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Deelstra na 35 jaar
niet bestuurlijk
meer actief voor
Waterpark
Mounewetter

Koninklijke
onderscheidingen

Koninginnedagen in Makkum

Koninginnedagen
in Makkum

Playbackshow

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Mensen die niet uit Makkum komen
en hier voor de eerste keer zijn begrijpen niet
wat er allemaal gebeurt in het kader van de
Koninginnedag.

al heel professioneel opstellen en het heel goed
begrijpen wat van hen gevraagd wordt. Het
was jammer voor Rik Cuperus dat zijn CD niet
goed uit de verf kwam, want hij kan het wel.

Vrijdagmiddag was de start met de playbackshow
voor de kinderen van de basisscholen. Een groot
aantal deelnemers was weer van de partij en
zoals wel te verwachten was werden de meiden
van K3 graag geplaybackt. Het is altijd heel
mooi om te zien hoe verbaasd de kleintjes dan
op het podium staan, die voor de eerste keer
aan zoiets meedoen. De jongste deelnemer was
drie jaar oud en Thomas Berends vond het
allemaal fantastisch. Hij zou Robby Williams
playbacken, maar was zo onder de indruk van
de discolampen en alles wat er om hem heen
gebeurde dat hij maar enkele keren tot de
ontdekking kwam dat van hem verwacht werd
dat hij ook nog iets deed. Het vooral jeugdige
publiek reageerde uitbundig op zijn optreden
en dat bracht hem nog meer in verwarring.
Iedereen doet ontzettend zijn of haar best en
het is leuk te zien dat deelnemers die van heel
klein tot bijna twaalf jaar oud mee doen, zich

Nadat de vriendjes, vriendinnen, ouders en grootouders een groot aantal enthousiaste jongeren
gezien hadden, werden bij de jongste groep de
prijzen gewonnen door de eerste Marte
Oostenveld met een liedje van kinderen voor
kinderen. De tweede prijs ging naar Tineke,
Nynke en Zoé met natuurlijk een liedje van
K3 en de derde prijs was voor Merel, Mattie
en Judit met een liedje van Djumbo.

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Sinds jaar en dag
een begrip

Bij de kinderen boven de 8 jaar gingen de
prijzen naar Ydwer en Rixt die als Bo en
Monica optraden en de tweede prijs was voor
Nynke de Jong als Gea Farell. De derde prijs
ging naar Judith en Elske die een liedje van
Nelly Fortado uitgezocht hadden.
De jury die bestond uit Imkje Hellinga, André
Abma en Sabrina van der Werf had een heel
zware taak om de winnaars bekend te maken.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

iedere dag 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 6 mei
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA en Jeugdkerk
R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M.de Nooier, Ede + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. F. Visser-van Enkhuizen

Familieberichten
Duisternis moge mij overvallen
dan is de nacht een licht om mij heen
Psalm 139:11
Na een niet te winnen strijd van negen maanden
is van ons heengegaan mijn innig geliefde vrouw
en onze zeer zorgzame mem

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
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk:
R. Meijering, De Wjukslach 3, Koudum. tel. 0514-522424
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur,
tel. 0517-533336, tevens inloopspreekuur,
gemeentehuis Witmarsum
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 telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Margje Miedema-Keulen
Wij wensen de familie sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

Margje Miedema-Keulen
* 15 december 1940
Rijs

24 april 2007
Piaam

Inwoners Piaam
Piaam, 24 april 2007
Overleden

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

Toch nog onverwachts is van ons heengegaan
onze gewaardeerde buurvrouw

43 jaar
Piaam: Douwe Miedema
Willem en Sjoukje
De rouwdienst heeft inmiddels plaatsgevonden
te Piaam.
Correspondentieadres: Kooireed 6 8756 JN Piaam
En toch geloof ik rotsvast in Uw leiding,
al zie ik het waarom der dingen niet,
bij elk ontmoeten en bij elke scheiding,
bij elke vreugde en bij elk verdriet.

Margje Miedema-Keulen
Vrouw van onze voorzitter
Wij wensen Douwe, Willem en Sjoukje heel
veel sterkte toe.
Begraffenisferiening
”De Leste Eare
Skuzum - Piaam
Piaam, april 2007

Met intens verdriet hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve en zorgzame zuster,
schoonzuster en tante

En no is hy der net mear......
ús leave man, heit en pake.
Hy hat syn plakje fún
en wy moatte no ús plakje fine.

Margje Miedema-Keulen

Eeltje Mollinga

(tante Marg)
Makkum: Akke en Gatze
Lemmer: Sjouke in liefdevolle herinnering
en Gerie
Idsegahuizum: Pietsje en Hyltje
en tante zeggers
Piaam, 24 april 2007
Na een periode van ziek zijn is overleden onze

tante Marg
Wij wensen omke Douwe, Willem en Sjoukje
veel sterkte.
Willem en Boukje
Bouke en Anneke
Trijntje en Eile
Doetie en Karst
Piaam, 24 april 2007
Na een ernstige ziekte is overleden onze lieve

tante Marg
Wij wensen omke Douwe, Willem en Sjoukje
heel veel sterkte en kracht toe voor nu en in de
komende tijd.
Bonne, Janny en kinderen
Gerben en Winny

Wy wolle elkenien betankje foar alle meilibjen
dat wy de ôfrûne tiid hân hawwe en noch hiel
tyd alle dagen krije. Dat docht ús hiel goed.
Fokje
Sijbren, Christel en bern
Tom, Harmina en bern
Simon-Jan, Cia en bern
Makkum, mei 2007
Voor de Moordenaar van Debby,
Vrijgekomen 30 april 2007. Vier jaar voor een
moord, hierbij bedank ik de Rechter.
Wanneer
Voetstappen klinken
Hol en leeg
Sporen die je achtervolgen
Als je alleen in het donker
Slechts verlicht door
Het flauwe schijnsel
Van de maan geschrokken omkijkt
Maar van tevoren weet
Dat er niets is en toch
Dat onbehaaglijke gevoel
Langs je rug kruipt
Ja je weet het maar nooit
Ogen zijn op je gericht
Ja het zijn slechts woorden
Want iets scherpers
Mag niet van de wet!
George, Vader van Debby.
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Familieberichten
Debby Runhaar
Je kwam in ons leven
als ons eerste kind,
ons meisje, onze dochter.
Een keten werd aaneen gesmeed!
Het was een vreugde,
om je te zien opgroeien,
samen met je broer,
zoals in ieders leven,
was er voor en tegenspoed.
Maar we deelden samen,
en dat was goed!
En nu is de keten
zo ruw verbroken!
Wij die achterblijven delen het verlies
door het spreken over jou,
dwars door dit leed,
wordt de keten weer aaneen gesmeed!
Je vader.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 3 MEI
T/M ZATERDAG 5 MEI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

GEMARINEERDE KIPFILET

4 HALEN / 3 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST

SPEKLAPJES

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

PALINGWORST
100 gram
WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT

Tige tank eltsenien foar de kaarten, tillefoantsjes,
jim kommen, kadootsjes, blommen ensfh. nei myn
ûngelokkich fytsûngemak fan 6 febrewaris.
It hat my en Afke tige goed dien.
De linkerhân wol noch net sa as ik wol. Mei it
trommeljen sil it dan ek noch wol efkes duorje.
Mar goed oefenje, sizze de gelearden, dan moat
it wol wer goed komme!

DONDERDAG 3 MEI
T/M WOENSDAG 9 MEI

500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

€ 1.05

WIJNCERVELAAT
fijn of grof
100 gram

€ 1.25

KIPSATÉ
100 gram

€ 1.29

Groetnis fan Jan Volbeda.

telefoon 0515-231488 of 232547

Kroon Leverworst, 250 gram................................nu 39

Gjin klant is him te folle,
gjin brân is him te swier,
mar juster waard hy 50 jier.

It is hast net te leauwen,
mar dochs is it wier
de beppe fan Wytze en Abe
wurdt 8 maaie 65 jier.

cent
Corned Beef, per pakje...............................5 zegels extra
Bolino Vla, literpak.......................................................nu 1.29
Glorix Regular, 750 ml.......................................1.49 99 cent
Glorix O2, 750 ml..............................................1.59 99 cent
Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter.......................................1.Pannenkoekmix, speciaal, meergranen, 400 gram.............0.69
Eierpannenkoekenmix, 400 gram.......................................0.99
Ariel Compact Waspoeder, 1.35 kg...........................7.39 4.98
Aanbiedingen geldig van do. 3/5 t.e.m. wo. 9/5
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Koninklijke onderscheidingen Beschrijving van de decorandussen

Lieuwe de Vries, Witmarsum
De heer De Vries is sinds de jaren vijftig betrokken bij verschillende activiteiten in Witmarsum.
Bij velen in het dorp staat hij vooral bekend
als regisseur en speler bij de toneelvereniging
De Fryske Krite. Vanaf 1952 is hij hier actief
en als regisseur heeft hij elke winterperiode
vele uren gestoken in de voorbereiding van de
toneeluitvoering. In de periode 1967 - 1987
was hij bestuurlid van de Vereniging van
Dorpsbelang Witmarsum, waarvan de laatste
15 jaar als voorzitter. Vanuit dorpsbelang was
hij van 1972 tot 1987 bestuurslid van de

Stichting Zwembad Mounewetter Witmarsum.
Hij was daar betrokken bij het tot stand komen
van het zwembad in Witmarsum.
Verder is de heer De Vries in de periode 1959
- 1984, met een onderbreking van vier jaar, lid
geweest van de ouderraad van de lagere
school in Witmarsum en hij was hij van 1960
- 1970 bestuurslid van de Vereniging van
Zelfstandige Melkhandelaren, afdeling
Wûnseradiel. Voorst was hij in de zestiger jaren
bestuurslid van de Middenstandvereniging
Witmarsum en in de jaren zeventig bestuurslid
van de buurtvereniging It Klompke. Tevens
heeft hij zowel in Witmarsum als Wynaldum
gedurende een groot aantal jaren Sinterklaas
gestalte gegeven. Sinds 1997 is hij vouwer en
bezorger van de dorpskrant in Witmarsum, De
Koepel, en is hij vrijwilliger bij Graach Dien
Witmarsum (een organisatie die mensen van
en naar het ziekenhuis of de huisarts brengt.

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 . . . . . .€ 4,50

De heer Lieuwe de Vries is geboren op 10 april
1927 in Barradeel en hij woont in de Oosterstraat
64 in Witmarsum. De heer De Vries wordt
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

Jetske Plantinga - van Slageren, Parrega
Mevrouw Plantinga is sinds 1987 betrokken bij
de opvang en opvoeding van een pleegdochter.
Dit meisje is op achtjarige leeftijd opgenomen
in het gezin Plantinga. Het gaat om een moeilijk
opvoedbaar meisje met verstandelijke beperkingen. Ze was vanwege die redenen uit huis
geplaatst. Daarnaast heeft ze een ernstige nierafwijking waardoor ze een periode van veel
ziekenhuisopnames en intensieve verzorging
Taeke Kooistra, Hartwerd
De heer Kooistra is sinds 1987 beheerder van het
dorpshuis van Hartwerd. Het dorpshuis wordt,
buiten de zomerperiode, vrijwel dagelijks gebruikt.
Daarnaast speelt Taeke Kooistra bij de
Damclub Hartwerd een belangrijke rol. In
Hartwerd wordt een speciale vorm van dammen
beoefend, het Frysk dammen. Sinds 1970 is
hij hierbij betrokken. Van 1970 - 1979 was hij
secretaris van de Damclub en sinds 1983 is hij
voorzitter. Daarnaast is de heer Kooistra sinds
1976 actief als cursusleider dammen voor de
jeugd van 8 tot 12 jaar. Het is vooral aan zijn
inzet te danken dat het Frysk dammen in
Hartwerd op een hoog niveau staat. Overigens
is Taeke Kooistra zelf een zeer verdienstelijk

thuis heeft doorgemaakt. Sinds 2004 woont hun
pleegdochter in een woonvorm van Philadelphia
in Sneek maar de heer en mevrouw Plantinga zijn
nog deels verantwoordelijk voor de medische
zorg en voor haar financiën. In 2000 heeft
mevrouw Plantinga de Zorgtrofee ontvangen
van de Friesland ontvangen.
Vanaf 1983 is mevrouw Plantinga eenmaal
per maand organist in de kerk van Hieslum.
Zij is verder in de periode 1991 - 2001 bestuurslid geweest van het overkoepelend ringbestuur
van de vrouwenvereniging en sinds 1995 is ze
voorzitter van de Vrouwenvereniging ”Wees
een zegen” in Parrega - Hieslum. Sinds 2001
is mevrouw Plantinga bestuurslid van de
zorggroep Philadelphia.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

Mevr. Plantinga-van Slageren is op 17 november
1938 geboren te Wonseradeel en woont op de
Waubertstrjitte 35 te Parrega. Mevr. Plantinga
wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
dammer; hij is elf maal kampioen Frysk dammen
geweest. Van 1979 - 1985 was de heer
Kooistra bestuurslid van de Oranjevereniging
Hartwerd, van 1982 - 1990 was hij voorzitter
en speler bij de plaatselijke toneelvereniging
en van 1990 - 1997 was hij voorzitter van de
Ouderraad van de school in Burgwerd.
Tenslotte is hij sinds 1996 voorzitter van de
Stichting ”It Hartwerder Klokhûs”, een stichting die zorgt voor het onderhoud van de
klokkenstoel en het kerkhof.
De heer Taeke Kooistra is geboren op 16
november 1953 in Wonseradeel. Hij woont
aan de Kloosterweg 3 in Hartwerd. De heer
Kooistra wordt benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

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

AFHAALMENU
voor MEI
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Tjap Tjoy
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
Deelstra na 35 jaar niet bestuurlijk meer actief
voor Waterpark Mounewetter

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie rode trostomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Goudgele bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete blauwe druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken
Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.
specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

Witmarsum - Het zal even wennen zijn voor
Jan Deelstra, na 35 jaar niet meer bestuurlijk
verbonden te zijn aan het zwembad in
Witmarsum. Niet meer even kijken of de voorverkoop wel goed verloopt, halen we de
begroting? Hebben we alles al geregeld voor de
opening of de zwem-4-daagse. Dit alles behoort
niet meer tot het dagelijks levenspatroon van
Jan Deelstra.
Al weer 35 geleden en wel op 1 maart 1972,
verschenen een dertiental personen voor notaris
Hansma in Makkum om samen voor het
bedrag van 100 gulden, de stichting ”zwembad
Witmarsum e.o.” te stichten. Onder hen Jan
Deelstra, hoofd van de openbare school in
Witmarsum. Was het eerst nog één van de dertien,
na de ingebruikname van het zwembad in
1973, was het diezelfde Jan Deelstra, die de
voorzittershamer ter hand nam en deze pas in
1999 na de verkoop van de camping, verruilde
voor het penningmeesterschap.
Tijdens het afscheid op 7 april j.l. werd zijn

inspirerend leiderschap als voorzitter, maar ook
zijn gedrevenheid als penningmeester uitvoerig
voor het daglicht gehouden. Onder zijn voorzitterschap werden diverse zaken gerealiseerd.
Zo werd er om de financiële draagkracht wat
te vergroten en de afhankelijkheid van de
gemeente wat te verkleinen een camping aangelegd. Een camping, die overigens in 1999,
bij gebrek aan voldoende bestuurskracht,
werd verkocht aan de huidige eigenaar de
heer Boersma. Eveneens was de stichting door
de jaren heen vooruitstrevend, waar het ging
om het aanpakken van de energiekosten. Zo werd
al in de zeventiger jaren een zwembadafdekking
aangeschaft, waardoor het gasverbruik werd
gehalveerd. Ook werd Mounewetter het eerste
openlucht zwembad met alternatieve energieopwekking dmv een windmolen en zonnecollectoren. Een project dat helaas niet tot het
gewenste succes heeft geleid.
Dat het zwembad, mede door inbreng van Jan
Deelstra, maar zeker ook van de andere
bestuursleden, met hun tijd meegingen mag wel
blijken uit het feit, dat zij behalve renovatieprojecten als kleedkamers, filterkelder, personeelsruimten en het aanpassen van de toegang,
in 2005 een grote waterspeeltuin realiseerden.
Zaken die allemaal tot het verleden behoren.
Het vizier zal voor Jan Deelstra niet meer op
nieuwe ontwikkelingen liggen, hij kan welverdiend gaan genieten van zijn andere hobby’s.
Het dagelijks bestuur zal naarstig op zoek
moeten gaan om de leemte in het bestuur op te
vullen, om de toekomst weer met vol vertrouwen
tegemoet te kunnen gaan.

Friese Meren Project
Makkum - Binnenkort zal gestart worden
met het Fries Meren project in Wûnseradiel.
Binnen onze gemeente zal werk uitgevoerd
worden in Tjerkwerd, Parrega, Allingawier en
Makkum. Bij de verschillende bruggen zal nu
eindelijk een aanmeerplaats komen voor boten
die moeten wachten tot de brug geopend wordt.
In het verleden voer men de boot meestal de
walkant in of bleef dobberen. Ook komen er
verschillende aanlegplaatsen bij. In Tjerkwerd
komt zelfs en insteekhaventje.
De grootste klus wordt in Makkum uitgevoerd.
De bruggen in Makkum worden in de toekomst
op afstand geopend vanuit de Hoofdwacht. De
steigers in de Makkumer haven worden breder
gemaakt zodat hulpdiensten bij calamiteiten
de steigers op kunnen rijden. De bestrating
wordt verbeterd, evenals de voorzieningen
voor water en elektriciteit. Er zal een speciale
aanlegplaats komen voor historische schepen.

De toilet accomodatie in de visafslag wordt
aan gepast aan de eisen van de tijd. Er zal een
toilet komen voor mensen die wandelend of
fietsend Makkum bezoeken en dit is ten alle
tijde open. Voor de recreatievaart komt er een
sep kaart. Alleen met zo’n kaart, die bij het
betalen bij het havenkantoor te krijgen is,
heeft men toegang tot de toilet gebouwen. De
entree zal aan de havenkant komen, zodat niet
alle passanten over de Workumerdijk hoeven
te lopen, wat vaak tot gevaarlijk situaties lijdt
doordat het verkeer daar behoorlijke snelheden kan ontwikkelen. Zo wordt er heel veel
opgeknapt in Makkum.
De aanbesteding en gunning zullen waarschijnlijk
voor de bouwvakvakantie plaats vinden en na
de bouwvak beginnen de werkzaamheden. In
onze gemeente zijn 25 projecten en de kosten
hiervan zijn € 8,5 miljoen. Dit wordt bekostigd
door het waterschap, de gemeente en andere
subsidies.
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Agenda
vrijdag 4 mei
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos
van 14.30-16.30 uur.
Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

zaterdag 5 mei
Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur
Bingo

maandag 7 mei
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
algemene ledenvergadering Doarpskrite Makkum

Exposities
Makkum - Expositie modeporselein door
Alexander van Slobbe tot en met 28 mei bij
Koninklijke Tichelaar. Geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur, zondags gesloten
Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten, tot
28 juni werken van Michiel Galama, kunstschilder
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend
tot en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de
tuin van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken van metaal. In landgoed, permanente
schilderijen tentoonstelling van diverse kunstenaars
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot
en met 31 oktober, ‘s maandags gesloten.
Expositie Jan Lek, kunstschilder/illustrator,
wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter, tekenaar,
vogels
Pingjum - Open Atelier en expositie sieraden en
objecten, zondag 6 mei. Edelsmederij Elske,
Grote Buren 36, Pingjum. Open vanaf 13 - 17 uur
of op afspraak tel. 0517-579602
of www.edelsmederij-elkse.nl
Pingjum - Zondag 6 mei 11.00 uur
Openingsmanifestatie expositie afsluitdijk met
filminstallatie. Riegeweg 5, Pingjum. Zondag
13, 20 en 27 mei van 13.00 tot 17.00 uur
Filminstallatie in de oude school. De dijk, een
landmerk volgens de laatste waarnemingen.
Lokaal werk, Ernst Bernson en Yvonne Willems,
Grote Buren 47, Pingjum
Pingjum - Zondag 6 mei expositie van Cor
Rumonda in theeschenkerij de ”Wije Trije” te
Pingjum. ± portretten van B.Ners en B.Bers.
Open van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het geheel wordt
opgefleurd met muziek van de ”Nije troubadoer”
Cherry v.d. Logt uit Makkum. Hij zingt liedjes
van zijn nieuwe CD.
Wons - Expo Atelier Put Sang. Open zondagen:
6, 13, 20 en 27 mei; 2/3, 16/17 en 30 juni; 1,
14/15, 28/29 juli en 25/26 aug. Open van 13.0018.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521
of www.antjevanderwerfpursang.nl

Hjirby wurde alle leden fan Doarpskrite Makkum
útnoege ta it bijwenjen fan de Algemiene Ledegearkomste
op moandei 7 maaie 2007 om 20.00 oere yn ‘Ons Gebouw’ te Makkum
Wurklist:
* Iepening
* Oantekeningen lêste jiergearkomste
* It jierferslach 2006-2007
* Ynkommen stikken
* Meidielings
* Finansjeel jierferslach
* Ferslach kaskommisje
* Beneaming nije rekkenopnimmer
* Bestjoersferkiezing:
ôfgeande bestjoersleden:
-Annie Hoekstra (net ferkiesber);
-Wietze Nijboer (net ferkiesber);
nije bestjoersleden foardroegen:
-Durkje Hoeksema;
-Toos van As
Tsjinkandidaten kinne oant in dei yn ‘t foar meldt wurde
bij Wietze Nijboer.
* Tarieding seizoen 2007/2008
* Omfreegjen
* Ôfsluting

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Bibliotheek Makkum
Aanwinsten
Romans
Amiri, M.- Dochter van Iran (autobiografie van een Iranese vrouw die met haar man naar het westen uitweek); Austin, L.Vlam van Hoop (het slot van de trilogie over de Amerikaanse burgeroorlog); Austin, L.- Eigen wegen (het leven van vier
Amerikaanse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog); Dijkzeul, L.- De stille zonde (tijdens een schoolreünie wordt Eric
Janson, docent Engels, vermoord); Fforde, K.- De kunstminnaar (sprankelend, verslavend en eigenwijs); Harrison, B.Bridget in the City (op zoek naar Mr. Right in New York); Luiten, H.- Last van het verleden (na haar zwangerschap krijgt
een jonge vrouw te maken met onverwerkte gevoelens uit haar verleden); Ploeg, van der D.- De hunsdagen (een jongen
beseft bij thuiskomst van de walvisvangst, dat hij zijn doodzieke vader eigenlijk nooit heeft gekend.); Slaughter, K.Onzichtbaar (het vierde boek in de Sara Linton-reeks);
Informatief
Adriaenssens, P.- Praten met je tiener (de stap van discussiëren naar onderhandelen); Beleggingstips 2007 ;Helmus, P.Voor en achter (reisverhalen van een coasterkapitein); Judith, A.- Hart voor de wereld (het chakrasysteem als perspectief
voor de ontwikkeling van de mensheid); Nasiri, O.- In het hart van Al-Qaida (persoonlijk relaas van een marokaanse man
die voor de Franse geheime dienst infiltreerde in Al-Qaida); Norris, C.- Wat je eet ben je zelf (maaltijdplanner, bekend van
tv); Perkeins, A.- Kids in balance (gids voor lichaamsbeweging en gezonde voeding voor kinderen); Rose, S.- Detox (verkwikken, verjongen en vernieuwen); Royen, H.v.- Stout (over flirten, succes, macht, lingerie en erotiek); Russel, N.- Mijn
hoofd en ik (omgaan met migraine); Schoonhoven, J.- Kom niet aan mijn kinderen ( Het verhaal van de moeder van Sara
en Amar); Smeets, M.- Wereldtour; Veen, C van der.- De redding (fotoreportage over de 170 paarden die bij Marrum drie
dagen lang tot hun buik in het zeewater stonden);
Kijk voor meer bibliotheeknieuws, leestips, reserveren en verlengen op www.bibliohtheekmakkum.nl
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Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Koninginnedagen in Makkum
Makkum - De festiviteiten rond Koninginnedag
2007 zijn alle zeer geslaagd. Als besturen van
Koninginnevereniging en buurtverenigingen,
met hulp van commissies en vrijwilligers,
hadden we alles zo goed mogelijk voorbereid.
Het is dan mooi om zoveel mensen welkom te
kunnen heten als publiek en als deelnemers. Fijn
dat jullie massaal kwamen opdagen en meededen.

bedankt!

In het bijzonder willen we ondernemers en
organisaties bedanken, die ons hebben ondersteund als sponsor, als adverteerder of door
het beschikbaar stellen van materiaal en mensen.
Geweldig!
Klaas Groeneveld,
voorzitter Koninginnevereniging Makkum

Koninginnedagen in Makkum

Modeshow

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

GRANDIOOS TUINFEEST
TE EXMORRA
OP ZATERDAG 12 MEI A.S.
MET DE BRABANTSE FORMATIE

THE RED CARS
AANVANG: 22.00 UUR
FEESTTENT OP HET SPORTVELD
LEGITIMATIE VERPLICHT
ORGANISATIE: STICHTING CLUB’77

Hoveniersbedrijf

B. BOSMA
biedt te huur aan:
Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.

Makkum - Voor het eerst werd er in het kader
van Koninginnedag zaterdag een modeshow
georganiseerd, waar een groot aantal Makkumer
winkels aan meedeed. In de tent was ruimte
voor 150 bezoekers en een echte catwalk was
gereed gemaakt om de dames, heren en kinderen
hun show te laten lopen. De tent was goed gevuld
en de deelnemers waren van Zilt, ‘t Pareltje,
Silerswaar, Wijngaarden, Ziezo en de Trapper.
Ook waren de dames Keidel en van Nuyen
aanwezig met hun fraaie creaties. De meeste
schoenen die de dames, kinderen en heren
droegen waren van schoenwinkel de Boer.
Verbazing alom dat deze winkel van die leuke
schoenen in hun winkel heeft. Er was een
grote verscheidenheid aan kleding. Duidelijk
was te zien dat iedere winkel zijn of haar
eigen stijl heeft. Heel leuk was dat Ziezo, die
ook baby kleding verkoopt zelfs een baby
mee liet doen, weliswaar op de arm van Oom

Remco. De dames Keidel en van Nuyen zijn op
een cursus in Alkmaar waar ze hoeden maken
leren. Het waren prachtige exemplaren, die ze
tijdens de show lieten zien. De sieraden die ze
hierbij droegen waren van Gordon en heel
goed passend bij de exclusieve hoeden. Er
werd door de verschillende winkels duidelijk
getoond wat er zoal te koop is aan kleding,
sieraden tassen en bijzondere dingen. Heel
leuk was dat ook de Trapper liet zien dat er
andere dingen te koop zijn. Zo werd er een
detector getoond die gekocht kan worden, ook
is het mogelijk zo’n apparaat een dag te huren.
In het verleden heeft de eigenaar, meegemaakt
dat een kennis voor € 125.000,- aan munten
uit de tijd omstreeks 800 boven de grond haalde.
De uitrusting die iedere sportvisser nodig heeft
was ook heel apart om te tonen op een modeshow.
Een groot succes en een goede opkomst van het
publiek en volgend jaar komt er zeker een vervolg.

Tuinfrees 80 cm breed
Hogedruk reiniger 160 Bar
Trilplaat
Steenknipper

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Koninginnedagen
in Makkum

Koninginnedagen in Makkum

Survivaltocht

Puzzelen op de fiets
Makkum - Ruim 65 deelnemers hebben
zaterdagmiddag een prachtige fietstocht ten
noorden van Makkum gemaakt. De Koninginnevereniging heeft al een aantal jaren voor jong
en oud een puzzelrit op de fiets. 65 deelnemers
schreven zich in en veel kinderen werden door
hun ouders begeleid. De tocht ging deze keer
door de landerijen richting Wons. Voor deze
speciale gelegenheid had een boer toestemming
gegeven nabij Wons om over zijn land en
particuliere weg te fietsen. Het weer was uitstekend en de wind was matig, zodat iedereen
de rit wel kon volbrengen.
Uiteindelijk werden de prijzen bij de jeugd
onder de twaalf jaar gewonnen door:
1. Niek Lutgendorff
2. Hester Bootsma en
3. Femke de Jong.
Bij de deelnemers boven de twaalf jaar en dat
kon wel iemand van tachtig zijn waren de prijzen voor Karin de Jong 1e Sander Schippers
2e en Marian de Jong de derde prijs.
De prijzen in deze categorie bleven dus allemaal
in de familie.

Per auto of op de motor
door Friesland
Makkum - De opkomst was niet wat men er
verwacht had. 15 auto’s en twee motoren deden
mee aan de puzzeltocht. Vanaf 14.00 uur kon
er gestart worden en de tocht ging van Makkum
via Ferwoude, richting Blauwhuis en Nijland
door Bolsward en weer terug naar Makkum.
Natuurlijk ging dit niet allemaal rechtstreeks.
Er moesten heel wat kleine weggetjes gevonden
worden en ook de verschillende opdrachten
waren niet altijd even gemakkelijk te vinden.
Wat te denken van een klein bordje wat er nog
staat van de oude busonderneming ZWH. Dit
was heel duidelijk zichtbaar zelfs maandagmorgen nog toen er een laatste controle van de
route uitgevoerd werd. Maandagmiddag stond
er een grote vrachtwagen die het bordje totaal
uit het zicht hield. Je moest dus echt de auto uit
om het te vinden. Toch waren er een aantal
deelnemers die de vragen goed beantwoord
hadden. Er werd geloot wie de prijs kreeg en
dit werden Libbe Terpstra wiens auto niet
ongeschonden uit de strijd kwam, Jaap van
der Heide en de Familie de Jong. Deze laatste
familie viel eigenlijk bij de meeste evenementen waar iets te winnen was, in de prijzen.

Makkum - Er deden dit jaar tien groepen mee
aan de survivaltocht. De jeugd laat het een
beetje afweten. Toch maar eens in training voor
een volgend jaar. Het is toch te gek dat de
30 plus figuren zich uitsloven en de jeugd
lachend toe kijkt. Ze moeten toch eens overwegen revanche te nemen. De jongeren die
meededen hadden heel veel plezier en doen
vast weer mee. Het was ook dit jaar weer een
spectaculair parcours. De deelnemers konden nu
eens niet de boel belazeren, door rechtstreeks
naar een hindernis te gaan. Iedere groep had
haar of zijn eigen routekaart en achter elkaar
aanlopen was er niet meer bij. Om 13.00 uur
werd er bij de Sporthal gestart. De ploeg met
de snelste tijd en de hoogste score zou winnen.
Nu wil iedereen graag droog weer bij de feesttent terug komen, maar dat was dit jaar
onmogelijk. Degene die droog aangekomen is
heeft niet alles meegedaan. Er waren tien hindernissen en de ene was eenvoudiger dan de
andere. Waterfietsen gaat nog wel en met drie
personen in een broek water over brengen ook
wel, maar over de Melkvaart tussen een touw
en een staaldraad oversteken is moeilijker. Hier
werden de sporters door twee muzikanten naar
de overkant gespeeld en één van de deelnemers ging niet tussen de touwen naar de
overkant, maar trok zich op zijn buik over het
staaldraad naar de overkant. Zeer ongebruikelijk
bij de Makkumer survival maar het werkte wel.
De afstand tussen de verschillende hindernissen
was 1,3 km en niet iedereen heeft alle tien

hindernissen binnen de tijd gehaald. De hindernis bij het natuurgebied bij de Zuidwaard
leverde voor iedereen een nat pak op. Ze gingen
geblinddoekt door een gesloten tent naar het
water en moesten daar langs een lijn de kant
weer zien te bereiken. Overal was veel publiek
op de been en allen genoten van de vreemde
bewegingen die er gemaakt werden. Om vijf
uur sloot de tocht en om 19.00 uur konden de
prijzen uitgereikt worden in de tent.
De eerste prijs was voor de groep die zich op
het laatste moment opgeven had Us Stek met
71 punten.
Tweede was Plop met 67 punten
derde Gruppo Sportivo met 66 punten.
Alu stars 64 punten
R Bij 63 punten
Brandweer 57 punten
It’s a gay team 50 punten
Bonke Brekkers 48 punten
Steeg 40 punten
Er was één dames team ‘t Klavertje vier en het
gevolg was dat ze natuurlijk een prijs hadden
met de 59 punten die ze behaald hadden.
Het was na afloop een gezellige sfeer in de
tent en verschillende deelnemers zaten nog
met de prut tussen de tenen aan een drankje
om het verloren vocht weer op peil te brengen
Ze hadden nog geen tijd gehad om een douche
te nemen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Koninginnedagen in Makkum

Makkum - Maak een hele grote zandbak met
een dikke laag zand, zet daarop palen met netten
eraan en je hebt een prachtig veld voor
Beachvolleybal. Al enkele jaren is dit het
geval op het Plein in Makkum. Dit jaar was er
weer een grote deelname en het weer was
helemaal goed voor dit soort sport. Het zonnetje
scheen en er stond een lekker windje, zodat de
spelers en speelsters goed uit de voeten konden.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Survivaltocht

Het publiek is altijd in grote getale aanwezig
en het heeft er misschien ook wel mee te
maken dat er rondom op een gemakkelijk
manier aan een versnapering genipt kan worden.
Waar gesport wordt daalt het vochtgehalte en
dit moet regelmatig aangevuld worden om uitdroging te voorkomen. Het was een geslaagde
dag en na 17.00 uur kon iedereen nog even
Koninginnedag vieren.

Koninginnedagen in Makkum

Kinderspelen

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Makkum - Vorig jaar is voor het eerst besloten
om de kinderspelen in de tent te houden. Bij
koud en regenachtig weer was het geen pretje
op het schoolplein. Nu lijkt het erop dat de
koude dagen in April niet meer terug komen,
maar toch heeft de organisatie besloten om
ook dit jaar voor de tent te kiezen. Een goede
keus. De kinderen zijn bij elkaar en het is
gemakkelijk te overzien. Alle deelnemers konden
weer een prachtige oranje kroon krijgen en
nog steeds blijkt dat deze dingen wel in trek
zijn bij de jeugd. Er waren weer verschillende
spelletjes en opvallend was dat de jeugd heel
netjes in de rij ging staan om zijn of haar beurt af
te wachten. Het begon met koe melken. Een

bijzondere bezigheid. Daarna kon op verschillende
manieren de behendigheid getest worden. Met
ballen etc. Maar ook kon er gevist worden.
De sjoelbak was aanwezig en hoeveel blokken
hout konden tussen twee kleine handjes. De
spinnengrot van Harry Potter was heel spannend
en hier konden spinnen gehapt worden. Niet
alle kinderen waren overtuigd van het leuke
van de grot en sommige kinderen gingen echt
geen spinnen happen. Geen probleem. Na afloop
van de geslaagde spelletjes ochtend ging toch
iedereen met een zakje snoep naar huis. Ook
de Duitse kinderen van toeristen die aan de
spelletjes meegedaan hadden. Zij kenden dit
niet en vonden het fantastisch.
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Dodenherdenking
Makkum - Op vrijdag 4 mei 2007 zal in
Makkum de herdenking plaatsvinden van
gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en
van conflicten van nadien. De deelnemers
verzamelen zich vanaf 19.00 uur op de Ds. L.
Touwenlaan bij de RK-basisschool. Omstreeks
19.15 uur zal de stoet zich in beweging zetten
voor een stille tocht, eerst naar het verzetsmonument aan de Buren en daarna naar het
kerkhof bij de Van Donia-kerk. Bij het monument
en op het hof zullen bloemen en kransen worden
gelegd. Bij het monument voor gevallen verzetsmensen zal koraalmuziek worden gespeeld en
het Fries volkslied ten gehore worden
gebracht. Harmonie en drumband Hallelujah
begeleiden de stille tocht. Wanneer bloemen
en kransen worden gelegd op het hof, bij de
graven van geallieerden, Nederlands geheimagenten, verzetslieden en andere omgekomen
burgers, spelen ze koraal. Tevens zullen de
volksliederen worden gespeeld, alsook The Last
Post. De plechtigheid wordt ook dit jaar weer
afgesloten met een herdenkingsbijeenkomst

Kornwerderzand - Evenals voorgaande jaren zal
op vrijdag 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking
te Kornwerderzand weer plaats vinden. Bij de
drie monumenten t.w. het monument voor
commandant kapitein C.F.J. Boers en eerste
luitenant Q.J. Ham, het monument voor de
gevallenen in de Wonsstelling en het monument
voor de omgekomen opvarenden van de kanonneerboot Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau,
zullen kransen worden gelegd. Na de kranslegging is er gelegenheid om bloemen te leggen.
De herdenkingsplechtigheid begint om 18.00
uur en wordt gehouden in samenwerking met
het Contact Oud Mariniers.

in de ”Van Donia”- kerk, geleid door pastor
Draisma van de RK-parochie St. Martinus te
Makkum. Het orgel wordt bespeeld door de
heer J.F. Sterenberg. Enkele muziekstukken
worden ondersteund door solisten van
Hallelujah. De leden van scoutinggroep Burdine
zullen de route en de graven markeren met
brandende fakkels. Het comité tracht bewust
de jongeren er bij te betrekken. De drie basisscholen besteden er aandacht aan in hun lessen
en zij adopteerden samen het monument aan
de Buren, waar zij jaarlijks een krans leggen.
Het Comité Dodenherdenking nodigt u van
harte uit deel te nemen aan deze herdenking.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.
PS. Wij brengen onder uw aandacht, dat voorafgaande aan de plechtigheden te Makkum de
dodenherdenking te Kornwerderzand (op de
Afsluitdijk) wordt gehouden bij het monument
nabij het Kazemattenmuseum, aanvang 18.00 uur
(met ontvangst vooraf).

Een detachement van het 44e Painfbat Reg.
Johan Willem Friso zal een erewacht vormen,
terwijl tamboer en pijpers de herdenking
muzikaal zullen begeleiden. De overdenking zal
worden uitgesproken door ds. W. Oosterwal te
Harlingen. Daarna zal de kleinzoon van Kapitein
Boers een gedicht voordragen. Vrijheid maak
je met elkaar, is het thema voor de komende
jaren rond herdenken en vieren op 4 en 5 mei.
Dit jaar ligt de nadruk op: Vrijheid, grondrechten en veiligheid zijn de bouwstenen voor
vrede. Wie niet veilig is, zal zich nooit volledig vrij voelen. Grondrechten spelen bij
zowel vrijheid als veiligheid een grote rol.
Niet alleen in Nederland maar overal ter wereld.

Woningcorporatie Welkom zet actieve huurders
in het zonnetje
schappij, heeft Welkom aan alle dorpsbelangen
de vraag gesteld welke huurders zich op bijzondere wijze inzetten voor hun naasten of
vrijwilligerswerk doen.

Makkum - Op woensdag 25 april heeft
woningcorporatie Welkom in verschillende
dorpen een aantal actieve huurders in het
zonnetje gezet. Deze actie was onderdeel van
de noordelijke actiedag: ‘Corporaties zijn altijd
in de buurt’. Omdat Welkom het belangrijk
vindt dat mensen zich inzetten voor de maat-

In Makkum was Corrie Kampen van de
Gedempte Putten 14 blij verrast toen relatiebeheerder Eddie Oppedijk van Welkom
onverwacht met een mooi bos bloemen bij
haar aan de deur stond. Corrie zet zich al jaren
geheel belangeloos in voor de leefbaarheid in
Makkum en voor haar ‘Oude Nieuwbuurt’ in
het bijzonder.
Bewoners zoals mevrouw Kampen onderscheiden zich op positieve wijze in hun dorp
en verdienen volgens Welkom om die reden
wel eens wat extra aandacht.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Het gemeentehuis is
op woensdag 23 mei a.s.
de gehele dag gesloten

Zing mee...
”Samen in de naam van Jezus”
zangavond in de grote zaal
van ”Avondrust” in Makkum
op d.v. zondagavond 6 mei
m.m.v. Baptistenkoor
”God is mijn lied”
uit Harlingen
Aanvang: 19.30 uur, toegang vrijdag
Info: tel. 0515-542126 / 231618

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum
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Wist u dat...
* de informatie pagina van onze gemeente de
”WON27” ook te bereiken is via makkum.nl
* dat er nog steeds een Jeu de Boules baan op
de Singel ligt
* dat deze baan op zaterdag 5 mei a.s opnieuw
geprepareerd word.
* dat er op dinsdagmiddagen altijd een groep
boulers aan het spelen zijn
* dat de baan groot genoeg is voor meer
deelnemers die van harte welkom zijn

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

GARAGE HORJUS AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING
* Onderhoud en reparatie van uw auto
* airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing
van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging voor alle verzekerings maatschappijen
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,
nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd garantie.
het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur ; zat. 8.00 -20.00 uur

Garage Horjus zuiderzeeweg 7 8754 gk Makkum. 0515-231318
www.garagehorjus.nl

VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Bolsward - Twee weken lang zijn vmbo-leerlingen van de schoolbedrijven van het Marne
College aan de slag met hun praktijkexamen.
Voor de leerlingen van het schoolbedrijf
‘transportcentrum’ is de hulp ingeroepen van
rij- en verkeersschool Greidanus in Bolsward.
De leerlingen die examen doen in Transport
en Logistiek moeten een verhuizing organiseren.
Daarbij hoort ook het op de juiste wijze laden
en vastzetten van goederen in een vrachtwagen.
Dit is in het praktijklokaal niet te simuleren.
Om het examen ‘echt’ te maken wordt een
vrachtwagen beschikbaar gesteld door rij- en
verkeersschool Greidanus in Bolsward. De
vmbo-afdeling Transport en Logistiek werkt
al vele jaren samen met dit bedrijf. Niet alleen
nu, maar ook in de toekomst jaren zijn er vele
chauffeurs en logistieke medewerkers nodig.
Het Marne College is in Friesland de enige
school voor voortgezet onderwijs die leerlingen
in de bovenbouw van het vmbo een basisopleiding biedt om in deze sector te kunnen
gaan werken. Een goede samenwerking met
het bedrijfsleven is een vast onderdeel van de
opleiding. Tijdens het praktijkexamen van de
vierde klassen zijn de leerlingen van de derde klas
bezig met hun snuffelstage. Zij gaan twee weken
lang assisteren op stage in de transportsector.

Oud papier ophaaldag

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis

School en bedrijfsleven
werken samen bij
Transport en Logistiek

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

Makkum - Zaterdag 5 mei wordt weer het oud
papier opgehaald door leden van de muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De
Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om
9 uur gestart. Het verzoek is om het papier tijdig
goed gebundeld of in een doos aan de weg te
zetten. Wilt u alvast het papier brengen de ophaalcontainers staan vrijdag al in de Klipperstraat
ter hoogte van het tenniscomplex en kaatsveld.
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Marathonman vandaag (donderdag) in Makkum

Makkum - Richard Bottram startte op 30 juli
2006 met het streefdoel om dagelijks een
marathon-afstand van 42km en 195meter te
lopen in 365 aaneengesloten dagen. Doel van
deze bijzondere actie is om zoveel mogelijk
sponsorgeld bij elkaar te lopen voor onderzoek
en directe ondersteuning van mensen met kanker.

Inmiddels is Richard terug in Nederland en
zal hij op 4 en 5 mei in Fryslân twee keer een
marathon lopen. Vanuit Hippolytushoef zal
hij op 3 mei om ongeveer 14.00 aankomen op
de sluis in Makkum. Hij zal dan ontvangen
worden door wethouder Sinnema van de
Gemeente Wunseradiel. De volgende dag, 4 mei,
start Richard om 10.00 vanaf Bolsward. Zijn
eindpunt deze dag is Leeuwarden. Vanuit
Bolsward starten een flink aantal lopers die
hem ondersteunen tijdens zijn tocht. Tijdens
zijn loop zullen er verschillende hardlopers
uit de regio instappen en met hem meelopen,
waaronder Marcel Ijs uit Goutum. Hij verloor
vorig jaar zijn vrouw aan kanker en 4 mei was
voor hun anders hun 12 1/2 jarig huwelijksfeest
geweest. Samen met vele andere lopers zullen
ze tijdens de finish worden begeleid door
politiemotoren. Uiteindelijk finisht Richard
op het terrein van de Leeuwarden Courant
alwaar hij een cheque overhandigd krijgt.
Op 9 mei zal Richard Nederland weer verlaten
en nog een tour maken door de Scandinavische
landen. Eind juli komt hij weer aan in zijn
woonplaats Uden. Hij heeft er dan bijna
15.000 km opzitten door 14 Europese landen.

Menthe Talsma van D.E.S. derde op Fries Kampioenschap
Op 7 april in Surhuisterveen turnde Karin de
Jong in junior niveau 10 een goede wedstrijd
en werd met 32.65 zesde van friesland.
Op 14 april in Buitenpost turnden Esther
Hiemstra en Marjan de Jong beide in junior
niveau 12. Esther werd met 29.80 negende en
Marjan haalde met 31.55 een gedeelde zesde
plaats.

* Op de foto Menthe Talsma
De afgelopen drie zaterdagen hebben vijf
turnsters van D.E.S. in verschillende niveaus
gestreden om het Fries Kampioenschap. Zij
hadden zich door hun goede resultaten in twee
voorgaande wedstrijden hiervoor geplaatst.

uniGar Horjus -

75 Jaar Afsluitdijk
Marathon

Witmarsum - In het kader van 75 jaar Afsluitdijk
is er over de dijk een marathon gehouden. Er
deden ruim 200 marathonlopers aan mee en er
waren ook nog een groot aantal die er een
estafette van maakten. De deelnemer met de
snelste tijd was Auke Postma uit Damwoude.
Hij liep de afstand van Hippolytushoef naar
Witmarsum in 3 uur en 13 minuten. Het was
iets langer dan een normaal marathon en wel
44.4 km. De lopers hadden weinig last van de
muggen die de dagen voorafgaande aan de
marathon er voor zorgden dat auto’s die de
dijk over gingen helemaal zwart waren. Voor
lopers geen plezierig vooruitzicht, maar het
viel dus erg mee. Wel hadden ze hele dijk wind
tegen en het zonnetje. Overal op het parcours
waren plekken waar de deelnemers extra drinken
konden krijgen. Een groot succes en dit was het
eerste evenement dat tussen Noord-Holland
en Friesland plaats vond bij de viering van 75
jaar Afsluitdijk.

Zing mee

Op 21 april in IJlst behaalde Evelien v.d. Land in
instap niveau 13 met 33.40 een achtste plaats.
Menthe Talsma behaalde hier in pupillen 2
niveau 14 een prachtige derde plaats met
34.95 punten. Zij kwam dan ook thuis met een
mooie medaille en een rode roos.

Makkum - ”Samen in de naam van Jezus”.
Op zondagavond 6 mei zingen we weer
bekende geestelijke liederen, in de grote zaal
van ”Avondrust”, Kerkeburen 66. De zang wordt
begeleid op het orgel door de heer Age Couperus.
Verder werkt mee het Baptistenkoor ”God is
mijn lied” uit Harlingen, o.l.v. dirigent M. Rijpma.
De toegang is vrij, Aanvang 19.30 uur. U bent
van harte welkom.

Met deze prachtig behaalde resultaten is er een
goed wedstrijdseizoen voor D.E.S. afgesloten.

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

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

I.V.M. werkzaamheden aan de pomp installatie
Is tanken op woensdag 9 mei, enige uren niet mogelijk.!!

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 5 mei
senioren
Joure SC 3
- Makkum 2
Heerenv. B.5 - Makkum 3

14.30 uur
12.30 uur

junioren
Makkum MC1 - TTBC MC1

13.00 uur

pupillen
Makkum D2
Makkum E1
Makkum E2
AVC F1
Makkum F2
Makkum F3
Makkum F4
Makkum F5

9.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
12.00 uur

- Wardy D2
- RES E1
- Makkum E3
- Makkum F1
- Joure SC F5
- Robur F1
- Berlikum SC F2
- Tzummarum F2

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 28 april kon er gestart
worden in Koudum. Marijke Bonthuis deed
dit met succes. In het B-springen reed ze met
Wild Lady een keurig foutloos parcours. De
54 punten voor de stijl leverden haar de 1e
prijs op. Met Us Maxima deed ze mee in het
L-springen. Ze legde een foutloos parcours af
en ook in de barrage liet ze alle balken liggen.
Hiermee won ze ook in deze klasse de 1e prijs.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen
Wilgenteen, riet, bamboe,
dopheide en boomschorsmatten.
Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week:
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!
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Bijdrage NUT Makkum
voor drumband
Hallelujah

ROMMELMARKT
”Actie Kerkenwerk”
MAKKUM ZATERDAG 12 MEI
Aanvang: 9.30 - 16.00 uur
Kerkelijk Centrum ”Het Anker”
Entree € 1,00 kinderen tot 12 jaar gratis
Met uw entreebewijs maakt u kans op een etentje voor twee personen bij ”It Posthus”.
Opbrengst is voor eigen kerk en de organisatie Mwana Ukundwa (geliefd kind) in Rwanda
project via Cocky Finnema
Deze advertentie is mogelijk gemaakt door:

Huis & Hypotheek Bolsward
Dijkstraat 43, 8701 KC Bolsward
Tel. 0515-577027
e-mail: bolsward@huis-hypotheek.nl

Makkum - Het Tamboer- en Lyrakorps
‘Hallelujah’ Makkum heeft 750 euro ontvangen
van het NUT Departement Makkum voor de
uitbreiding en de vervanging van de uniformen.
De huidige uniformen zijn aangeschaft in
december 1992 en dus alweer ruim 14 jaar oud.
Bij voornamelijk de tamboers (trommelaars)
is de pantalon erg aan slijtage onderhevig en zijn
er om die reden al een aantal nieuwe aangeschaft.
Jeugdleden groeien op een gegeven moment
‘uit hun uniform’. Ook voor hen moest er in
loop der tijd een passende oplossing worden
gezocht. Eerst maar kijken wat er nog op
reserve hangt. Past dat niet, dan wordt al snel
nieuw aangeschaft. Momenteel zijn 7 zowel
jongere als oudere nieuwe leden (tamboers en
lyristes) intern in opleiding. Voor o.a. de uniformen
van deze nieuwe leden heeft ‘Hallelujah’ een
aanvraag ingediend bij het Makkumer NUT
Departement. Het bestuur van de muziekvereniging is dan ook zeer ingenomen met de
financiële bijdrage van het NUT. De drumband
is thans druk aan het oefenen om bij de optredens
in het nieuwe seizoen goed voor de dag te komen.
Zoals elke vereniging kan ook de Makkumer
drumband altijd nieuwe leden gebruiken.
Vanaf 10 jaar kun je je aansluiten bij deze
gezellige muzikale club. Oudere en oud-leden
zijn uiteraard ook van harte welkom. Kom
eens geheel vrijblijvend een repetitieavond
(woensdags) bezoeken. Vanaf 19.30 uur staat de
Stopera-deur open (ingang achter de bibliotheek).
De muziekvereniging heeft ook haar eigen website. Een aantal leden is bezig met de bouw van
een vernieuwde overzichtelijke webpagina. Het
geheel bevindt zich nog in de opstartfase, maar
kijk alvast eens op www.hallelujahmakkum.nl
voor het laatste nieuws over de Makkumer
muziekvereniging.
Bestuur muziekvereniging
‘Hallelujah’ Makkum.

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

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
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Massief blank eiken eethoek + salontafel.
Tafels beide 8 hoekig, samen € 275.-,
tel. 0517-531940
Damesfiets 3 versn. 28 inch, 60 cm frame 1 jr.
oud, tel. 06-14064482
Skeelers mt 32/34, tel. 0515-231263
Een LP meubel met LP’s, bandjes en cassettes,
tel. 0515-542420
Ronde eiken eetkamer tafel op bolpoot doorsnee
ø 100 cm er is eventueel ook een smijrna
tafelkleed bij, tel. 0517-531824

TE KOOP

Geberit wc-stortbak, kleur Camee i.pr.st. € 10,;
Galzen tochtdeur thermopane, links- en
rechtsdraaiend + bevestigingsmateriaal. Past
op ieder binnenkozijn € 50.-, tel. 0515-231940

Inleveren kopij
bij de redactie

Arumerweg 67
WITMARSUM
Prachtige
(starters)woning op
rustige plek.

Makkum - Zoals bekend kunt u artikelen per
e-mail aanleveren, echter tekst en foto’s niet
in hetzelfde bericht. Zowel tekst als foto’s als
bijlagen bij het e-mail bericht zenden. Ook dient
u geen verslagen/kopij of foto’s rechtstreeks naar
de drukker te verzenden, dit werkt vertragend.

Vraagprijs:
€ 127.000,00 k.k.

Merk

Type

Model

Bouwjr

Mercedes

180

1.8 Ponton Zwart

06-1960 131613 12.250.00

Toyota

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

Verk.pr.

Rav4

funcruiser 2.01 Bl. Met.

04-1998

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123 9.250.00

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.

Smart

Fortwo

Micro Compact car

Citroen

20V5

Opel

Vectra B

Sedan 2.0 DI 16_V kat.
(60kw TDI

07-2000 200123 3.750.00

Seat

Arosa

1.4 44KW Zilver met.

09-1999 230384 3.500.00

Fiat

Punto

1.1 55 Groen met.

05-1998 176172 2.750.00

Opel

Astra F

1.7 DTL combi Wit

10-1997 208501 2.750.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

Volkswagen Golf II

1.3 I kat Rood

01-1991 162080 1.150.00

div. opties 7 pers

Nico Morien v.o.f.

Km/st.

45KW9 Zwart/Geel

41286 9.250.00

11-2001 117969 8.750.00

03-2002

25886 5.750.00

06-1983

45497 3.750.00

97594 2.500.00

De advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt
u tot vrijdagsavond 20.00 uur tijdelijk inleveren/
bezorgen bij Truus Rienstra, Kofstraat 3.
Telefoon 0515-231648 / fax 0515-233545.
e-mail: rienstra@makkum.nl

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Tijdelijk redactieadres:
Truus Rienstra, Kofstraat 3.
tel. 0515-231648 fax. 0515-233545
e-mail: rienstra@makkum.nl
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN

Schilder-, tuinwerk etc., tel. 06-49827051
Huishoudelijke hulp, tel. 06-45221651
en tel. 06-43746298
Klusjesman voor schilder-, saus-, behangwerk,
tegelwerk badkamer-, keuken en tuinonderhoud, tel. 06-14064482
GRATIS AF TE HALEN

Legpuzzels ± 5, tel. 0515-231832
GEVRAAGD

Welke tuinliefhebber m/v wil ons 3 à 4 uur
per week helpen in de tuin, tel. 0515-542551
na 18.00 uur. (Gaast)
VERLOREN

Vrijdag 20 april nikkelen dameshorloge, rond
uurwerk, zwart bandje, tel. 0515-232290
Zilveren kettinghanger, klein olifantje.
Op vrijdag 27 april j.l. Waar ?
tel. 0515-231116 Lisaa

www.focussys.nl

