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7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Ook funda
ligt in ons bereik

Oude Nieuwbuurt
voor ruim 
€ 4,5 miljoen 
gerenoveerd 

4 6 7
Na negen maanden
van verbouwing
feestelijke 
heropening van 
cbs De Ark

Fries zeiljacht
Bestevaer speelt
hoofdrol in film

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum wint Nederlands Kampioenschap voor jongens

* Op de bok koetsier Ate van Dijk met Jitske Brouwer. Staande v.l.n.r. het winnende trio Lennert
Adema, Rienk Veltman en Steven van Gorssel, zittend de coaches Kees Tjeerdema en Pier Santema.

Makkum - Het kaatstrio Lennert Adema, Rienk
Veltman en Steven van Gorssel, met hun coaches
Kees Tjeerdema en Pier Santema zijn zaterdag
in St. Jacobieparochie Nederlands kampioen

geworden voor jongens. Zij wonnen in een
eenzijdige finale van Dronrijp met 5-0 en 6-4. 

Proficiat jongens!

* In de loop van maandagmiddag en avond kwamen de deelnemers aan “Friesland Vaart” met de
schepen in de haven van Makkum aan. 

FIRST CHOICE
COLA
4 flessen à 1500 ml naar keuze
elders 3.16

2.00
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 30 juni
Makkum - WK voetbal in het kindertheater
op camping de Holle Poarte 17.00- en 21.00 uur

Witmarsum - Kantine Mounekrite 20.30 uur
Klaverjassen

zaterdag 1 juli
Makkum - Kaatsen 10.00 uur  Federatie d.e.l.
voor welpen, pupillen en schooljeugd

Cornwerd - Kaatsen 11.00 uur 2e ledenpartij

zondag 2 juli
Makkum - Familiekaatspartij 11.00 uur, 
met minimaal 1 dame per partuur

Witmarsum - Kaatsen 10.00 uur
Bouwbedrijf Hofstra partij, jongens pupillen
KNKB Afd. en d.e.l. met verl.afd.

woensdag 5 juli
Makkum - 1e gezellige Zomeravondmarkt/
braderie in centrum van het dorp 19.00-21.00 uur 

Buurtagent Wûnseradiel
Makkum - Vorige week kon u lezen dat
Jeroen van de Wouw buurtagent is voor de
gemeente Wûnseradiel. Het e-mail adres was
echter niet correct vermeld, juist is:
jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl 

Gezelligheidsmarkten
Makkum - Woensdag 5 juli is de eerste van de
zeven gezelligheidsmarkten van 19.00-21.00 uur
in het centrum van het dorp. Evenals voorgaande
jaren is er de eerste en de laatste gezelligheids
markt ook kinderrommelmarkt. De andere
datums zijn  12/7- 19/7- 26/7-  9/8- 16-8- en
23/8. Op 3 augustus is de jaarmarkt. Voor nadere
informatie kunt u terecht bij marktmeester
Anne Koekoek, tel. 0515-231225, die dit
organiseert onder auspiciën van de O.V.M.
(Ondernemers Vereniging Makkum).

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 1 juli wordt het oud
papier weer opgehaald. De start is ‘s morgens
om 9.00 uur. Het verzoek is om tijdig uw
overtollig papier, goed verpakt of gebundeld,
aan de weg te zetten. Wilt u alvast zelf het
papier brengen, de ophaalcontainers staan
vrijdag in de Klipperstraat, ter hoogte van het
tenniscomplex en het kaatsveld. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Leden Muziekvereniging “Hallelujah” 
en Mannenkoor “De Flevosanghers”.

Langs deze weg willen wij een ieder
hartelijk bedanken voor alle attenties
(kaarten e.d.), die wij hebben ontvangen
bij onze 40 jarige trouwdag en mijn 60ste
verjaardag. Het was geweldig.

Albert en Christina

Samen een kindje,
het lijkt zo normaal.

Maar dit kindje van ons samen,
is voor ons heel speciaal.

Dolgelukkig zijn wij 
met de geboorte van onze zoon

Niek Jasper Verweij
Jasper is geboren op 21 juni 2006
om 5.33 uur en weegt 4180 gram.

Daniëlla van Lune en Sander Verweij
Hebdrik van Deventerstraat 4

8921 VG Leeuwarden

Voor bezoek graag even bellen
(06-43544477)

Kerkdiensten 
zondag  2 juli 

Kerkelijk centrum “Het Anker” 9.30 uur
ds. J. van Olffen, HA en Jeugdkerk

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. Horjus, Ede + H.A.   

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. Thea Tholen-Haagsma, dienst te Bolsward              

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide 9.30 uur
dhr. H. Fransen, m.m.v. Muziekver. ‘Hosanna’ uit Wons   

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.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
O. Hoekstra, Ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380 

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

Dankbetuiging

24.08.1936                            15.04.2006

En de hoop maakt niet beschaamd

De warme belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze moeder

Sjoekie 
Zantinge-v.d.Meer

heeft ons nog steeds heel goed gedaan,
hartelijk dank hiervoor.

Feddy 
Jeroen en Els

Makkum, juni 2006
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 29/6 t.e.m. wo. 5/7

Komijne Kaas Jong Belegen, 500 gram............................2.99
Campina Vlaflip, literpak.............................................nu 1.39
Gebraden Gehakt, pakje......................met 5 zegels extra
Lays Chips Naturel of Paprika, zak 200 gram..............nu 0.79
Pepsi, 1.5 literfles..........................................................nu 0.79
Top Q Kippen- of Runderbouillon, 
potje 340 ml...............................................van 1.09  voor 0.89
Grand Italia, zak Penne Rigate.....................................nu 0.89
Brinks Rijstwafels, pak à 13 stuks................................nu 0.35
Top Q Toiletpapier, pak à 12 rol...................................nu 2.79

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 29 JUNI
T/M ZATERDAG 1 JULI

LASAGNA
100 gram €€ 0.95

PAMPASCHIJVEN
100 gram €€ 1.05

KIP ZIGEUNER of 
WIENERSCHNITSEL

per stuk €€ 0.95

DIVERSE BROODJES “BEST”
(6 minuten 180o) à €€ 1.75

DONDERDAG 29 JUNI
T/M WOENSDAG 5 JULI

WIJNCERVELAAT
100 gram €€ 1.19

KATENSPEK
100 gram €€ 1.05

Bij alle aanbiedingen geldt
gratis Freshpoints per stuk/100 gram

Te koop in Leeuwarden
Nabij centrum, Achter de Hoven, sfeervolle
karakteristieke hoekwoning, 
ideaal voor starters of studenten.
In 2004 geheel gerenoveerd in een
gemeentelijk project. 3 slpk, zonnig plaatsje
aan de achterzijde, eigen achterom, C.V.,
dubbel glas, nieuwe kunstof kozijnen, 
nieuwe badkamer, aanvaarding in overleg.

vr.pr. 115.000 euro.    Inl. 0515-232172

Commissie Grondgebied
Wûnseradiel
Mogelijk in 2010 rotonde
Weersterweg/Haitsmaleane Makkum

Witmarsum - Het geld is op in de gemeente
Wûnseradiel en toch moet er het nodige aan
onderhoud van wegen en dergelijke gedaan
worden. Om de wegen toch veilig en betrouw-
baar te houden is er voor een variant gekozen
die het minste kost en toch zorgt voor veiligheid.
De leden van de commissie Grondgebied
hebben zich er over gebogen en in de raad zal
de uiteindelijke beslissing vallen. De kosten
voor het uitvoeren van het onderhouds-
programma zijn tot en met 2010, 5.498.000 euro.

Ieder jaar zal een bepaald deel uitgevoerd
worden en voor 2007 zijn de wegen aan de
beurt. De rotonde Haitsmaleane staat voor
2010 gepland. Er is in de gemeente veel
achterstallig onderhoud en volgens enkele
commissieleden is dat een misser van de
wethouder geweest. Nu is het zo dat de raad
ook verantwoordelijk is dus hebben die waar-
schijnlijk ook niet goed opgelet. Ook zij rijden
over de wegen van de gemeente en hadden
het zelf ook kunnen constateren. Er worden
ook veel kosten gemaakt met het verwijderen
van iepen en voorgesteld is om bij burgers de
iepen te rooien tegen kostprijs. De bermen
moeten vanwege verkeersveiligheid gemaaid
worden ook dit kost veel geld. Is het mogelijk
om groenstroken te verkopen of anders is er
een mogelijkheid om boeren waar dit mogelijk
is de berm te laten maaien. Zo werden allerlei
ideeën aan de hand gedaan en uiteindelijk zal
blijken welke haalbaar zijn. 

De bruggen en kaden vragen ook om onderhoud
en gelukkig doet Wûnseradiel mee aan de
projecten van het Friese meren project en kan
hiermee veel vernieuwing en verbetering
plaats vinden. Als de gemeente één euro
betaald wordt er 3 euro uitgegeven aan allerlei
werken. Dit is het gevolg van subsidie die in
het kader van het Fries Meren project gegeven
worden. Er zal dan ook het nodige werk verzet
worden in Makkum, Allingawier en Tjerkwerd.
De uitvoering van het Friese Meren project
zal begin 2007 van start gaan.
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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  J U N I
Kip in Hoi Sien Saus
Ko Lu Kai
Komkommer Salade
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

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10
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

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Oude Nieuwbuurt voor ruim €€ 4,5 miljoen gerenoveerd 

Makkum - De Oude Nieuwbuurt is helemaal
klaar. Er heeft een bijzonder uitgebreide renovatie
plaats gevonden. Er zijn huizen gesloopt, er
zijn huizen samen gevoegd en er zijn nieuwe
woningen gebouwd. Zowel de gemeente als
de provincie en de Woningstichting Welkom
hebben er een grote som geld gestopt in de
realisering van het plan. Voor de bewoners
was het niet altijd even gemakkelijk en ook
het traject naar de renovatie kostte heel veel
tijd en overleg. De overlast voor de bewoners
vooral bij langdurige regen was groot. Ouderen
hebben zelfs een tijdje hun woning niet kunnen
verlaten vanwege de gevaarlijke situatie van
de straten. Een bewoner buiten de wijk dacht
zich te herinneren dat er een bom moest liggen
en dat bracht evenals het niet willen verhuizen
van een gezin een behoorlijke vertraging van
de werkzaamheden met zich mee. Nu in het
zonnetje bij de officiële opening is veel al
weer vergeten. De straten zijn fraai vernieuwd,
er zijn meer parkeerplaatsen en de ondergrondse
afvalvoorziening voldoet uitstekend. De huizen
die achter de dijk gebouwd zijn hebben hele
tevreden bewoners die over het natuurgebied

van de Noordwaard kunnen kijken. De natuur
speelde bij de opening een grote rol. De directeur
van Welkom Alex Bonnema kreeg een grote
handschoen aan en de woestijnhavik Noah
mocht een eendagskuiken opeten en terwijl
hij dat deed haalde valkenier Arthur Mol een
kokertje van zijn poot waarin een zaadje van
een Iep zat. Dit zaadje staat symbool voor de
vernieuwing van de Oude Nieuwbuurt.
Gedeputeerde Anita Andriesen was blij dat ze
nu ook eens kon zien dat een woningstichting
voor de bewoners betaalbare en goede wonin-
gen kan realiseren en dat totale afbraak lang
niet altijd nodig is. Wat Welkom in Makkum
gedaan heeft is ook een van de dingen die een
woningstichting behoort te doen. Na de opening
was er nog een demonstratie van de valkenier
en zijn vogels en vooral de zeearend die heel
groot en sterk is deed alle vogels in de omgeving
van het scoutinggebouw opvliegen. Voor de
bewoners van de wijk was er nog een barbecue.
Zij hadden samen met een bos bloemen een
uitnodiging voor de opening en de barbecue
gekregen en vrijwel iedereen is blij met de
nieuwe wijk.

Nieuw bedrijventerrein de Papiermolen
Makkum - Alle bedrijven terreinen in Makkum
zijn vol. Het is van groot belang dat er de
nodige bedrijfsgrond voorradig is. Besloten is
aansluitend aan het terrein Tussen de
Zijlroeden 740.65 hectare grond aan te kopen.
Er is een overeenkomst aan gegaan en tevens
is de daar aanwezige boerderij te kopen. De

notariële aankoop moet uiterlijk 1 januari
2009 plaats vinden. Pas dan is bekend of
het bestemmingsplan onherroepelijk is. Er is
opdracht gegeven voor een archeologisch en
ecologisch onderzoek Als dit alles uitgevoerd
is zal er een nieuw ontwerp bestemmingsplan
komen.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Hollandse Broccoli 
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie rode tros tomaten
1 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

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

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

Wij hebben ook weer nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

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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Piet en Eke Canrinus-Feenstra 50 jaar getrouwd 
met de caravan op vakantie langs Maas en Waal is prachtig 

Makkum - Als je vijftig jaar getrouwd bent
dan valt er heel wat te verhalen. Maar niet alles
hoeft in de krant  zeggen Piet Canrinus en Eke
Feenstra. Piet (75) is geboren in Skuzum onder
de rook van Makkum, zijn vrouw Eke (72) in
Gaast. Voordat zij in het huwelijksbootje stapten,
hadden ze zes jaar verkering gehad. De
vriendschap begon toen ik zestien was zegt Eke.

Na de lagere school ging Piet meteen bij de
boer aan het werk, eerste bij Tjipke Visser en
later bij de gebroeders Steringa. Een vervolg
opleiding na de lagere school was er niet bij,
in die jaren moest je als gewone jongen aan
het werk. Piet is een veelzijdig man, op een
avond kwam zijn vader na een visite thuis en
zei “ik ha ek wurk foar dy” maandagmorgen
kun je beginnen bij kapper Hellingwerf in
Makkum. Je moet klanten inzepen die geschoren
moeten worden. Haarknippen dat heb ik ook
een keer gedaan. Het ging allemaal met de
hand knipper, elektrisch knippen was er toen
nog niet bij. Maar dat knippen vond ik niks op
een andermans kop om rommelen. Op mijn
achttiende wilde ik dolgraag emigreren naar
Canada. Het zou aangaan met een vriend van
me. Mijn maat ontmoette kort daarvoor zijn
liefde en dus ging het niet door, toen ben ik
ook thuis gebleven. Als ik met mijn vader op
het land aan het aardappel rooien was en in de
verte zag ik langs de zeedijk een vrachtwagentje
rijden, dan trok dat mijn volle aandacht. Mijn
vader gooide dan een paar aardappels tegen
mij aan en zei “hjir is dyn wurk”. Transport-
bedrijf de Vries kon wel hulp gebruiken op de
vrachtwagen. Het rijbewijs werd gehaald en
langzamerhand volgden er binnen- en buiten-

landse ritten. Wie kent Piet Canrinus niet van
zijn bulkwagen met de oranje gekleurde truck
er voor van Albert Keyzer uit Zaandam. In
hoofdzaak werd er suiker vervoerd in de
begin periode was dit 15 ton, toen ik stopte
met werken was een tonnage van 35 ton heel
gewoon. De chauffeur is op zijn 59e in de vut
gegaan. Ik heb mijn uren wel gemaakt zegt
Piet. Hij heeft van alles wel gedaan maar
nooit één uur zonder werk gezeten en nog niet.

Eke is opgegroeid in een gezin met elf kinderen,
ik was de oudste zegt ze, maar op een gegeven
moment was je moeder mee. Neen doorleren
was er voor mij ook niet bij, op mijn 13e jaar
begon ik te werken als hulp in de huishouding.
En daarnaast ‘de kei melke by ús heit’. Eke is
ook een tijdje in de kantine op de scheepswerf
Amels werkzaam geweest om de koffie te
serveren. Toen we getrouwd zijn kwamen we
klein behuisd te wonen in Piaam. We impro-
viseerden de wanden van de slaapkamers met
kartondozen. 

Waar ik vroeger nooit tijd voor heb gehad, dat
doe ik nu en dat is breien, borduren en kaarten
maken. En we mogen graag met de caravan
op pad, dit doen we nu zestien jaar sinds Piet in
de vut is. We trekken eenmaal per jaar Duitsland
in. Het liefst langs de Rijn en Moezel. In
eigen land gaan we vaker op vakantie maar
dan ook naar het land  Maas en Waal, een uitzicht
over het water vinden wij prachtig en daar
genieten wij volop van. Neen, een lange
vakanties hooguit drie weken, dan moeten we
weer onze ‘kids’ zien. Het echtpaar telt drie
kinderen en zeven kleinkinderen. 



Makkum - Door de groei van het aantal leerlingen
in de afgelopen jaren heeft de c.b.s. “De Ark” een
10e lokaal bij gekregen. Afgelopen vrijdag werd dit
met feestelijk vertoon heropend. Aan de muur aan
de buitenkant van de school is een logo aangebracht
met daarop de afbeelding de ark -van Noach-. Het
ontwerp en de uitvoering is van Watze Roorda uit
Makkum. De onthulling van het logo werd verricht
door Willemein Hengst 3 jaar (jongste) en Varinya
de Boer (13) oudste leerling van de school. Dit
ging gepaard met een confetti regen. Alle 240 kin-
deren en leerkrachten en medewerkers droegen een
geel en rood hesje. Dit is geweldig zei directeur
Letty Loerts-Bakkes, we gaan dit ook dragen als
wij op schoolreisje gaan.

Investeringen
De gemeente Wûnseradiel stelde gelden ter beschik-
king voor het tiende lokaal, onderwijskundige aan-
passingen, het herbestraten van de pleinen en de
vervanging van de hekwerken rond de school.
Basisschool De Ark had zelf nog een aantal eigen
onderhoudszaken aan het gebouw uit te voeren en
al met al konden de werkzaamheden gecombineerd
worden om het gebouw in 2005/2006 te renoveren.
Binnen de ver. CBO Wûnseradiel komt er vanaf het
jaar 2000 praktisch elk jaar een school voor upgrading
in aanmerking .Dit is in het huisvestingsoverzicht
van de gemeente Wûnseradiel in samenspraak met
het bestuur zo opgesteld. Op deze manier zijn
schoolgebouwen in deze gemeente uitgerust voor
het geven van onderwijs naar hedendaagse inzichten. 

Ontwikkeling in de samenleving en het onderwijs 
De huidige maatschappij en het onderwijs zijn in
beweging. Bij de ontwikkeling van de vormgeving
van deze school hebben we dan ook rekening
gehouden met een aantal belangrijke ontwikkelingen.
Door een toename van geweld en agressie in de
maatschappij, de ontkerkelijking en het aantal
mensen met een andere culturele achtergrond, is er
een sterke behoefte aan (nieuwe) normen en
waarden in de samenleving. Het onderwijs krijgt
daardoor een grote verantwoordelijkheid toege-
kend. De Ark oriënteert zich op zijn pedagogische
opdracht en heeft de onderwijsinhoudelijke visie
herijkt. De huidige opvatting is dat scholen steeds
meer meetbare resultaten tonen. Overheid en ouders
willen scholen vergelijken op basis van hun output.
In het kader van de uitwerking van het strategisch
beleidsplan van onze vereniging is het daarom passend
om het onderwijs te monitoren. We constateren dat

een groeiend deel van de ouders sterk geïnteresseerd
is in het onderwijsproces dat op De Ark plaatsvindt.
Ouders van leerlingen met een handicap geven vaker
de voorkeur aan thuisnabij onderwijs. Dit betekent
dat de druk op de basisscholen om deze leerlingen
op te vangen groter wordt. Leren vindt niet meer
alleen plaats op school. De invloed van de televisie
en de computer is groot.

Uitgangspunten voor de school
Het onderwijs vormt de basis voor ontwikkeling
van het individu en de samenleving. Daarom mogen
er hoge eisen gesteld worden aan de werkomgeving
binnen het onderwijs. Leren vraagt veel aandacht,
aangezien de informatie niet alleen nieuw is, maar
ook correct moet worden verstaan, bewerkt, begrepen
en onthouden. De bouwcommissie streefde in het
ontwerp naar haalbare doelstellingen voor leerlingen
en personeel van De Ark. Het biedt voor de leerlingen
een school: waar kinderen en volwassenen een leef-
en leergemeenschap vormen;waar ze zich veilig,
prettig en uitgedaagd voelen; waar ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen op verstandelijk; motorisch,
creatief en sociaal-emotioneel gebied waar zelf-
standig leren; zelfwerkzaamheid en het gebruik
van ICT plaatsvindt; waar ze hun eigen interesses
kunnen ontplooien; waar hun ontwikkeling goed
gevolgd wordt, ze minstens even goede prestaties
in taal en rekenen behalen als kinderen op andere
scholen. Daarom beoogde de bouwcommissie een
school; waar de akoestische voorwaarden optimaal
benut zijn door een goede geluidsisolatie, indeling
van de ruimtes en geluidsabsorberende plafonds;
waar een aangename binnenhuis-temperatuur
heerst en een goede luchtkwaliteit; waar het juiste
licht op de juiste plaats is; waar een goed gepland
kleuren- spel een verrassend karakter geven en tevens
functioneel zijn; waar het in elke ruimte plezierig is

om te werken; waar ouders en school partners in de
opvoeding zijn die elkaar goed informeren over
het welzijn en de ontwikkeling van hun/het kind
thuis en op school, waar duidelijk is wat de verant-
woordelijkheid van beide partners zijn, waar goed
geluisterd wordt naar de opvattingen van de ouders;
waar de schoolorganisatie zodanig is, dat er sprake
is van een doorgaande lijn.

De hoofdaannemer was bouwgroep Buwalda uit
Schettens en voor water en elektrisch het
Installatiebedrijf Van der Weerd uit Franeker. Uit
oogpunt van brandveiligheid zijn alle zachtboard-
plafonds in de school vervangen. De verbouw is in
drie fasen gerealiseerd. De groepen verhuisden
intern als er weer een fase gereed was. Om hiervoor
mogelijkheden te scheppen is er gezorgd voor
tijdelijke huisvesting: twee units, dus voor twee
groepen, op het schoolplein, de Baptistenkerk kerk
en een gedeelte van de woning op de Houtmolen.
Gedurende de gehele verbouwperiode is er gewoon
lesgegeven. De onderwijskundige aanpassingen van
de school met de uitbreiding noopte tot speciale en
soms verrassende oplossingen zoals de overkapping
van alle patio’s, de herindeling van de ruimten,
Ook kreeg de school meer cachet door het accentueren
van de hoofdingang. Om het in- en uitgaan goed te
doen verlopen zijn er totaal vier entrees. Kortom de
infrastructuur van het gebouw veranderde. Lokalen
zijn allemaal om de gemeenschapruimte gelegen.
Te vergelijken met het dorpsplein (onderwijsplein)
met daar omheen de “winkels”, leslokaliteiten. Een
ruimte waar overdag kinderen in groepjes kunnen
werken en waar vele ouders bij elkaar kunnen
komen om te genieten van een viering of musical.
De vernieuwde directiekamer en  personeelskamer
completeren De Ark. Door de aanpassingen is het
karakter van licht en overzichtelijk in de school
gerealiseerd. In de laatste fase is besloten de 35 jaar
oude tuin samen met het plein compleet te renoveren. 
Betrokkenheid, samen werken en improvisatie-
vermogen typeerde de actieve bouwcommissie. De
bouw is in een tijdbestek van 9 maanden gerealiseerd
en kostte ruim zeven ton.
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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

Na negen maanden van verbouwing feestelijke heropening van cbs De Ark
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Fries zeiljacht Bestevaer speelt hoofdrol in film

Kornwerderzand - Vanaf zondag 2 juli a.s. is
het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand
gedurende de maanden juli en augustus ook
geopend op zondagen en wel van 13.00 tot
17.00 uur. Tevens blijft het museum ook op de
gebruikelijke tijden geopend in de maand
oktober, dit om de jeugd de gelegenheid te
geven het museum te bezoeken in de herfst-

vakanties van de scholen. Gedurende dit
gehele seizoen is er een tijdelijke foto-expositie
ingericht met foto’s die betrekking hebben op
de inhoud van het onlangs verschenen boek
“Blitzkrieg ! Halte Kornwerderzand”. Terwijl
inmiddels voorbereidingen worden getroffen
voor een grootse viering van het 75-jarig
jubileum van de Afsluitdijk.

Kazemattenmuseum verruimt openingstijden

Makkum - Deze zomer verschijnt in de bio-
scopen de bloedstollende thriller “Godspeed”.
Een film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal
van zes vrienden, die met hun luxe zeiljacht
stranden op open zee. De hoofdrol is weggelegd
voor de Friese “Annagine”, een Bestevaer 76S.
Het zeiljacht dat diende als decor voor het
verhaal en de film is van Friese makelij. De
Bestevaer 76S “Annagine” werd voor de film
omgedoopt tot “Godspeed”. De “Annagine”
is een aluminium custom built jacht van ruim
23 meter lang, gebouwd door de werf K&M
Yachtbuilders uit Makkum en ontworpen door
Gerard Dijkstra & Partners.

De Engelstalige film werd geproduceerd door
een Duitse filmmaatschappij en zal wereldwijd
te zien zijn. De opnames vonden plaats op
Malta en duurden van juli tot september 2005.
De Mediterrane Film Studio’s werden gekozen
om één belangrijke reden; grote watertanks
op een heuvel met uitzicht op zee. Voor het
eerst werd er een echt schip gebruikt in de
filmstudio op Malta. Eerder werden altijd
delen van een schip nagebouwd. Het was dan
ook een hele klus om de “Annagine” met een
gewicht van circa 40 ton over enkele kilometers
te vervoeren en in de tank te krijgen. Voor het
transport werd een dieplader speciaal aangepast.
De kiel moest zo laag mogelijk boven het weg-
dek blijven om het geheel zo stabiel en laag
mogelijk te houden. Uiteraard werd de 29 meter
hoge mast er afgehaald. De dieplader moest
een steile heuvel over en een paar moeilijke
haarspeldbochten nemen. Elektriciteitsleidingen

werden verwijderd en het verkeer stilgelegd.
Een ervaren tuiger van LP Sailing Perfection
en een technicus van K&M Yachtbuilders vlogen
naar Malta om de Italiaanse crew te helpen
met deze operatie. Technicus Sake: “Het was
een risicovolle operatie, de verzekeraar was
ter plekke aanwezig en wist tot op het laatste
moment niet of hij het transport wel wilde
verzekeren”.

De film gaat deze zomer in première, maar
om alvast een idee te krijgen, het verhaal gaat
als volgt: Een stel jonge vrienden zeilt op zee,
ver verwijderd van de kust van Mexico.
Tijdens een windstilte zoeken ze verkoeling
in het water en springen één voor één van
boord. Ze vergeten echter de zwemtrap uit te
klappen. Weer aan boord komen lukt niet meer,
het gangboord van de Bestevaer ligt 1,6 meter
boven de waterlijn. Tot overmaat van ramp
laten ze, zonder erbij stil te staan, een baby
helemaal alleen in het schip achter. Genoeg
spannende ingrediënten voor een thriller moeten
de filmmakers gedacht hebben. Hans Horn
regiseerde “Godspeed”, de cast bestond uit:
Niklaus Lange, Susan May Pratt, Eric Dane,
Ali Hillis, Cameron Richardson and Richard
Speight Jr.

De “Annagine” heeft haar filmdebuut in ieder
geval goed overleefd en vaart weer in de echte
zee. Ze is op dit moment onderweg van de
Caribbean naar de Middellandse Zee om daar
de zomer door te brengen. Meezeilen aan
boord van deze klassieke actrice is mogelijk!

* “De Annagine” gebouwd door de werf K&M Yachtbuilders te Makkum

Pearkekeatsen op “Keatslân
de Seize” 
De prijzen werden vandaag aangeboden door de
Fam. Scheepvaart van Keatsatelier J. Scheepvaart
en bestonden uit waardebonnen en medailles.
Uitslag Winnaarsronde: 
1. Romine Jansen & Jacob (P) v.d. Weerdt; 
2. Vollie Oostenveld & Hayo Attema; 
3. Wietske Hoekstra & Jorn Adema; 
3. Fonny & Ype Smink.

Verliezersronde: 
1. Hilde Lutgendorff & Peter Bootsma; 
2. Sjoke Tilstra & Pier Hibma; 
3. Susanna & Hidde Koornstra.

Schilder-/Klussenbedrijf
Smink Partij
Iedere prijswinnaar kreeg een mand of tas met
levensmiddelen aangeboden door Schilder-/Klussen
bedrijf Smink.  
Uitslag Heren A-Klasse:
1. Andre Tijmstra, Yde Klaas Dijkstra 

en Jorn Adema (Makkum); 
2. Henk Buma, Bauke Buma 

en Gerard Brunia (Exmorra); 
3. Hidde Koornstra, Bram Dijkstra 

en Andries Smink (Makkum)

Heren B-Klasse Winnaarsronde: 
1. Jacob vd Weerdt, Hayo Attema 

en Germ vd Meer (Makkum); 
2. Emiel Boogaard, Ronald Reinsma 

en Douwe Akkerman (Arum); 
3. Ype Smink, Peter Bootsma 

en Leo Nauta (Makkum)

Verliezersronde: 
1. Bauke Folkertsma, Jappie Tigchelaar 

en Jelle de Hoop (Pingjum) 
2. Auke Bruinsma, Hendrik Brandsma 

en Sjoerd vd Berg (Pingjum 2)

Gebr. Miedema Freelance
Timmerbedrijf partij
De prijzen bestonden uit levensmiddelenpakketten
en medailles welke werden aangeboden door Gebr.
Miedema freelance timmerbedrijf.  De kransen werden
gesponsord door Gasterij “Hennie fan Richt”. 
Winnaarsronde30+: 
1. Hayo Attema, Nanning Seepma, Gerard v. Malsen; 
2. Peter Bootsma, Siepie Attema, Edwin Koopstra 

Verliezersronde 30+: 
1. Sietse Lenters, Andre Buma, Hidde Koornstra 
2. Klaas Dijkstra, Andries Smink, Leo Nauta.

Winnaarsronde 50+: 
1. Tjeerd Bouma, Jouke de Roos, Sije Wieringa 
2. Auke Althof, Piet de Groot, Oeds de Roos 
3. Wieger Boonstra, Bouwe v.d Veer, Frans Postmus.

Verliezers 50+: 
1. Jan Sijtsinga, Pieter Zijlstra, Simon Grijpstra; 
2. Jenne Efde, Johan v.d Veen, Anno Miedema.

Uitslagen K.V. Makkum
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Aanbieding

Faster Jeans
Stretchkwaliteit
Lengte 32 en 34
2 kleuren

1 voor € 39,95
2 voor € 70,00

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Kaatsvereniging Makkum organiseert 
Federatie jeugd partij d.e.l.

Zaterdag 1 juli a.s. wordt deze 
Federatiewedstrijd voor de Jeugd gehouden.

Welpen, Pupillen en Schooljeugd 
kunnen hieraan meedoen, 

er wordt ook een verliezersronde gespeeld.
Aanvang: 10.00 uur !

De prijzen bestaan uit eretekens.  De kransen
worden aangeboden door Stefan Bakker. 

Opgeven voor deze partij kan bij 
het jeugdbestuur: Antje Hiemstra 06-22812474,

of secr. Mieke Tilburgs 231377. 
De inschrijving sluit  donderdag

29 juni om 19.00 uur.

Kaatsvereniging Makkum
Zie ook www.kvmakkum.nl

Kaatsvereniging Makkum 
organiseert

De Koornstra Netten Makkum
familiekaatspartij

Zondag 2 juli wordt deze partij gehouden.
Het is familiekaatsen 

met minimaal 1 dame per partuur.
De prijzen zijn: waardebonnen en medailles.

Aanvang: 11.00 uur.

De loting is zaterdag 1 juli 
in de kantine om 20.00 uur.

Opgeven is mogelijk tot zaterdag 1 juli 19.00 uur
in de kantine of bij het secretariaat: 0515-231377.

Meer info op www.kvmakkum.nl www.makkum.nl

Vrijdag 7 april vertrekken we uit Salalah in
Oman voor een oversteek van 1080 mijl  over
de Indische oceaan naar Bombay heet tegen-
woordig Mombay.Er  staat een pittige NW wind
en we zeilen de eerste 24 uur 150 mijl als dit zo
doorgaat denken we zijn we zo in India maar
jammer genoeg zakt de wind de volgende dag in
en moet de motor bij. Het is volle maan prachtig
om op zee te zijn. Over de marifoon horen we
‘s avonds dat Kekeni vast zit in een vissersnet
we liggen vlakbij elkaar dus dit wordt goed
opletten ik ga voorop zitten op uitkijk gelukkig
is het door de volle maan allemaal goed te zien
en na een paar mijltjes zie ik een groot drijfnet
met witte balletjes we motoren 5 mijl langs dit
net er komt geen eind aan en per ongeluk hoppen
we er opeens over heen ondertussen meldt de
Mistral dat er meerdere drijvende netten zijn,
het is echt heel raar dat vissers deze Indische
oceaan killers zonder verlichting in zee gooien
er volgen nog 4 van deze netten. Gelukkig
raken we niet in de problemen de volgende dag
horen we dat de Juwin een Duits jacht de hele
nacht vast zat in zo’n net en door de vissers is
bevrijd andere jachten die vast raakten konden
zich zelf bevrijden soms met gevaar voor eigen
leven. Overdag staat er geregeld wat wind maar
‘s nachts moet de motor bij het is een saai tochtje
er is weinig leven in dit gedeelte van de oceaan
we krijgen een keer een dolfijnen show wel een
hele bijzondere met diverse soorten dolfijnen
ook komen we een paar grote olietankers tegen
die uit de Perzische golf komen.

Op 15 april komen we in Bombay aan, goed
gevoel om hier aan te komen we gaan voor anker
en liggen behoorlijk te rollen hier. De komende
dagen druppelen de jachten van de rally hier
binnen. De ontvangst is geweldig hier H2O
regelt vanalles voor ons en de Royal Bombay
Yachtclub organiseert diners,ontvangsten en
bbq we zijn hier dagelijks op tv .  En dan de stad
Bombay, ik geloof dat ik het eerst uur dat we er
rondliepen met mijn mond opliep van verbazing.
Druk, druk, druk duizenden auto’s, taxi’s
(Engelse Morrissen) , motors, scooters scheuren
al toeterend door de stad een ritje in zo’n taxi
bezorgd je een hartverzakking wat een gekken-
boel en dan de mensen een grote kleurrijk gebeuren
de vrouwen in prachtig gekleurde sari’s. Maar
de tegenstellingen zijn groot,veel mensen
wonen tegen de spoorbaan aan in armoedige
hutjes tussen het vuilnis en de ratten. Jonge
gezinnetjes zie je op matjes of kranten leven
onder bruggen of viaducten triest om te zien.

Jammer genoeg heeft Eeltje veel pijn aan zijn
rechter arm en schouder we bezoeken het zieken-
huis super modern. Eeltje wordt grondig onder-
zocht conclusie toch gordelroos gehad en dit is
een pijn aan de zenuwbanen weinig aan te doen
krijgt pijnstillers en vitamine B. De Royal
Yachtclub organiseerd een wedstrijd voor ons

hier doen ook 4 houten  Sea Birds  van de Navy
aan mee de  wedstrijd is van Bombay naar
Panjim  ongeveer 260 mijl met een tussenstop
in Jarjim.  Wij kijken raar op dat er met houten
boten ietsjes groter dan een BM-er op zee wordt
gezeild. We krijgen allemaal bemanning aan
boord wij krijgen twee jongens van 20 jaar mee.
De ene jongen heeft te veel bier gedronken op
de afscheid lunch van de Bombay Yachtclub.
Als ik na de start binnen kom ligt hij gestrekt op
ons bed ik ben woest en stuur hem naar zijn
eigen kooi ‘s nachts zien we hem nog twee keer
zien kotsen. Toen hebben wij weer, de andere
jongen is heel aardig en schaamt zich voor het
gedrag van zijn vriend, en blijft elke wacht
‘s nachts meedraaien. Er staat de eerst uren een
prachtig bezeilde wind en we lopen 7.5 knp
jammer genoeg zakt de wind s nachts in en we
hebben geen spinnaker zodat we nog 2 knp
lopen. Als 10e  komen we binnen in Jarjim,
waar we het anker laten vallen prachtig klein
Indisch dorpje, van hieruit gaan we met een bus
naar een resort waar we  een kamer krijgen met
uitzicht op zee met airco. ‘s Avonds een bbq op
het strand met een optreden van een plaatselijke
zang en dansgroep. ‘s Nachts slapen we prima
op een bed wat niet beweegt wat wel heel lekker
is na al die weken deining en swell. Volgende
dag 2 de start onze bemanning zien we niet
terug we vinden het wel best zo. We zeilen perfect
20 a 25 knp wind snelheid gemiddeld 7.5 knp.
‘s Nachts is het opletten want er zijn veel onver-
lichte vissertjes hier. We komen als tweede
binnen in Panjim. ‘s Middags horen we dat een
van de Seabirds wordt vermist en dat er 1 op het
rif heeft gezeten we zien een helicopter overkomen
deze start een zoekaktie. Gelukkig horen we
‘s avonds dat ze gevonden zijn met een gebroken
mast 100 mijl hier vandaan. Volgende ochtend
prijsuitreiking de grote beker is voor een van de
Sea Birds want deze was beide keren als eerste
binnen een hele prestatie.Er  zijn hier in Panjim
ligplaatsen gemaakt voor ons door H2O, drijvende
pontons want het is de bedoeling dat we
hier met 11 boten 5 maanden blijven liggen tot
de Monsoon voorbij is. De rest van de groep
is ondertussen vertrokken naar Maleisie of
Maledieven. Wij blijven hier liggen leuke stad
Panjim ligt aan de rivier Mandovi het is onder-
tussen wel erg warm geworden 35 gr. overdag is
heel normaal en ‘s nachts koelt het af tot 28 gr.
dus we zweten heel wat af. Het vervoer in
Panjim gaat met de tuk-tuk dit is een gele drie-
wieler voor  drie personen je kunt je voor een
paar rupies overal naar toe laten brengen. 58
rupies is 1 euro het leven is hier zeer goedkoop
voor 1.50 euro  kun je prima uit eten .

Begin juli kunnen jullie ons voor een paar
weekjes in  Makkum verwachten dus tot gauw

Vriendelijke groet van Eeltje en Marijke 
aan boord Escape

Escape in India aangekomen en binnenkort even
terug in Makkum (7)      door Eeltje en Marijke Kuperus



Sjirk Rolsma zet na 40 jaar punt achter actieve carrière als trainer

Makkum - Nog vol vuur en enthousiasme en
ook aan energie ontbreekt het de bijna 57 jarige
Sjirk Rolsma, als voetbaltrainer niet. Maar ik
vind het na veertig jaar nu het tijdstip om er
mee te stoppen. Je kunt merken dat je wat
ouder wordt en daarnaast is het mijn werk niet
meer te combineren. Hij zou uren kunnen
vertellen en verhalen over voetbal, wat hem
op het lijf is geschreven. Zo heb ik eens een
reis als hoofdprijs gewonnen bij RES zegt
Sjirk, maar als trainer kun je niet zomaar
zeggen ik ben er een paar weken niet. Dus ik
had geen tijd, mijn vrouw is toen met haar zus
op reis gegaan. Sjirk zegt ik zie de beleving
van de sport anders dan de jeugd van vandaag.
Wil je wat bereiken dan moet je eerst wel eens
bloed, zweet en tranen zien en dat zie ik te
weinig. Wat de trainer opviel deze laatste
training dat er zoveel Makkumer publiek aan-
wezig was, niet wetende dat zijn vrouw Fenny
hiervoor had gezorgd.

Een speciale wedstrijd op een vrijdagavond
enkele weken geleden van oude RES spelers
tegen de A Junioren in Bolsward. Voor de in
Makkum wonende Sjirk Rolsma zijn laatste
wedstrijd als trainer. Hoe komt het dat iemand
gepassioneerd en gek is van voetbal. Heb je
dit van huis uit meegekregen? In sommige
gezinnen groei je hier mee op, hait en mem
actief op ‘t veld en langs de lijn. Dit was bij
Sjirk niet het geval. Je verteld dat hait wel
eens op de Leane stond en tussen de bomen
door stond te gluren, mem had wel genoeg
drukte thuis. Vanavond is Fenny zijn vrouw
speciaal voor Sjirk meegekomen naar het
afscheid op het RES terrein. Zij leest heel
trouw de krant alle uitslagen en weet precies
wanneer de ploeg van Sjirk verloren of
gewonnen heeft. Intense beleving, verliefd op
voetbal! Als jongetje zat Sjirk in z’n eentje
voor de radio Nederland - Tsjecho Slowakije

tranen rolden over zijn wangen Nederland
verloor met 4-0.

Dan komt het moment dat hij op zaterdagochtend
in de oude gymzaal (huidige bibliotheek) in
Makkum een ploegje gaat trainen. Met zijn
vrienden Sietse en Johan ging je vrijdag
‘s avonds naar de kroeg en ze probeerden hem
regelmatig over te halen, “kom Sjekkie we
nimme d’r nog één”. Dan was hij heel
resoluut. Nee de volgende morgen wilde je
fris zijn er stonden om halfnegen 20 jongetjes
te wachten. Sietse en Johan zouden altijd nog
een keer langs komen om te helpen maar ik
heb begrepen dat daar is niets van terecht is
gekomen.  

Bezieling, gedreven en fanatiek altijd met
ploegje jeugd bezig. Omwonenden hebben
wel eens een klacht ingediend i.v.m. geluids-
overlast  en zijn ferm taalgebruik tijdens de
trainingen. De toenmalige voorzitter kwam
bij hem thuis langs om een berisping te geven.
Ik weet niet of het in die tijd was maar de
jeugdafdeling van Makkum hield een actie.
Sjirk zat ook in de organisatie. Indische cake,
een vrachtwagen vol. Heel Makkum was al
voorzien van een cake maar bij ons op de
Zalm 5 stond de schuur nog boordevol.
Fietsen en alles stond buiten. Het heeft even
geduurd maar toen heel Wûnseradiel voorzien
was van lekkere cake konden de fietsen weer
in de schuur. Op een gegeven moment werd
hij  “betaald” trainer bij Top 63. Drie keer per
week naar Oppenhuizen en zaterdags naar
Leeuwarden waar hij D opleiding voor trainer
volgde. Alle verdiensten gingen op aan benzine.
Maar Sjirk was nu “betaald” trainer. En een
betaald trainer mag nooit missen en hoort
altijd aanwezig te zijn. Hij is altijd bent heel
erg plichtsgetrouw geweest. Na Top 63 kwam
Franeker met deze A werd je kampioen. Toen
volgde Workum hier trainde hij 3 keer in de
week dit was niet meer te combineren met
zijn werk. 

Zo kwam Sjirk weer bij Makkum terecht
waar de A en B junioren ging trainen. Hij is
niet een trainer die keurig in de computer een
trainingsprogramma heeft staan of een map
met een jaarplan. Nee op maandag- en woens-
dagavond werd er aan de tafel in de huiskamer
een training gemaakt. Maar er is niks mooier
dan improviseren en de training afsluiten met
een partijtje waarin jezelf de winnende goal
scoort. Genieten van voetbal en vooral van je

twee zonen Martin en Menno, je bent hun
grootste supporter. Martin heeft een aantal
jaren onder leiding van zijn vader getraind dit
ging prima. Menno heeft één keer bij zijn
vader getraind hier hoef ik verder niets over te
zeggen maar het is goed dat het bij die éne
keer is gebleven.  Wel stond hij elke zaterdag
voor hem klaar met een bakje macaroni en
yoghurt in de auto. Sjirk haalde hem op van
zijn werk en bracht hem waar hij moest spelen.
Het is jammer dat ze niet dicht bij wonen
anders ging je wekelijks naar hun wedstrijden. 

Terug na Makkum na zes hele mooie jaren bij
Makkum en een daverend afscheidsfeest
georganiseerd door de toenmalige A jeugd lag
er een nieuwe uitdaging bij de voetbalvereniging
RES. D junioren, keepers trainen, leider 2de
elftal A junioren, dit is wat Sjirk globaal bij
deze vereniging heeft getraind. Een vereniging
waar je echt thuis voelt want anders hou je dat
geen 12 jaar vol. 

Dan opeens zit Makkum zonder trainer je
wordt benaderd maar RES kun je niet zomaar
in de steek laten je maakt je seizoen af. Zo
begin je dan bij Makkum en samen met Tony
Verweij vorm je op zaterdag een duo. Je wilde
zo graag, maar je gedrevenheid en kritische
kant werkte ook wel eens tegen je. O wee, als
spelers geen beleving hadden en niet met de
wedstrijd bezig waren. Dit begreep je niet en
gek werd je hier van, teleurgesteld en gevoelens
niet meer onder controle. Op zulke momenten
was voetbal ook wel eens een obsessie. Laatst
zei ik nog ik had naast voetbaltrainer ook een
cursus psychologie moeten volgen. Want
voetballen is niet alleen tegen een balletje
trappen. Dat daar veel meer bij komt kijken is je
wel duidelijk geworden. Maar in de 1ste  plaats
ben ik een vereniging mens. Gezelligheid,
ouwehoeren en een pilsje drinken. 

Belangstellend en betrokken bij het wel en wee
van de vereniging. Actief overal aan meedoen
sponsorloop, hindernisbaan, soepschenken,
achter de bar bij de vrijwilligersavond, 20 jaar
trimloop voetbalvereniging Makkum en niet
te vergeten scheidsrechter zowel bij Makkum
als RES.  Zo gezegd gezegd je bent 40 actief
met voetbal bezig. Snappen doe ik het allemaal
niet en ook niet wat zo leuk is aan het spelletje
maar ik heb wel respect voor z’n loopbaan
zegt zijn vrouw Fenny. De kleinkinderen
Bryan en Alana hadden bloemen voor Pake
meegebracht bij het afscheid.
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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....

Uw zzomergarderobe aaanvullen ttegen
ZZEEEERR AAAANNTTRREEKKKKEELLIIJJKKEE PPRRIIJJZZEENN 

VOOR JJAARS && ZZOMER CCOLLECTIE VVAN  DDE BBEKENDE MMERKEN:

*Sandwich  **Roberto SSarto  **Noa NNoa  **Another WWoman  **Mac 

25 - 550 %%  KKORTING
Deze kortingen gelden niet voor basis en hoog zomer collectie

‘‘tt PPaarreellttjjee ...... nneett eevveenn iieettss aannddeerrss

Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29 Makkum
0515-232779
pareltje@makkum.nl   

In juli zijn wij op maandagmorgen vanaf 10.00 uur open!

Hulp voor startende 
ondernemers in de regio
Het aantal startende ondernemers is flink gestegen
in Nederland. StartBedrijf.nl helpt de startende
ondernemer met het maken van een goede start en
vermijden van de valkuilen. Na de lancering van de
website www.startbedrijf.nl die de ondernemers
voorzien van basisinformatie is het nu tijd voor een
bijeenkomst voor starters, StartBedrijf-live geheten.
Op 11 juli is de aftrap van StartBedrijf-live in
Groningen. Dit is de eerste bijeenkomst van een
serie die StartBedrijf.nl gaat houden in het hele
land. Op deze avonden zal worden verteld dat een
eigen bedrijf beginnen vooral leuk is, maar dat er
ook vele gevaren aankleven.

De doelstelling van deze avonden is om een persoon-
lijk contact tussen de mensen van StartBedrijf.nl en
mensen die een eigen onderneming willen beginnen
te bewerkstellingen. Op deze manier komt de bezoeker
ook in contact met andere ondernemers die met
plannen rondlopen om een eigen onderneming te
starten. Een klein netwerk waarin ondernemers
gedachten en feiten kunnen uitwisselen.

Veel onderwerpen die starters bezig houden zullen
in basisvormen worden behandeld zoals:
* Het leuke van ondernemen en de gevaren van 

ondernemer zijn
* Hoe maak je een ondernemingsplan
* Rechtsvormen en het maken van een keuze daarin
* Hoe presenteer ik mijn onderneming aan de buiten-

wereld, is reclame belangrijk
* Het belang van een goede administratie en 

belastingzaken
* Acquisitie, hoe ontmoet ik nieuwe klanten en 

hoe ga ik daar mee om
* Mag ik mijn onderneming starten met behoud 

van mijn uitkering
* Verzekeringen, zijn die belangrijk en waarvoor 

moet ik mij gaan verzekeren
* Is mijn onderneming financierbaar en welke 

financiële zaken moet ik regelen

De onderwerpen zullen worden toegelicht door
specialisten uit de praktijk, zoals: ING Assurantie-
groep, Gibo Accountants, Klantenwinkel.nl,
Easystart Software, Littink Advocaten, Drievis
Marketing en ZZP-Nederland. De presentatie is in
handen van Simon Schiere (Censatwork)

Tijdens de pauze kunnen belangstellenden een gratis
ondernemingstest  invullen waarop zij op korte
termijn antwoord ontvangen. Na de pauze is er
gelegenheid om de diverse adviseurs te raadplegen
voor specifieke vragen. Vervolgens wordt de avond
afgesloten en is er de gelegenheid om kennis te
maken met andere collega-starters.

Deze avond is niet helemaal gratis. Het bijwonen
van de bijeenkomst kost € 15.-. In dit bedrag is de
koffie en thee inbegrepen. Bovendien ontvangt
iedere bezoeker een CD met software waarmee een
eigen ondernemingsplan gemaakt kan worden. De
bijeenkomst heeft plek voor 40 belangstellenden, dus
wees er snel bij! Aanmelden kan op www.startbedrijf.nl 

www.makkumerbelboei.nl



Makkum - Het is dit 25 jaar geleden dat de
Communio is gestart. Communio is een vriend-
schapsband tussen het Bisdom Groningen-
Leeuwarden in Nederland en het Bisdom Ilagan op
de Filippijnen. Daarom is het een goed moment om
de Communio te evalueren. Willen we doorgaan
met Communio of is nu na 25 jaar een goed
moment om te stoppen. Voor deze evaluatie is een
delegatie van Filippino’s hier in Nederland. 4 leden
zijn in Groningen en Drente en 4 leden verblijven
de komende week in Makkum en Bolsward.
Gezamenlijk zullen we een programma afwerken
om de delegatieleden een indruk te geven van het
leven en geloven in Friesland, om komende zaterdag
een antwoord te kunnen geven op de vraag: gaan
we door of moeten we stoppen. En als we doorgaan,
hoe dan? Hoe kunnen we elkaar inspireren en steunen.
Zondagmorgen was een gezamenlijke viering van
de clusterparochies Workum, Witmarsum en

Makkum in de st. Martinuskerk in Makkum. In deze
viering is ook aandacht geweest van het bezoek van
de Filippijnse delegatie. Wat kunnen we van elkaar
leren om ons geloofsleven te verdiepen. Woensdag
5 juli zullen ze weer vertrekken naar de Filippijnen
en hele ervaring rijker.
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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.  

Renault Megane 1 cabrio 1.6 16-V sport 
LPG G3 Bl. Met.         08-2002 149101 12.950.00

Kia Joice  2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart 04-2002 128956 11.250.00

Kia Joice  2.01 16V Zilver met.
div. opties  11-2001 117969 10.250.00

Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met  
div. opt      04-2001  139210 9.250.00

Peugeot 206   1.4 XT Zilver.met
div. opt.   03-2000 83595 7.950.00 

Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport 
geel div. opt LPG G3  03-2001 164261 6.750.00

Smart Fordwo micro compact car
45KW9 Zwart/Geel   03-2002 25221 6.750.00

BMW 3161      Coupe Automaat rood 12-1993 145123 4.250.00
Volkswagen Polo        1.4I 60 kat Blauw 04-1998 175187 3.750.00
Volkswagen Golf        1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 2.750.00
Volkswagen Kever   1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00
Ford  Fiesta     1.3I cheers Rood met 01-1992 19672 450.00

Werken “Pur Sang” in
expositiekerk te Allingawier

Allingawier - Op zaterdag 1 juli opent Antje van
der Werf, in de expositiekerk van het museum-
dorp Allingawier, haar expositie Pur Sang.

Antje werd geboren in Sneek en bracht haar jeugd
door in Allingawier en Exmorra. Omdat zij haar
gevoelens niet gemakkelijk kon uiten, begon
zij reeds op jonge leeftijd te tekenen. Toen zij
wat ouder werd begonnen haar tekeningen op
te vallen en op de tekenlessen die zij ging volgen
werd zij aangemoedigd “ermee door te gaan”.
Later begint zij ook te schilderen en haar
composities zijn zeer herkenbaar en geliefd
bij een breder publiek. In Wons heeft zij haar
atelier “Pur Sang” en vanaf 1 juli t/m 31 oktober
is haar werk te zien in de expositiekerk van
museumdorp Allingawier. U kunt de tentoon-
stelling bezoeken alle dagen van 10.00 tot
17.00 uur. Op zaterdag 1 juli en zondag 2 juli
is de schilderes ‘s middags in Allingawier
aanwezig.

Te koop
Tussenwoning 

Klipperstraat 15 Makkum

tel. 06 2054 1107

Makkum - Afgelopen vrijdag 23 juni was het de
laatste keer dat er tijdens de fancy fair van o.b.s.
“It  iepen stee”  Oma’s bloemenboetiek aanwezig
was. Acht jaar geleden is oma begonnen met een
kraampje tijdens de fancy fair. Haar kleinkinderen
zaten alle drie op it iepen stee. Zij wilde een bij-
drage leveren aan de school op deze manier. Zij is
toen begonnen met de verkoop van zelfgemaakte
vaasjes. Een jaar later werden dat zelfbeschilderde
dakpannen. De laatste 5 jaren staat zij tijdens de
Fancy Fair met de verkoop van planten. Toen is
ook de naam Oma’s bloemenboetiek verzonnen
door haar kleindochter Esther van Gorssel. Oma
zelf daarover: “Mijn 3 kleinkinderen zaten op deze
school en het was leuk op deze manier een bijdrage

te leveren en achteraf te horen wat er met de
opbrengst van de Fancy Fair gedaan is voor de
kinderen van de school.” Oma zelf was maanden
tevoren al druk met de voorbereidingen. Zo moesten
er potten gekocht en verzameld worden. Daarnaast
moesten de planten gepot worden. Ook Opa speelde
hierbij een belangrijke rol achter de schermen.
Afgelopen vrijdag was het dan de laatste keer. De
kleinkinderen zijn nu allen naar het voortgezet
onderwijs en Oma vond dit een mooi moment om
te stoppen. Het resultaat van de laatste keer mocht
er wederom zijn. Omdat het de laatste keer was,
kreeg zij van de leerkrachten en de OR/MR van de
school een leuk presentje aangeboden. Oma is nu
echt uitverkocht.

“Oma is nu echt uitverkocht” na acht jaar bloemenboetiek
op de o.b.s. fancy fair

Kwart eeuw Communio vriendschapsband met
de Filippijnen 
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BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001  € 17.750,-
Opel Meriva 1.7Dti”Njoy”,blauwmet,airco,r-cd,77 dkm  2003 € 15.900,-
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  € 14.250,-
Peugeot 307XS 1.6i,5drs,zwart,a/c-ecc,r-cd,lm velgen 2002  € 12.750,-
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp  2002  € 12.800,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst 2002 € 12.900,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003  € 12.250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 10.900,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002 € 10.750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv    2001 € 9.900,-
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,lm.velgen,el.rmn,39dkm dec-2002  € 9.400,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,cpv+afst.bed,el.rmn,123dkm 2002  € 8.900,-
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm 2004  € 8.650,-
Peugeot 206 1.4 XS,kopermet,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv 2001 € 8.400,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001 € 6.900,-
Toyota Starlet 1.3i,rood,lm velgen,spoiler,apk,109dkm 1990 € 1.450,- 

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.   

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, www.garagehorjus.nl / tel 0515-231318

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
Peugeot 206 1.4i XS
Oranjemetallic,3drs
radio-cd,lm velgen,
cpv+afst.bed,mistl
77dkm    bj 2001

€€ 8400,-

Opel Meriva 1.7Dti
100 pk TD,blauwmet
airco,r-cd,el.rmn/
spiegels,ww glas
72 dkm  okt-2003

€€ 15.900,-

Leeuwarden - CHN: Leraar basis onderwijs: 
Sonja Boonstra. 
Sneek - AOC Friesland: VMBO-groen, BBL-LWT:
Bert Brouwer, Exmorra. Erica Lenters. Arnold Reitsma,
Pingjum. Jelmer Anema, Idsegahuizum. Jan Jouke
van der Goot, Exmorra. Ingrid Pace, Pingjum.
KBL: Thomas Sprik, Pingjum. Akke Riemkje Zijlstra,
Parrega. Kim Reekers. Annelies Wiersma, Parrega.
Franeker - CSG Anna Maria van Schurman:
VMBO-basisberoeps metalektro:
Anne Symen Abma, Arum.
VMBO-theoretische leerweg: Marisa IJpelaar, Arum.
Harlingen - RSG Simon Vestdijk: VMBO-basis-
beroeps techniek-ET: Danny Ross, Witmarsum.
VMBO basisberoeps Z en W: Dayonne Verheul, Arum.
HAVO: Joanne Anema, Arum. Agnes de Groot,
Witmarsum. Kevin Oudhuis, Pingjum. Klaas
Tigchelaar, Pingjum. Salie van der Wal, Zurich.
Maaike Wind, Pingjum.
Atheneum: Elske Dölle, Witmarsum. Merle Roffel,
Pingum. Sanne Roffel, Pingjum. Roza van der Wal,
Zurich.
Sneek - RSG Magister Alvinus: HAVO:
Casper Boersma, Witmarsum. Barth Brouwer. Jelle
Sieswerda.
Atheneum: Marten Visser.
Bolsward - Marne College: Meine Cnossen, Parrega.
Eibert Stroband.
HAVO: Hiske Attema, Ferwoude. Baukje Hoekstra.
Ghazal Nabillitehrani, Witmarsum. Wouter Nefkens.
Harmen Oppedijk, Allingawier. Grietje Ine
Postma, Exmorra. Jikke van der Velde, Ferwoude.
VMBO theoretische leerweg: Regina Bruinsma,
Exmorra. Sandy Buurman, Witmarsum. Erik
Feenstra. Wiepkje Fennema. Trijntje Groenhout,
Witmarsum. Willem Groenhout, Witmarsum.
Lieuwe Leijstra, Witmarsum. Maryan van der
Molen, Witmarsum. Cindy Timmer, Ferwoude.
Rienk Veltman. Jurjen de Vries. Wytse de Witte,
Witmarsum. Wiebrigje Ykema, Parrega.
VMBO gemengde leerweg: Tim Vogelzang, Wons. 
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Ingrid de
Boer, Witmarsum. Teatske Elgersma, Wons.
Annelies Koornstra. Trijntje Mensonides,
Cornwerd. Mitchell Schurink, Witmarsum. Jelle
van der Velde. Riekele Vriesinga. Henno van der
Werf, Wons. Theo de Witte.
VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Linda Bergsma.
Jaap Bosma. Tiny Bosma. Vincent Popma,
Witmarsum. Edwin Scheepvaart.
Sneek - Bogerman: Gymnasium: Grytsje Joustra,
Witmarsum. Menzo Rohn, Arum. Martine Zijlstra,
Witmarsum.
Atheneum: Arjen Hiemstra. Jelmer Veeman, Piaam.
Petra Verburg, Piaam.
VMBO theoretische leerweg: Klaas Bootsma.
Liesbeth Kadijk. Henk van Laar.
VMBO gemengde leerweg: Linda Horjus.
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Regina
Anema, Idsegahuizum. Henk Boonstra. Yvonnen
Hoekema. Willem Stellingwerf, Ferwoude.
Thomas Visser. Ricardo Wijma.
Wommels - Bogerman: VMBO theoretische 
leerweg: Noraly Methorst, Parrega.

Geen plaatsnaam:  =  Makkum.
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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

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Wilt u een boeket laten bezorgen 
in binnen- of buitenland?

De Binderij is aangesloten bij 
Eurofleur en verzorgd dus ook

bloemwerk op afstand

Voor meer info: ...
Jacqueline Schaap-Lootsma

Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Een activiteit?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Het seizoen 2005-2006 is een pracht
seizoen geweest. Aan het eind van de competitie
bleek het team van trainer Lars Niemarkt de
sterkste al hadden ze geduchte tegenstand van
Franeker D4. De wedstrijd daar ging verloren
met 5-4 en thuis bleef het een gelijkspel (4-4).
Toch had Makkum iets meer punten gehaald
en werd in deze laatste thuiswedstrijd kampioen.
Vele doelpunten zijn in dit seizoen gescoord,
namelijk 124x!! De trainingen zijn door een
blessure van Lars tijdelijk overgenomen door
Tjerk Bruinsma, Nico Altena en Jelle Hiemstra,
ook Jan & Daniël hebben hun steentje bijge-
dragen. Hiervoor dank.

Makkum D2 moest zich na het kampioenschap
nog richten op de KNVB beker en de finale
van het 4 tegen 4 straatvoetbal, waaraan ook
enige spelers van D2 meededen. De finale van
het straatvoetbal wist Makkum helaas niet te
winnen. Dan de KNVB beker; na een zinderende
halve bekerfinale tegen Wagenborger Boys,
waarbij Makkum D2 met penalty’s wist te
winnen, moesten de jongens zaterdag 10 juni
in de finale aantreden tegen VWC uit
Munnekeburen. De finale moest worden
gespeeld in Heerenveen, op sportpark Skoater-
wald, waar die dag meerdere bekerfinales op
het programma stonden. De spelers, begeleiders
en ouders hadden weer alle medewerking van
Taxicentrale Van der Bles. Om half negen
reed het team in een comfortabele bus met
chauffeur Johan het parkeerterrein van de
voetbalvereniging Makkum af. Vele ouders,
familieleden en overige Makkumer belang-
stellenden hadden zich inmiddels op het
sportpark te Heerenveen verzameld. Iets na
10.00 uur begon de wedstrijd. Makkum D2
was eerst danig onder de indruk van de grootte
van sommige tegenspelers. Vooral de keeper
van de tegenpartij was imposant! Na enige

kansen over en weer wist Makkum beter in de
wedstrijd te komen. Halverwege de eerste
helft werd Vilmar Hartman gevloerd in het
strafschopgebied en de scheidsrechter besliste
een penalty. Rein van der Velde nam deze
strafschop vlekkeloos en het was 1-0! Een
gejuich barstte los en de spanning nam toe. Enige
tijd later werd een prima opgezette aanval
schitterend afgemaakt door Mendel Molendijk
die daarmee 2-0 scoorde!
Met deze stand werd de rust bereikt. Na wat
limonade, een toespraak van de trainer en nog
meer pakes en beppes, ooms en tantes en
andere belangstellenden langs de kant, moest
Makkum D2 zien de voorsprong te behouden.
Het werd een spannend half uur. Vlak voor tijd
wist VWC nog een keer scoren en daarmee de
spanning op te voeren. Uiteindelijk blies
de scheidsrechter voor het einde van de
wedstrijd en het kampioenschap was een feit!
De jongens kregen presentjes uitgereikt,
waaronder een t-shirt en een oranje bal!
Daarna mochten zij de kampioenschapsbeker
in ontvangst nemen en voor elke speler een
medaille. 
Om 12.00 uur stond Taxicentrale Van der Bles
weer gereed om de jongens terug naar
Makkum te rijden waar zij ook nog eens
gehuldigd werden, eerst voor hun behaalde
kampioenschap in de competitie en natuurlijk
voor de KNVB beker! Bij aankomst bij het
voetbalveld hadden vele mensen zich verzameld
om de jongens binnen te halen en te feliciteren,
een pracht gezicht! 

De spelers en begeleiders van Makkum D2
willen hierbij Taxicentrale Van der Bles, Coop
Van der Wal en vooral ook alle ouders en
supporters bedanken voor hun medewerking
en spontane acties. Het was een grandioos
seizoen met een fantastische afsluiting!

Makkum D2 kampioen en wint KNVB beker D-pupillen 
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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

Zoekertje
gratis geplaatst

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

of tel. 0515-231687

Nieuwste CD-Rom met complete telefoongids
heel Nederland (part.+ bedr.), compl. met platte-
gronden en routebeschr. € 10.-, tel. 06-55993484 

Boeken 1e en 2e jaars Directie secretaresse/
management assistente niv. 4 MBO, 
tel. 06-19944318

4 Pers. stormtent afritsbaar grondzeil. Volkomen
waterdicht dus, 3 jaar oud in prima staat kleur
beige/groen, incl. kleed in woongedeelte.
Gemakkelijk op te zetten. € 175.-,
tel. 0515-232107 

Goed werkende KTV 55 cm. inclusief
afstandsbediening € 35.-, tel. 0515-233852

Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312

4 Persoon grenen eethoek € 85.-, 
tel. 0515-540508 na 18.00 uur

3 Jonge poesjes zoeken goed tehuis, 
tel. 0517-532420 

Goed tehuis voor een paar lieve katjes. Inl.
Rein Attema, tel. 06-22271358 (na 18.00 uur)

20m Straatviltjes + 20m straatklinkers, 
tel. 0517-531483

Oranje WK katjes/poesjes na 17 augustus, erg
lief, tel. 0515-233140

TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 14.00 - 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

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

doos à 2 stuks
-AAAALLDDEERRSS- 

PPUUDDDDIINNGG CCRROOIISSSSAANNTT
slechts

1.49
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
gratis geplaatst

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

of tel. 0515-231687

Melker op Geitenmelkerij Makkum, 
tel. 06-55597051

Meisjes kinderfiets 6-8 jaar, of skelter, 
tel. 0515-560497

Kan mij helpen aan 2 jonge witte ganzen
kuikens? (krijgen goed tehuis op een boerderij)
tel. 06-41525837

Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632

Sinds 16 juni j.l. zwart/witte poes, is vrij schuw,
tel. 06-13480328

In Makkum Houtkloofmachine, 
tel. 06-25584608

Witmarsum, zaterdag 1 juli, aanvang 10.00
tot 16.00 uur, ‘t Zand, bij Parkeerterrein van
de Spar winkel. Org. Fam. Boorsma

WIE

AANGEBODEN

VERMIST

TE HUUR

SCHUURVERKOOP

GEVRAAGD


