarineerd
100 gram

DINSDAG VERSE WORST

FILETLAPJES
diverse soorten

VARKENS
500 gram

€ 0.40

100 gram

€ 2.50

€ 1.05

BAMI + BABI PANGANG
RUNDER
500 gram

€ 2.75

300 gram + 150 gram€

3.50

DONDERDAG 15 JUNI
T/M WOENSDAG 21 JUNI
WOENSDAG GEHAKT DAG
RAUWE HAM
H.O.H. GEHAKT
500 gram

100 gram

€ 2.25

€ 2.00

GEBRADEN GEHAKT
RUNDER GEHAKT
500 gram

100 gram

€ 2.75

€ 0.80

SELERIJ SALADE
100 gram

Michael en Eelkje
Bryan
Melanie

€ 0.99

Kijkt u ook eens naar onze
soepen en sauzen

Kadotip:
Aakweg 7, 8754 AL Makkum
Juni 2006

telefoon 0515-231488 of 232547

Eru Goudkuipje Smeerkaas, 100 gram.......................69

cent
pakje Achterham.............................nu met 5 zegels extra
Elstar Appels, kilo.................................................nu 99 cent
pak of fles Goudband Koffiemelk, 500 gram.....deze week 1.09
Unox Hamburgers of Beefburgers, pak à 2 stuks.........nu 1.49
van de Warme Bakker

pak à 6 stuks Vloerbroodjes................................5+1
Yn alles bisto fanatyk,
sawol op é buorkery as foar de muzyk
Juster 60 jier lyn waardst yn Wûns berne
en hast altiid op “Sate Wildinghe” wenne.
Wy hoopje dat wy dy noch lang by ús ha
en winskje dy noch folle jierren yn sûnens ta!
Dyn frou en bern

gratis

pot Sandwichspread, 300 gram.....................................nu 1.19
Top Q Knakworst, blik à 10 stuks..............................79

Aanbiedingen geldig van do. 15/6 t.e.m. wo. 21/6

cent
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Jubileumdag Manege Boeyenkamp en L. R. Waardruiters

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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

Cornwerd - Onder het genot van een stralende
zon hebben een kleine tweeduizend mensen
kunnen genieten van een spetterend programma
van de jubileumcommissie van de L.R. de
Waardruiters en de Manege Boeyenkamp. Op
al de vier terreinen waren continue activiteiten
en demonstraties. Men had bijna geen tijd om
de grote braderie te bezoeken en een hapje te
eten zonder iets te missen. Ook voor de kinderen
was het een eldorado. In het kinderdorp konden
ze zich laten schminken, op het luchtkussen
springen, zich laten vermaken door Baps de
clown of een ritje op het kameel te maken. De
grote kinderen hebben geprobeerd staan te
blijven op het vliegend tapijt achter een paar
Belgische paarden of geleerd hoe je goed kan
boogschieten. De hoefsmeden Douwe en Arjen
lieten zien hoe je een hoefijzer maakt en Sjaak
hielp de schaap uit hun jasjes. De herauten
Ellis en Koos waren al vroeg op weg om de
Makkumers wakker te blazen en op te roepen
naar Cornwerd te komen.
De dag begon met een parade door alle ruiters
en het Friese volkslied, daarna volgden nog vele
optredens van de club, de menclub en de voltigeclub. Adembenemend was de show van de
menclub op het Sonnema-terrein en de military
van de familie Hoekstra. De voltige club liet de
vele aspecten van de voltige zien in haar nieuwe
kleding. In de feesttent werd de nieuwste mode
getoond op het gebied van de ruiterkleding en
later klonken hier de klanken van de muziekgroepen “werom”en de “blues-brothers”.
Op het Inprotech-terrein liet de westerngroep
zien hoe snel je kan stoppen en draaien met
een quarterhorse, dit ras is uitermate geschikt
voor het Westernrijden. Wellicht heeft de
horse-ball demonstratie mensen geïnspireerd
om ook in Cornwerd zoiets op te starten.

Twee teams te paard streden om de bal.
Speakster Swaen maakte er een spannende
wedstrijd van.
Edward Gal gaf een masterclass aan Pieternel,
Anna Nynke en Sabien, en later reed hij zelf
nog een kür op muziek. Het leek wel of er
knoppen op zijn paard Ravel zaten zo goed
reageerde Ravel op zijn hulpen. Er werden nog
handtekeningen uitgedeeld en vele dressuurruiters jong en oud dromen nog wel eens van dit
optreden. Op het Gros-veld kwamen de dromen
uit van Susanne, Hilde en Marijke. Albert Voorn
ging eerst een uur met de ruiters trainen om
daarna in een heel duidelijk verhaal aan het
publiek laten zien dat het springen een kunst
is die gebaseerd is op respect voor het paard.
Als slot was er de spannende springwedstrijd
WIN or LOSE met de schitterende hindernissen
van de Brandweer, Koornstra Netten en
Roosma’s Riethandel. Het publiek zette ruim
geld in op de hindernissen en de ruiters, ook
de kleintjes kwamen met hun zakgeld en een
knuffel. Twee ruiters haalden de eindstreep en
gingen met een zak vol geld naar huis. Albert
Voorn won de knuffel en het zakgeld. De
olympisch kampioen vond het prachtig.
Mocht u het prachtige optreden van Ria Hettinga
nog eens willen zien, of de schitterende aanspanningen, van de hele dag zijn foto’s
gemaakt en wordt een DVD gemaakt. Foto’s
kunt bestellen bij www.fotografiefransmulder.nl
en de dvd komt later op de Manege te koop.
Deze geweldige dag werd mogelijk gemaakt
door de vele sponsors, adverteerders en de
vele vrijwilligers. Namens de commissie heel
hartelijk bedankt voor al de bijdragen en inzet.
Het was geweldig!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg bieflappen
kg speklappen
kg verse worst
€ 29,95
kg hamlappen
kg gehakt
Ook voor een barbecue
hebben wij alles in huis

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

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor JUNI
z Kip in Hoi Sien Saus
z Ko Lu Kai
z Komkommer Salade
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.nieuwbouwinmakkum.nl
“Gedraag jezelf tel tot elf”
Gemeente Wûnseradiel start jongerencampagne tegen overlast in dorp

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie gele bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete grote Galia meloen
Per stuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Hollandse bospeen
Per bos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Uien, peen
1 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie rode trostomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben ook weer nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: webworks@makkum.nl

* Burgemeester Piersma overhandigd de eerste flyer aan directeur J. Baal van de BBZ.
Makkum - Onder de slogan “Met dit elftal
wint iedereen” is de gemeente Wûnseradiel
vorige week donderdag van start gegaan met
een lokale vervolgcampagne om de overlast
van jongeren in Makkum te voorkomen.
Burgemeester Theunis Piersma overhandigde
aan de heer J. Baalbergen, directeur van de
vereniging van Beroepschartervaart (BBZ) de
pas verschenen flyer. Hierbij waren aanwezig
de politie en havenmedewerker Hendrik van
der Werf. De gemeente wil met de elf spelregels
de jongeren wijzen op de gedragsregels die in
Makkum - en de andere dorpen- gelden. De
regels gaan o.a. over agressie, alcoholgebruik,
geluidsoverlast en vernielingen. Met het zichtbaar maken van deze regels wil de gemeente
Wûnseradiel het dorp gezellig, veilig en leefbaar
houden.
Met een speciale flyer is ingespeeld op het WK
voetballen in Duitsland. De folder is tweetalig
verschenen in het Nederlands en het Duits. De

regels staan in een voetbalopstelling op de
flyer afgedrukt. Voor de tweetaligheid is
bewust gekozen omdat in Makkum regelmatig
charterschepen met Duitse jongeren voet aan
wal zetten. Deze groep zorgde in het verleden
voor verschillende vormen van overlast. De
regels zijn opgezet in overleg met politie,
havenmedewerkers, horeca, plaatselijk belang
en de organisatie van beroepschartervaart.
Directeur J. Baal van de beroepschartervaart
(BBZ) zei de naam van de bruine zeilvaart
niet meer te gebruiken, in de loop der jaren is
ook het soort publiek wat met ons mee vaart
veranderd. Havenmedewerker Hendrik van
der Werf ziet het WK voetbal samen met deze
flyer als een ludieke actie, dit draagt bij aan
een goed gevoel. Buurtagent van politie
Jeroen van de Wouw vindt dat het vorig jaar
in het algemeen rustig verlopen is in
Makkum. Als iedereen zich aan de regels
houdt “Dan blijft Makkum gezellig, veilig en
leefbaar”.

www.leugenbolle.nl
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Agenda
woensdag 14 juni
Makkum - de Holle Poarte 21.00 uur
WK voetbal in het kindertheater op de camping

donderdag 15 juni
Makkum - Kerkelijk Centrum “Het Anker”
19.00 uur Concert ledenwerfactie muziekver.
Hallelujah

vrijdag 16 juni
Makkum - de Holle Poarte 18.00 uur
WK voetbal in het kindertheater op de camping
Witmarsum - Kantine Mounekrite 20.30 uur
klaverjassen

zaterdag 17 juni
Makkum - Kaatsen 11.00 uur
R.T. Projectafbouw B.V. Bedrijfskaatspartij
Pingjum - Beamkerij Ferskaat & De Nije Trije
(Nesselaan 4a) van 10.00 - 17.00 uur
Boerenmarkt “De Marnemerk”
Makkum - Piramide op de Holle Poarte
20.00 uur Bingo
Witmarsum - Kantine Camping Mounewetter
20.00 uur Bingo
Witmarsum - Kaatsen 10.00 uur
Federatie afdelingscompetitie
Pupillen jongens/schooljeugd

zondag 18 juni
Makkum - Kaatsen 11.00 uur
Fa. Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijfpartij
Off. KNKB 30+ en 50+ heren d.e.l.
Witmarsum - Kaatsen 10.00 uur
Schooljongens KNKB afdeling d.e.l.
+ verl.afd.

dinsdag 20 juni
Makkum - de Holle Poarte 16.00 uur
WK voetbal in het kindertheater op de camping

woensdag 21 juni
Piaam - Restaurant de Nynke Pleats 18.30 uur
Komediediner van het theatergezelschap Acta
en muzikale Scheepskomedie
Makkum - de Holle Poarte 21.00 uur
WK voetbal in het kindertheater op de camping

vrijdag 23 juni
Makkum - Centrum dorp v.a. 19.30 uur
optreden Dansgroep “Savane”uit Georgië, de
kozakkendansgroep van ongeveer 30 personen
laat evenerende danbsen zien uit de verschillende districten van Georgië
Makkum - Fancy-fair o.b.s. “It Iepen Stee”
van 19.00-21.00 uur, diverse spelletjes en een
grote verloting (geen rommelmarkt)

Concert ledenwerfactie Hallelujah
Makkum - Donderdagavond 15 juni vindt er
een uniek concert plaats in het kader van de ledenwerfactie van Muziekvereniging Hallelujah.
Alle afdelingen van de vereniging kunnen altijd
nieuwe leden gebruiken. Niet alleen jeugdleden,
maar ook oudere leden en oud-leden zijn van harte
welkom! Plaats van handeling is het kerkelijk
centrum Het Anker (v/m Geref. kerk). De aanvang is om 19.00 uur.
Muziek hoor je overal. Op de radio, op de televisie, op straat en ga zo maar door...! Muziek
zorgt voor sfeer en gezelligheid. En wat is er dan
mooier om zelf muziek te maken. Muziek maken
is geweldig en samen muziek maken is nog veel
leuker! Daarom wil muziekvereniging Hallelujah
ook dit jaar iedereen weer kennis laten maken
met de muziek, het harmonieorkest, het jeugdkorps en de drumband. Dit alles doen we net als
vorig jaar in samenwerking met de muziekschool
en de basisscholen. De kinderen van de Makkumer
basisscholen hebben daarom liedjes ingestudeerd.
Op deze manier kunnen zij met het korps meezingen. En wat is er nu leuker dan met z’n allen
een geweldig concert te geven voor een zaal vol
publiek! Zeg nou zelf, dat wil toch iedereen?
Dit willen we op deze donderdagavond graag
laten horen. Liedjes als “Schnappi” en
“Waanzinnig gedroomd” zullen deze avond zeer

zeker de revue passeren. De kinderen worden
daarom samen met hun ouders deze donderdagavond om 18.45 uur op het schoolplein van hun
eigen school verwacht. Ze worden daar opgehaald
door de drumband. In een grote optocht wordt
naar de ‘concertzaal’ in de kerk gelopen.
Na afloop van het concert (ongeveer 20.00 uur) is
er de mogelijkheid om onder het genot van koffie, thee of frisdrank vragen te stellen aan de
docenten van de muziekschool, het bestuur van
de muziekvereniging of natuurlijk aan de leden
van de vereniging. Misschien kun je wel een
handtekening krijgen van de dirigente! Ook kan
een ieder diverse instrumenten van het harmonieorkest en de drumband zelf uitproberen. Er verschijnt tevens een speciale editie van de
Nieuwsbrief van Hallelujah. Door middel van
het inschrijfformulier kan men zich opgeven als
lid van de vereniging en/of het volgen van
muzieklessen aan de muziekschool. Uiteraard
zijn nieuwe leden van de dorpen rondom
Makkum ook van harte welkom bij Hallelujah.
Graag tot ziens op deze bijzondere concertavond
die niet alleen bedoeld is voor nieuwe leden,
maar ook voor alle andere belangstellenden.
Want een muziekvereniging kan natuurlijk niet
zonder publiek!
Muziekvereniging Hallelujah Makkum

De Waadruiters
Cornwerd - Op vrijdagavond 2 juni werd op het
terrein van de Sjaerdema-Liauckemaruiters in
Franeker een kringwedstrijd voor paarden verreden, waar ook de Waadruiters in actie kwamen.
In de B-dressuur behaalde Marijke Bonthuis met
het paard Vondel een eerste prijs met maar liefst
209 punten. Dit resultaat was goed voor twee
winstpunten. In dezelfde klasse werd Maaike
Tolsma met haar paard Toscar vierde met een
score van 194 punten, waarmee ze één winstpunt behaalde. Ook Linde Hovius en haar paard
Samar B. gingen naar huis met een winstpunt in
de klasse L2 (1818 punten). Bij het springen
reed Marijke Bonthuis zich ook in de prijzen; in
het B-springen werd ze met het paard Vondel
derde en in de L-springen behaalde ze een vijfde plaats met het paard Utopia.
Vrijdagavond 9 juni vond in Raerd voor de
Waardruiters één van de selectiewedstrijden
voor de Friese kampioenschappen plaats. Maaike

Tolsma behaalde in de klasse B-dressuur met haar
paard Tosar 182 punten, goed voor één winstpunt.
Marijke Bonthuis haalde met haar paard Hurricane
een winstpunt in de klasse M1, ze scoorde voor
haar proef 181 punten. In het B-springen was
Marijke ook succesvol; ze werd eerste met het
paard Vondel en tweede met Univers. In het Lspringen was ze twee keer foutloos met de
paarden Maxima (zesde prijs) en Utopia. Sabien
Mollema werd met Ilvano eerste in de klasse Z2
met 211 punten (één winstpunt).
Afgelopen zondag werd er onder warme
omstandigheden een dressuurwedstrijd in
Hippolytushoef verreden. Ook hier kwamen een
aantal Waardruiters in actie; Maaike Tolsma
behaalde met haar paard Toscar 198 en 192 punten, waarmee ze een eerste en een tweede prijs
in de wacht sleepte. Pieternel Heeres werd hier
met Faiza in de M2-dressuur ook eerste en tweede met respectievelijk 188 en 190 punten.

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Burgerlijke stand
mei 2006
GEBOREN
Jan Hessel, zv Roberto Tiesma
& Elisabeth J. Feenstra te Tjerkwerd;

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

Mark, zv Thomas IJ. Okkema
& Willie van der Veen te Witmarsum;
Janneke Korneliske, dv Johannes Elzinga
& Geertje Bleeker te Burgwerd.
GEHUWD
Klaas T. van der Schaar & Sjoukje Nauta
te Schraard;

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

Klaas F. Wijnia & Janny Cuperus
te Bolsward.
OVERLEDEN
Louise C. Boonstra te Harlingen, 39 jaar;
Willem C. Lubberts te Witmarsum, 92 jaar,
ev Jeltje Visser;
Cornelis J.H. Reijns te Kornwerderzand, 61 jaar,

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

Top occasions met de beste garantie
benzine
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
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,lm.velgen,el.rmn,39dkm
Peugeot 206 1.4 XS,kopermet,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm
diesel
Audi A4 Tdi proline,blauwmet,a/c-ecc,cruise contr,audi consert
Parkeer sensoren,lm.velgen,cpv+afst.bed,mistl,124dkm
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm
Opel Meriva 1.7Dti”Njoy”,blauwmet,airco,r-cd,77 dkm
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm
Skoda Octavia Station Tdi,paarsmet,airco,el.ramen,c.p.v
El.schuif/kanteldak,l.m velgen,trekhaak,dakrail.
LPG-G3
Suzuki Baleno 1.6 GLX,4drs,roodmet,lm.velgen,el.rmn

ev Hermina C. Rijpstra;
Johannes Dijkstra te Witmarsum, 93 jaar,
ev Tiet Haitsma;
Petrus A. B. van Agtmaal te Spijkenisse, 26 jaar;
Jan Hijnberg te Witmarsum, 88 jaar,
ev Elsa J. ten Bokkel Huinink;

2002
2002
2002
2002

€
€
€
€

14250,12750,10900,10750,-

2004
dec-2002
2001
2001

€
€
€
€

8750,9400,8400,6900,-

2002

€

17900,-

2001
2003
2002
2002
2003
2001
2002

€
€
€
€
€
€
€

17750,15900,12900,12800,12250,9900,8900,-

1999

€

7250,-

Ondek je band met het platteland!
Tijdens de week van het platteland!

1996

€

2450,-

Proef, ruik, probeer, bekijk
en beleef het platteland tijdens

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.

Pieter Bootsma te Ferwoude, 59 jaar.

www
.
makkumerbelboei
.
nl

BOERENMARKT “DE MARNEMERK”
Zaterdag 17 juni a.s. van 10.00-17.00 uur
Locatie: Beamkerij Ferskaat & De Nije Trije
Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum
www.denijetrije.nl
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Friesland vaart Makkum <> Onvergetelijk Makkum
Makkum - In de week van 26 juni tot en met
1 juli 2006 staat Fryslân in het teken van
Friesland Vaart. In deze week staan activiteiten
op het gebied van water in de breedste zin van
het woord centraal. De activiteiten vinden
allemaal plaats in Fryslân en variëren van
wetenschappelijke congressen tot nieuwe
technieken aan boord en van klassieke schepen
tot muziek, zang en show. Ook de gemeente
Wûnseradiel is betrokken bij dit grote vaarevenement.
Naast de verscheidenheid aan activiteiten
vinden er twee spectaculaire vaarroutes plaats.
Eén eskader komt op maandag 26 juni aan in
Makkum. Deze deelnemers van de WestRoute komen via het Wad uit Harlingen en
overnachten dan in de haven van Makkum.
Makkum grijpt dit moment aan om zich te
presenteren als gastvrije havenplaats met een
tal aan bezienswaardigheden en activiteiten.
Deelnemers van Friesland Vaart, maar ook
andere geïnteresseerden kunnen deze dag
genieten van de volgende activiteiten:
13.00 uur - 20.00 uur
Makkum Watersport
Het nieuwe watersportseizoen voortvarend
beginnen? Kom dan naar Makkum Watersport!
In de gemeentehaven van Makkum is op
zondag 25 juni en maandag 26 juni van
13.00 uur tot 20.00 uur een grote watersportbeurs. Op deze beurs presenteren watersportgebonden bedrijven uit Makkum e.o. zich aan
het publiek. Van motorjachten, zeilboten en
navigatieapparatuur tot kleding en scheepstoebehoren, je vindt het hier allemaal!
De toegang van deze watersportbeurs is gratis.

13.00 - 18.00 uur
Binnenkomst boten Friesland Vaart
Ruim 200 boten varen maandagmiddag vanaf
13.00 uur de haven van Makkum binnen. De
boten worden binnengehaald met muziek
vanaf het water en een heuse dorpsomroeper
vanaf de vast wal. De winkels zijn ‘s middags,
maar ook ‘s avonds geopend voor de vele
deelnemers en bezoekers van Friesland Vaart.
Let ook de dorpsomroeper, want van hem
hoort u allemaal wat de lokale middenstand
die middag in de aanbieding heeft.
18.00 uur - 21.00 uur
Koopavond en openstelling Horeca
Speciaal voor Friesland Vaart is de Makkumer
middenstand geopend. In het historische centrum
van Makkum is er voor de deelnemers van
Friesland Vaart een speciaal schippersbuffet.
Tussendoor zorgen muzikanten voor een
vrolijke noot en is de horeca geopend.
21.45 - 23.30 uur
Theater spektakel “Brandsma en van Vuuren”
Vanaf 21.45 uur speelt de Makkumer muziekvereniging “Hallelujah” in het centrum. De
muzikanten lopen richting het Vallaat waar
vanaf 22.30 uur een onvergetelijke en vrij toegankelijke theatervoorstelling zal plaatsvinden
vanaf het water: “Brandsma en van Vuuren”.
Een originele, spectaculaire voorstelling over
moed en echte mannen, met humor veel
water, veel vuur, acrobatiek en koorddansen.
Dit mag u/je niet missen en vormt het sluitstuk
van deze bruisende dag in Makkum!
Meer info: www.frieslandvaart &
www.totaaltheater.com/brandsma/index.html

Waterpark Mounewetter Witmarsum
Jelmer Tolsma uit Arum 10.000e bezoeker
Witmarsum - Jelmer Tolsma uit Arum was
zaterdag 3 juni jl. een gelukkige zwemmer.
Hij was deze dag de 10.000e bezoeker. Uit
handen van de bedrijfsleider Joke van der Vliet
kreeg hij een prachtig badlaken. Jelmer is
9 jaar en zit ook op zwemles in het waterpark.
Deze dag kwam hij even extra oefenen.
Ondanks dat de maand mei twee gezichten
vertoonde, begin mei was uitzonderlijk warm,
tweede helft uitzonderlijk koud, trekken toch
nog vele mensen elke dag hun baantjes. Het
zwembadwater is natuurlijk lekker verwarmd.
Bij het zwemlessen en aquasporten zijn de
doelgroepen goed bezet. De kleine kleutertjes
van 4 jaar weten op de vrijmiddag het zwembad
al te vinden. Door een andere tijdsindeling dit

jaar is er meer begeleiding en persoonlijke
aandacht gekomen, wat resulteert in een betere
kwaliteit. Nieuw dit seizoen is de zwemles
voor een groep Asielzoekers op de woensdagochtend van 9.00 tot 9.30 uur. Ook dit jaar
verwachten wij weer het bezoek uit Rusland.
Vorig jaar hebben 5 meisjes uit Rusland hun
zwemdiploma behaald en komen deze zomer
weer heerlijk genieten van het waterpark. Met
tal van activiteiten op het programma, zoals
18 juni gratis zwemmen voor alle vaders, de
scholenmarathon op 7 juli, nachtzwemmen op
21 juli en de zwemvierdaagse van 22 tot en met
25 augustus, beloofd het weer een fantastisch
waterspektakel te worden dit seizoen in waterpark Mounewetter. Waterpark Mounewetter is
meer dan alleen zwemmen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Gratis zoekertje
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

Kaatsvereniging Makkum
organiseert

de Fa. Gebr.Miedema
freelance timmerbedrijf partij
Zondag 18 juni a.s.
wordt deze Off. K.N.K.B. Heren 30 +
en 50 + DEL. met verl. Ronde gehouden.
De prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten
en medailles. De kransen worden aangeboden
door “ Gasterij Hennie fan Richt “.
Deze Heren 30+ / 50+ partij brengt ieder jaar veel
gezelligheid met zich mee en wij hopen dat u als
publiek daarvan komt meegenieten.
Kaatsvereniging Makkum.
Meer info op www.kvmakkum.nl

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

BEDRIJFSKAATSEN
R.T. PROJECTAFBOUW B.V.
PARTIJ
Zaterdag 17 juni vindt het jaarlijkse
bedrijfskaatsen plaats op “Keatslân
De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum.
Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden.
De kaatsers dienen allen werkzaam te zijn
voor het bedrijf en per partuur dient 1 persoon
lid van de K.V. Makkum te zijn.
De aanvangstijd is 11.00 uur.
U kunt zich opgeven bij secr. Mieke Tilburgs
Strânwei 17 , Makkum, Tel: 0515-231377
E-mail: alpha@ayc.nl
Nadere informatie treft u aan op
www.kvmakkum.nl
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Piratengebied veilig doorgekomen (7)
door Eeltje en Marijke Kuperus vanaf de Escape
Op 18 maart liggen we met de overgebleven 18
jachten van de Vasco da gama rally in Aden Jemen De leiding wil 22 maart vertrekken en we
hebben dan de eerst 150 mijl van Aden tot
Almukalla te maken met een gebied waar geregeld
piratery voorkomt best spannend dus. Er is kontakt
met de kustwacht en deze raadt aan niet verder
dan 10 mijl uit de kust te gaan en in groepjes te
varen ze houden ook een oogje in het zeil wat
wel een veilig idee is en we kunnen ze altijd
oproepen per marifoon. De jachten worden
verdeeld in groepjes van 4 of 5 boten onze groep
bestaat uit silent wish, kekeni, scharrel en escape
het is belangrijk als groep dicht bij elkaar te blijven.
Sommige jachteigenaren zijn behoorlijk gespannen
en hebben een schietgun klaar liggen wij zijn
vrij nuchter en maken ons niet zo druk. Het
grootste gedeelte van het piraten gebied moeten
we motoren vrij weinig wind we hebben veel
marifoon kontakt onderling. De eerste avond
roept silent wish opeens Eeltje zal ik dichterbij
je gaan varen we vragen verbaasd waarom zie je
die boot dan niet die recht op jullie afkomt shit
piraten, gelukkig zijn het nieuwsgierige vissers
die een schijnwerper op ons richten. De volgende
ochtend komen we honderden vissersboten
tegen die met een noodgang bij ons langs varen
om vanaf de vaste wal naar zee te gaan voor
visvangst soms stoppen ze even en vragen om
water we gooien dan wat flessen water over en
de mannen zijn heel dankbaar.Ook zien we een
groep verlegen dolfijnen waarvan 1 een lolbroek
is en gekke kapriolen uithaalt. Eeltje is ondertussen ziek geworden zit onder de rode bultjes
en heeft pijn en jeuk lijkt veel op gordelroos.
Op het nieuws horen we dat 50 mijl ten zuiden
van ons een containerschip is ontploft en er vele
containers in zee drijven waarschijnlijk zijn de
piraten druk bezig deze containers leeg te roven
want we zien geen piraat wij zijn blij dat we niet
in de buurt zijn want drijvende containers is een
nachtmerrie voor elk jacht ook is er bij de
Somalische kust een vrachtschip overvallen
door piraten.
Na 32 uren komen we ‘s avonds om 10 uur in
Almukalla aan waar het slecht ankeren is je ligt
eigenlijk midden op zee en er staat een vreselijke
deining we brengen met de rubberboot een
achteranker uit zodat we recht op de deining
komen te liggen. De volgende ochtend gaan we
naar het ziekenhuis want Eeltje voelt zich
beroerd . De dokter zegt dat het een allergische
reactie is en krijgt smeerseltjes een consult kost
hier 500 real is 2 euro 50. Wel raar een ziekenhuis
met gesluierde verpleegsters en zonder computers
alles wordt hier bijgehouden in dikke boeken.
Op 28 maart vertrekken we richting Salalah dit
ligt in Oman 300 mijl te gaan we hebben het
gevaarlijkste piraten gebied gehad toch blijven
we nog in groepjes redelijk dicht bij elkaar er
staat een prachtige wind zodat we het grootste
gedeelte kunnen zeilen. Op een middag zit Eeltje
binnen achter de lap top en ik ben bezig met het
eten midden op zee opeens hoor ik stemmen
hangt er een vissers bootje naast ons en staan er

5 donkere vissertjes naar binnen te gluren mensen
zijn hier heel nieuwsgierig hoe zo’n boot er van
binnen uitziet. We vangen nog een tonijn en 2
King fishen ja het vissen gaat steeds beter.
Gelukkig komen alle boten van de rally veilig in
Salalah aan en sommigen drinken zelfs champagne
omdat ze veilig door het piraten gebied zijn
gekomen. In Oman krijgen we te maken met
veel corruptie onze agent hier heet Mohammed
maakt constant grapjes lijkt op Eddy Murphy en
ondertussen belazerd hij alles en iedereen. Van
te voren was door de leiding met hem afgesproken
gratis liggen maar half maart hebben ze deze
regel veranderd en moeten we opeens voor een
week 100 dollar betalen. Om je paspoort terug te
krijgen je moet deze inleveren voor in en uit
klaren moet je ook nog eens 50 dollar betalen de
diesel olie die we allemaal moeten hebben kost
ook 50 dollar cent terwijl aan de pomp kost het
15 dollar cent en het wordt verboden diesel
binnen te smokkelen 2 personen van onze groep
worden hierop betrapt en krijgen een enorme
boete en veel gezeur en raken ook nog de diesel
kwijt. De Russin in onze groep Arinka krijgt
haar paspoort niet terug want Russinnen zijn
hier niet welkom zijn vaak hoertjes die naar
Oman komen. Arinka gaat op de vuist met
Christien (het labiele hulpje van Mohammed) en
grist het paspoort uit Christien haar auto.
Salala is een super moderne stad waar het goed
shoppen is .Waar we met onze boten liggen is
vlakbij een grote container haven hier lagen ook
2 Nederlandse sleepboten. Er ligt hier een groot
schip de Doullos op een avond worden Eeltje en
ik uitgenodigd om aan boord te komen door de
kapitein zijn vrouw is een Friezin en wil graag
kennis maken met ons. Dit schip vaart all over
the world met zo’n 350 mensen aan boord en ze
doen overal vrijwillig ontwikkelingswerk zoals
scholen bouwen, hulp bieden bij de slachtoffers
van de Tsunami, enz. Het schip heeft een
christelijke instelling en heeft vooral jongen
mensen aan boord en een aantal gezinnen de
nationaliteiten zijn van over de hele wereld het
is net een klein dorpje met school, winkeltjes,
kapper, dokter, sportruimtes, kerk, bioscoop de
mensen aan boord leven vrij sober.We kregen
een rondleiding en een diner aangeboden het
schip is in 1914 gebouwd vlak na de Titanic.
Eeltje kreeg een rondleiding in de machine
kamer waar de stoom motor was vervangen door
een dieselmotor. We kregen veel respect voor
deze leef wijze wat allemaal vrijwillig gebeurd
en waarvoor sommigen hun goede banen in hun
land hadden opgezegd. Ook hadden we op de
kade nog een ontvangst voor de groep van de
minister van toerisme dit ging gepaard met veel
zang en dans en hapjes en drankjes en ‘s avonds
een etentje in de Oase de jachtclub hier waar
geen omaniers mogen komen. Dan maken we
ons klaar voor de oversteek naar India 1080
mijl te gaan.
Hartelijke groeten
van Eeltje en Marijke
aan boord Escape

Centrum Bolsward bol
van de festiviteiten
Bolsward - Zaterdagmiddag 24 juni, staat het
centrum van Bolsward weer bol van festiviteiten
op het gebied van muziek, dans en theater.
Verschillende artiesten zullen hun kunsten vertonen
van 13.00 tot aan ca. 18.00 uur ‘s middags. Zo
zal straattheatergroep “Gajes”, bekend van
“Nooit meer vechten”, hun nieuwe voorstelling;
“de tuin der lusten” opvoeren. Deze voorstelling
is een hilarische, maar ook poëtische productie
waarin voornamelijk zonder woorden, maar met
live cello muziek wordt gespeeld. De steltenlopers,
die hun ronde door het centrum zullen doen,
verbeelden de elementen water, vuur, aarde en
lucht en naast het stadhuis zal een ware trapezeloper
boven de gracht gaan balanceren. Ballonnen die
rond lopen laten zich zowel volblazen als ook
weer leeglopen en een Bolswarder bekende laat
een ieder lachen met komische typetjes. Commedia
dell’ arte is een theatervorm die in Bolsward zijn
glorie weer zal herbeleven d.m.v. de karakters
die voor deze theatervorm zo herkenbaar zijn
zoals de nar en de jonkvrouw. Dans wordt
gebracht door “Tri speelt” die een absurdistische
en oogstrelende voorstelling zal laten zien waarin dans, theater en zigeunermuziek naast elkaar
staan. Voor de kinderen wordt er naast een groepje
gewillige schminksters een circus ingericht met
slechts één volwassen artiest. De overige
artiesten zijn de kinderen zelf en ook de dieren
zullen door de kinderen tot leven worden geroepen.
Wat betreft de muziek komen we ook dit
jaar weer niets te kort, daar zullen alleen
“the slampampers” al wel voor zorgen. Met
ongeplande acrobatiek, muzikale hoogstandjes,
genante momenten, vette blazers, onvervalste
slapstick en betoverende mannenstemmen zijn
zij van plan het gehele marktplein plat te spelen.
Verder kunnen we gaan luisteren naar “de waskknipers” die met hun muziek geregeld terug in
de tijd zullen gaan, net als de Bolswarder formaties
“Jay Jay’ en “Jackal Jack”. Maar ook blues-rock
zal uit de boxen klinken, ergens in het centrum
van Bolsward.
Niet voor niets is het Bolswarder straatfestival;
BOLStjurrich één van de drukst bezochte festivals
van het noorden, dat laat het programma ons
ook dit jaar weer zien.
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Vernieuwde Website
MAKKUM.NL
Als regelmatig bezoeker van Makkum.nl hebt u
ongetwijfeld de recente vernieuwingen opgemerkt. Het ontwerp is vernieuwd en ook zijn
er in de linker kolom veel nieuwe links toegevoegd zoals Plaatselijk Belang en de
Ondernemers vereniging Makkum. Dit is eerst
nog een vermelding maar zal ongetwijfeld
uitgroeien tot een informatiezuil voor de regio
en de leden. Ook musea zoals het Kazematten
museum, Aldfaers Erf en het Restauratie project
TX33 kregen hier een plekje. Ook een goed
gevulde Agenda is te vinden in het tekstmenu
bovenin en een item Algemeen waar zelfs een
website van een huisarts niet ontbreekt.
Makkum.nl is destijds opgezet door Focus
KantoorAutomatisering en Web-Works en
wordt nu alleen beheerd door Focus
KantoorAutomatisering. Web-Works heeft
zich door de jaren gespecialiseerd in het aanbieden van webhosting en het verzorgen van
internettotaal oplossingen voor het midden en
kleinbedrijf. U kunt dan ook nog steeds uw internet presentatie laten uitvoeren door Web-Works.
Aan de formule, bedrijven gevestigd te
Makkum e.o. te presenteren op internet onder
de gezamenlijke domeinnaam Makkum.nl, is
niets veranderd. Het grote voordeel voor alle
deelnemende bedrijven is dat ze te vinden zijn
op één site met de duidelijke naam
Makkum.nl en elk bedrijf ook zichtbaar is
voor de internet surfer die aan Makkum.nl een
bezoek brengt. Het bezoekers aantal varieert
(afgelopen week) van 400 tot 500 per dag.
Deelnemers aan Makkum.nl krijgen allemaal
een eigen Makkum.nl e-mail adres bijvoorbeeld
uwbedrijf@makkum.nl. Wel zijn er meerdere
soortgelijke initiatieven ontstaan welke ook
Makkumer bedrijven op internet presenteren.
Deze initiatieven zijn alleen maar meer van
hetzelfde en voegen nauwelijks iets toe. Deze
sites kunnen echter niet het voordeel van de
naam Makkum.nl bieden. Makkum.nl is sinds
eind jaren 90 te vinden op het internet.
Inmiddels is er het één en ander veranderd.
Het gebruik van internet is explosief toegenomen
en een bedrijf zonder eigen internet site is
bijna niet meer denkbaar. Daarmee wordt het
dus steeds belangrijker om gevonden te worden
op internet, immers er wordt tegenwoordig
eerst gekeken of het op internet staat.
Voor informatie over Makkum.nl kunt u contact
opnemen met Focus KantoorAutomatisering,
of e-mail naar info@makkum.nl

Verhuisbericht
Mevrouw Afke Rinia
is verhuisd van
Kerkeburen 66 F naar
Kerkeburen 66 G in Makkum

Week van het platteland:
Boerenmarkt “De Marnemerk” te Pingjum
Pingjum - De week van het platteland is een
gezamenlijk initiatief van de LTO en de
Stichting ‘Vrienden van het platteland’.
Blijkbaar is de band met het platteland voor
velen niet meer vanzelfsprekend. Platteland
wordt geassocieerd met vakantie, met opa en
oma of met een trendy programma als Boer
zoekt vrouw. Maar hoe er werd gewerkt en
geleefd, dat lezen we in boeken als ‘Hoe God
verdween uit Jorwerd’ en het nieuwe boek
van Hylke Speerstra ‘De Oerpolder’, dat
vertelt van het boeren-wel en wee in It
Heidenskip. Voor mensen die wel leven en
werken op het platteland, is veel van het in
dergelijke boeken beschrevene nog realiteit.
Of ze voelen het onder de druk van de tijdgeest wegglijden uit hun bestaan. En is het
niet juist de half weggegleden wereld waar de
niet-meer-plattelander naar op zoek is? Maar
er zijn er nog: de bedrijven die een echte
plattelandsuitstraling hebben en de mensen
daarin willen laten meedelen en van laten
genieten. Bedrijven die aan verbreding doen
en mensen op hun erf willen ontvangen:
boerenwinkels en/of minicampings, bedrijven
met een educatieve inslag of plekken waar
volop kan worden gerecreëerd.

In de week van het platteland wordt het nodige
georganiseerd. In ieder geval een bezoek
waard is de Boerenmarkt “De Marnemerk”.
Op de oergezellige locatie van Beamkerij
Ferskaat aan de Pingjumer Nesserlaan organiseren de twee daar gevestigde bedrijven
“De Nije Trije” en “Beamkerij Ferskaat”
deze boerenmarkt. Motto: Proef, ruik, probeer,
bekijk en beleef het Fryske platteland. De
theeschenkerij “De Nije Trije” zet haar deuren
wijd open. Tal van standhouders bevolken de
Beamkerij: u vindt er o.a. eendenkorven
vlechten, boerenkaas, zuivelproducten, eigengemaakte jam/chutney en siropen, boerengolf,
LTO Bolsward/Wûnseradiel (melkkoe voor
de kinderen), boerenijs, pannenkoeken, vlees
van het Frysk edelhert, siersmeedwerk,
gebruiksartikelen en woondecoratie met
decoupage, kanoverhuur, VV Bolsward. Een
gedeelte van de dag is er live muziek van
“The Pingjum 4”. Boerderijdieren wonen in
de kweektuinen en de huifkar maakt rondritten.
Kortom: Boerenmarkt “De Marnemerk”:
een bruisende markt, waar het Fryske platteland zich van zijn beste zijde laat zien.
Zaterdag 17 juni a.s. van 10.00 tot 17.00 uur,
meer info: www.denijetrije.nl

Ontdek je band met het platteland
Kom naar de biologische boerderij!
In het weekend van 17 en 18 juni zullen ruim
tweehonderd biologische boeren en tuinders,
verspreid over het hele land, hun deuren
openstellen voor het publiek. Iedereen is
welkom om een kijkje te komen nemen op het
biologische boerenerf. Met rondleidingen,
proeverijen en kinderactiviteiten kunt u op
een leuke manier kennismaken met de biologische landbouw en voeding.
Ons biologisch bedrijf doet ook mee aan de
Open Dagen van Biologica: Maatschap M.
Bouma en F. Wijmans, demeter - melkveehouderij. M. Bouma, Carl Fekllingerwei 1,
Skuzum (Idsegahuizum). Wij zijn geopend op
zaterdag 17 juni van 10 tot 16.00 uur.
Rondleidingen erf en bedrijfsgebouwen doorlopend, rondleiding door weilanden starten op
11h, 12h, 14h en 15 h.
Wilt u eens een varken over zijn neus aaien of
een bloeiende courgetteplant bewonderen? Of
wilt u ontdekken waarom een biologische
fruitteler zoveel nestkastjes voor koolmezen
in zijn boomgaard heeft hangen? Kom dan op
zaterdag 17 juni naar ons bedrijf. Een gezellig

dagje uit op het platteland voor gezinnen,
natuurliefhebbers en mensen met interesse voor
gezonde voeding. De Open Dagen bij de biologische boer en tuinder zijn de gelegenheid
bij uitstek om te ontdekken wat het biologische
platteland u het jaar rond te bieden heeft.
Bijvoorbeeld de boerderijwinkel waar u versvan-het-land biologische groeten en fruit kunt
kopen, of vlees, eieren en zuivel van dieren
die buiten lopen en biologisch voer krijgen.
De Open Dagen bij de biologische boer en
tuinder worden mede mogelijk gemaakt door
Tridos Bank. Biologica organiseert ze dit jaar
voor de negende keer.
Week van het Platteland
De Open Dagen van Biologica vallen samen
met de “Week van het Platteland”. In de
“Week van het Platteland” werken Vrienden
van het Platteland, de LTO- organisaties,
Stichting Biologica en Landelijk Steunpunt
Landbouw & Zorg samen. “Ontdek je band
met het platteland” is een uitnodiging voor
iedereen om in de “Week van het Platteland”
(opnieuw) te ontdekken wat het platteland
voor hen betekent.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Wist u dat...
* dat er zaterdag 3 juni j.l. bij de groetenman
op de parkeerplaats van het busstation een
zakkenroller actief is geweest
* dat u van diefstal altijd aangifte moet doen
bij de politie en dat een gewaarschuwd
mens voor twee telt?

Fryslân: hardere aanpak
overlast op en rond Friese
wateren in vakantieperiode
* De Voorzitter van de evenementencommissie Wiebren v/d Weerdt (l) krijgt uit handen van enkele
topspelers van SC Heerenveen een prachtige klok cadeau.

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

Renault

Megane 1

Model

Bouwjr Km/st.

cabrio 1.6 16-V sport LPG G3
Bl. Met.
08-2002
Kia
Joice
2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart
04-2002
Kia
Joice
2.01 16V Zilver met.
div. opties
11-2001
Citroen
Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met
div. opt
04-2001
Peugeot
206
1.4 XT Zilver.met
div. opt.
03-2000
Renault
Megane I
coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3
03-2001
Smart
Fordwo
micro compact car
45KW9 Zwart/Geel
03-2002
BMW
3161
Coupe Automaat rood 12-1993
Volkswagen Polo
1.4I 60 kat Blauw
04-1998
Volkswagen Golf
1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997
Volkswagen Kever
1200 1.2 Parel moer
05-1982
Ford
Fiesta
1.3I cheers Rood met 01-1992

Verk.pr.

149101 12.950.00
128956 11.250.00
117969 10.250.00
139210 9.250.00
83595 7.950.00
164165 6.750.00
25221
145123
175187
229915
97594
19672

6.750.00
4.250.00
3.750.00
2.750.00
2.500.00
450.00

De Friese Politie gaat, in samenwerking met het
Korps Landelijke Politiediensten, het Wetterskip
en de provincie Fryslân, in de periode van
1 juni tot 1 november 2006 intensief toezicht
houden op en rond de wateren in de provincie
om overlastgevende jeugd aan te pakken. Bij
geconstateerde overtredingen worden geldboetes en taakstraffen opgelegd. Dit is in overleg
met het Openbaar Ministerie Leeuwarden
afgesproken. Al enige jaren is er in toenemende
mate sprake van overlast van met name jongeren
die van bruggen en viaducten springen en (te)
snel varen. Watersporters ondervinden hierdoor
veel hinder en er ontstaan gevaarlijke situaties.
Met name in het Noordoosten van Fryslân is
de overlast zodanig dat watersporters de vaarwegen mijden. OM, politie en openbaar bestuur
hebben hierover regelmatig met elkaar overleg
gevoerd om te komen tot een aanpak die de overlast moet terugdringen. Dankzij een wijziging
in het Binnenvaartpolitieregelement is een aantal
overlastveroorzakende gedragingen - zoals
bijvoorbeeld zwemmen in de directe nabijheid
van bruggen en schepen - strafbaar gesteld
zodat de politie kan optreden en bekeuringen
kan uitschrijven. Het boetebedrag is vastgesteld
op € 75,= per overtreding of een taakstraf van
vier uren. Het Bureau HALT (Het Alternatief)
is belast met de uitvoering van de taakstraffen.
Bij niet-betalen of het niet (volledig) uitvoeren
van de taakstraf volgt een dagvaarding.
Overtreders dienen zich dan voor de rechter te
verantwoorden. Behalve repressieve zijn er
ook preventieve maatregelen getroffen. Om te
voorkómen dat er hinder en gevaar ontstaan
in en rond de wateren, worden extra toezichthouders aangesteld en zullen er weer brugwachters aanwezig zijn.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Klanten tevreden over rechtbank Leeuwarden
Dit is de belangrijkste conclusie naar aanleiding
van het klantwaarderingsonderzoek dat eind
2005 is gehouden. Tien rechtbanken van
vergelijkbare omvang hebben dit onderzoek
gezamenlijk uitgevoerd. 86% van de klanten
is tevreden over de dienstverlening van de
rechtbank Leeuwarden. In 2001 was dit
percentage 77%. De gemiddelde score van de
tien rechtbanken is 84%.
Functioneren rechter
Uit het klantwaarderingsonderzoek blijkt
verder dat de algemene tevredenheid over het
rechterlijk functioneren 82% is (gemiddelde
van de tien rechtbanken is 80%). Rechters
lichten het verloop van de zitting duidelijk
toe, luisteren naar de verschillende standpunten,
zijn deskundig, bieden ruimte voor verhaal en
leven zich in de situatie in. Dit alles gebeurt
op een onpartijdige manier.
Zittingsbezoek
Verder zijn de klanten tevreden over de dienstverlening van de gerechtsbodes en portiers.
Ze voelen zich over het algemeen goed
behandeld door alle medewerkers van de
rechtbank. De klanten zijn wel minder tevreden
over de wachttijden voor aanvang van een
zaak en de privacy in de wachtruimten.
Ontwikkelingen ten opzichte van 2001
Over de beslissingen van de rechtbank wordt
uiteenlopend gedacht. De leesbaarheid scoort

goed maar de rechtseenheid, de duidelijkheid van
de motivering en de snelheid van beslissingen
zijn voor verbetering vatbaar. De tevredenheid
over deze punten is echter wel toegenomen
ten opzichte van 2001.
Positieve ontwikkelingen in de tevredenheid in
vergelijking met 2001 zijn verder de uniformiteit
van werken (van 30% naar 61%), de informatieverstrekking over lopende zaken (van 51%
naar 71%) en de doorlooptijden van zaken (van
23% naar 42%). Op deze punten is duidelijk
vooruitgang geboekt maar ze worden wel
aangemerkt als verbeterpunten.
Achtergrondinformatie
De resultaten van het klantwaarderingsonderzoek zijn gebaseerd op 150 ingevulde vragenlijsten door professionele partners. Hierbij
kan gedacht worden aan advocaten, officieren
van justitie, deurwaarders en professioneel
gemachtigden. Daarnaast zijn 206 rechtzoekenden geïnterviewd na afloop van de
behandeling van hun zaak.
De tien deelnemende rechtbanken aan het
klantwaarderingsonderzoek zijn: Alkmaar,
Almelo, Assen, Dordrecht, Groningen,
Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond
en Zutphen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
het gerechtsbestuur en draagt bij aan de verdere
kwaliteitsverbetering van de rechtbank
Leeuwarden.

De Ark waar iedereen graag naar toe gaat!
U bent van harte welkom om onze vernieuwde Ark te bekijken!
Voor oud-leerlingen, buren en andere belangstellende Makkumers houden we OPEN HUIS op vrijdagmiddag
23 juni van 16.00-18.00 uur.
Meer dan een jaar is er in en om christelijke basisschool De Ark gesloopt, gebouwd, vernieuwd en verfraaid.
Na een aantal verhuizingen, waardoor we op vier plekken in Makkum zaten, is nu het eind in zicht. We hebben
een prachtig gebouw waar we de mogelijkheid hebben prima hedendaags onderwijs te verzorgen.
Bent u nieuwsgierig hoe De Ark er nu van binnen uit ziet? Graag ontmoeten wij u met een drankje en een hapje!
Met enthousiaste groet, ook namens alle leerkrachten, de schoolcommissie en medezeggenschapsraad,
Letty Loerts-Bakkes, directeur CBS De Ark, Ds. L. Touwenlaan 44a, Makkum.

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
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Loekie peuterfiets 12,5 inch. Incl.
zijwielen € 20.-, tel. 0515-230168
TE KOOP Lichthouten box met lade € 25.-;
Driekwart beige zwangerschapsbroek mt. 42
€ 10.-; Maxi cosi € 7.50; Baby bag als nieuw
oranje € 25.-; Buikdrager donkerblauw € 15.tel. 0515-576451
TE KOOP Faber moederhaard € 150.-; 4 pits
gasstoestel € 5.-; Koelkast tafelmodel € 25.tel. 06-52401143
TE KOOP Scooter, merk Hyosung Rush
i.g.st., geschouwd en rijdt zeer zuinig € 400.tel. 0515-232725
TE KOOP Salontafel eiken g.o.h. € 25.-,
tel. 0515-232279
TE KOOP Honden Bench opvouwbaar,
metalen lade verzinkt en verchroomd 2 deursuitvoering 61x54x58 cm voor honden tot ± 10
à 15 kg. € 25.-, tel. 06-23218218 Makkum
TE KOOP Velux dakramen opknappers
114x118 cm - 51x74 cm compleet met gootstukken en instructies, ideaal voor schuur of
zolder in één koop € 50.- tel. 0515-232801
TE KOOP Trouwschoenen met klein hakje in
ivoor kleur 1 keer gedragen mt 42 € 40.-,
tel. 0517-531165 na 18.00 uur
TE KOOP Loekie meisjesfiets 3-5 jr. € 85.-;
Antiek donker bruin dressoir, t.e.a.b.;
Wandelwagen; Combi wagen t.e.a.b.,
tel. 0515-576451
VERMIST Jonge valle parkiet (licht grijs),
graag terug, Bleekstraat 7, tel. 0515-232745

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z 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

GEZOCHT Verzorgend personeel in en rond
Makkum. Info: Zorgkompas, tel. 0517-431231
AANGEBODEN Huishoudelijke hulp,
tel. 06-15214632
AANGEBODEN Klusjesman voor schilderwerk, badkamer/keuken tegelwerk, sier pleisterwerk, straatwerk en tuinonderhoud, tel. 0650587688
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN Hulp in de huishouding of
oppas, tel. 06-47024245

www.focussys.nl

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp, tevens
mannelijke hulp voor schilderwerk,
tel. 06-30907224

WEEKEND AANBIEDING

AANGEBODEN Jonge 16 jaar zoekt werk in
de tuin, tel. 06-47024245

BARBEQUE SCHOTEL

AANGEBODEN Oppas voor kinderen na
17.00 uur, tel. 06-30907224
GRATIS AF TE HALEN ± 300 gebruikte
trottoirtegels (30x30), kleur grijs,
tel. 0515-231695 na 17.00 uur
GRATIS AF TE HALEN 4 Jonge poesjes,
eind juli mogen we bij onze moeder weg.
Wie haalt ons op? tel. 0515-232393
GRATIS AF TE HALEN 30 - 35 m2 grijze
stoeptegels, tel. 06-15040396
GRATIS AF TE HALEN Tafelmodel koelkast i.g.st., tel. 0515-232593

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
Tevens zijn wij
pinksterdagen geopend
U vindt ons in de piramide op
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

bestaande uit:
2 Kip Shaslick
2 Gem. Rib Karbonade
2 Runder Hamburgers
2 Barbeque Worst
2 Kip Saté
Dit alles voor slechts

7.

49

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

