Sinds
1984

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

www.makkumerbelboei.nl

5
Gedenkteken
bij Verzetsbrug
weer terecht

No. 1232 - 9 april 2008

5

12

Opendagen
Silerswaar
met alles voor
de watersporter

Kinderen van de
Hoekstien in Arum
volop in beweging

De kiker op...
”Kiteschool Funsport-Makkum”
Funsport-Makkum en Marcus Schlüter gaan samenwerken

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Al enkele jaren heeft Funsport-Makkum
naast de windsurf en kitesurf shop op de Boulevard
en windsurfschool op het strand en een eigen kitesurfschool. Marcus Schlüter, enthousiaste kitesurfer en
erkend KNWV Kitesurfinstructeur is al jaren verbonden aan deze Kiteschool. Zijn ideeën over het
toekomstige kiten heeft Funsport-Makkum doen
besluiten om tot een nadere samenwerking te komen,
hieruit is de gezamenlijke V.O.F Kiteschool FunsportMakkum ontstaan, opgericht op 1 februari 2008.
Marcus Schlüter: Al meer dan 28 jaar verslaaft aan
watersport waarvan de laatste 6 jaar als kiter. ‘We
hebben de kitewereld zien opgroeien en veranderen
en de veiligheid sterk zien verbeteren’. De Kitesport
is veel toegankelijker geworden voor iedereen of je
nu jong of oud bent, met een goede opleiding kan
iedereen van deze sport genieten, kiten is tenslotte
de goedkoopste door wind voortgedreven watersport.
Kiten is dan ook de laatste jaren sterk gegroeid en
heeft een stormachtige ontwikkeling door gemaakt.
Door de nieuwe opzet en samenwerking met
Funsport-Makkum kan VOF Kiteschool FunsportMakkum hier beter op inspelen. Zo zijn de taken
opnieuw verdeeld en is er een betere structuur gekomen
binnen de nieuwe kiteschool. Als enthousiast kiter
en erkend kiteinstructeur verzorgd hij samen met
ons team van instucteurs de kitelessen volgens de
huidig geldende KNWV normen, VOF Kiteschool
Funsport-Makkum is dan ook aangesloten bij het
KNWV (Watersportverbond). Op onze leslocaties
(Strand Boulevard Makkum en Kop Afsluitdijk
Kornwerderzand ) geven we zowel beginners
kiteles aan groepjes van 2-3 als wel individueel
privéles op alle niveau’s, ook bedrijfsuitjes en lessen

aan grotere groepen behoren nu tot de mogelijkheden
en als de klant het wil kunnen we voor de benodigde
catering zorgen zoals een BBQ op het strand. VOF
Kiteschool Funsport-Makkum is mobiel, er rijden
2 VW-bussen en hiermee kunnen als de klant dit
wenst op verzoek ook op andere erkende kitelocaties
de lessen worden verzorgd.
Funsport-Makkum: De nieuwe opzet maakt ons
slagvaardiger en flexibeler ten opzichte van onze
concurrenten, we geven aan kleine groepen per
instructeur les om een hogere veiligheid en kwaliteit
te garanderen, zijn flexibel en kunnen zo beter
inspelen op de wensen van de klant. Nieuw is het
huren van kite’s en kiteboards, zo kunnen cursisten
en klanten op vertoon van een ingevulde geldige
KNWV-kitepas na afloop van de cursus bij Funsport
aan de Boulevard een kiteset huren om zelfstandig
verder te oefenen. Een perfecte mogelijkheid voor
als je zelf nog geen eigen set hebt of eens een andere
kite of kiteboard wil uit proberen. Wij, FunsportMakkum zorgen voor de coördinatie, promotie,
verhuur en het administratieve gedeelte van de
Kiteschool. Marcus Schlüter verzorgt met zijn
team kiteinstructeurs de kitelessen, groepslessen
en bedrijfsuitjes. Voor meer informatie over les,
verhuur en boekingen kun je contact opnemen met:

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Circa 200 woningen
op kingmawalinga.nl

Kiteschool Funsport-Makkum
tel. 0515-231085
e-mail sturen naar les@funsportmakkum.nl
Website www.funsportmakkum.nl/kiteschool
De Holle Poarte 2 Makkum - tel. 0515-231302

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

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 13 april
Van Doniakerk
9.30 uur pastor G. Visser
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur Pastoor v.d. Wal/Pastor Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooijer, Ede
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 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. Meyering, De Wjukslach 1, 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. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

donderdag 10 april

†
Na een mooi leven is tijdens haar passie -reizenrustig ingeslapen onze markante zuster,
schoonzuster en tante

Margareth Ludovica Theodora
(Gretha) Pijlman-Bergsma
* 31 december 1919
Makkum

Agenda

† 3 april 2008
Oberwesel

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 10.30 uur
optreden cabaretgroep ”Krekt wat oars” in het
restaurant. Info. zie 11 april
Makkum - 13.30 uur 55+ jeu de boules in de
tuin van Avondrust.

vrijdag 11 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

Wij zullen haar missen.

Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
maatklaverjassen van buurtvereninging It Fintsje
voor leden en niet leden

Henk Bergsma
Frans Bergsma (broeder Athanasius)
en overige familie

Skuzum - Yn it tsjerkje 8 oere jûns
Toanielferiening Skuzum/Piaam spilet kafe
”de Snikke”

Sinds 5 februari 1989 weduwe van Henk Pijlman.

Correspondentieadres: E. Bergsma
Skoalledyk 8
9086 CB Hempens.
De gezongen uitvaart en de begrafenis hebben
vandaag 9 april, plaatsevonden te Makkum.
Plotseling is overleden onze medebewoner van
Avondrust, mevrouw

G. Pijlman-Bergsma
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers
en cliëntenraad van Zorggroep Tellens
Woonzorgcentrum Avondrust
Makkum, 3 april 2008
Ons bereikte het droevige bericht dat

Gretha Bergsma

zaterdag 12 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
13.00 tot 17.00 uur Open dag
Makkum - Sporthal 16.30 uur
NeVoBo-competitie

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Expositiekerk museumdorp: van 1 april tot 25
juni expositie van schilderijen van Cor van
Loenen
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik
Manoukian

Wij zijn heel dankbaar en blij met
de geboorte van onze lieve zoon

is overleden.
Gretha is jarenlang een trouw lid geweest van onze
bridgeclub.Wij hebben heel goede herinneringen
aan haar en wensen de familie veel sterkte toe
de komende tijd.
Bridgeclub Makkum

Deze mooie jongen en ús heit
hoopt zondag 13 april
zijn 40e verjaardag te vieren.

Daniël Pieter
Datum
Tijd
Gewicht
Lengte
Plaats

:
:
:
:
:

04 april 2008
18.55 uur
3640 gram
50 cm
Sneek

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

Martin Pieter Smid
en
Catalina Smid-Arbeláez

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

Menziessingel 5
8754 LD Makkum
tel. 0515 231671

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Alvast van herte lokwinske van
Jesper - Anke - Yrsa

Voor bezoek graag eerste even bellen
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Uit in eigen regio
Allingawier - Museumdorp, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur
Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool, openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

MAANDAG

DONDERDAG 10 APRIL
T/M ZATERDAG 12 APRIL

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

VERSE KIPSCHNITZELS

4 HALEN / 3 BETALEN
MAGERE RUNDERLAPPEN

Piaam - Natuurhistorisch Museum, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

DINSDAG VERSE WORST

* vorige week dinsdag bekend is gemaakt,
dat SBS 6, het gehele dak van fam. Lukkes
aan het Vallaat heeft afgehuurd om 30 april a.s.
mooie beelden van Makkum te maken?

€ 2.50

DONDERDAG 10 APRIL
T/M WOENSDAG 16 APRIL

RUNDER
500 gram

€ 2.75

RAUWE HAM
100 gram

€ 2.-

LEVERKAAS

€ 1.-

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

* Volleybalvereniging Makkum haar jaarlijkse
geraniumactie houdt op 23 april, let volgende
week op de advertentie! Wat denkt u van voor
drie stuks vijf euro

€ 5.-

VARKENS
500 gram

Wist u dat...

500 gram

€ 2.50

ZATERDAGS

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

WARME KIP op bestelling
per stuk € 7.Zo mee te nemen in wamhoudzak
Vanaf 12.00 uur

* Er volgende maand op 24 mei rommelmarkt is
in Het Anker, heeft u ook spullen bel dan Titia
van der Heide van de ”Actie Kjerkenwerk”,
tel. 0515 - 23 28 34

DONDERDAG 17 APRIL
’s Morgens gesloten
wegen omstandigheden

Voor het goede doel
Makkum - De Simavi-collecte heeft ondanks
het slechte weer toch het prachtige bedrag van
€ 995,60 opgebracht. Wij willen hierbij alle
collectanten bedanken, die zich ingezet hebben
voor dit goede doel. De collecteweek stond dit
jaar in het teken van hygiëne. Al voor € 5,00
kan een kind op school naar de wc en krijgt het
les over hygiëne. Omgerekend kunnen we dus
ook vanuit Makkum weer de nodige steun aan
kinderen in Afrika en Azië helpen.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Halfvolle Vanille Youghurt, 1 liter.........nu 1.25
Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................4.49

Tjallinstichting

Palingworst, per pakje.................................5

Makkum - In het winkeltje van de
”Tjallingstichting” zijn vlaggen en vaandels te
koop, voor de komende feestdagen. Nederlandse
en Fryske in alle soorten en maten. De opbrengst
gaat naar de Gehandicapten en hun paardensport.
Kom en kijk eens in de etalage en winkeltje in
de Bleekstraat 7 te Makkum, tel. 0515-232745

Dubbeldrank, sinaasappel/perzik, literpak.............nu 99

cent

Knäckebrøt Goudbruin, 245 gram.........................nu 99

cent

Witlof, 500 gram....................................................nu 69

cent

Fancy-fair ”It Iepen Stee”
Makkum - Vrijdag 18 april van 19.00-21.00 uur
houdt o.b.s. ”It Iepen Stee” haar jaarlijkse fancyfair/boekenmarkt met diverse spelletjes, een verloting en een restaurant. U bent van harte welkom!
Vanaf 18 april worden er in het dorp pennen verkocht.

zegels extra

pitloze Witte Druiven, 500 gram........................................1.79
Aanbiedingen geldig van do. 10/4 t.e.m. wo. 16/4
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Eerste kievitseieren Vogelwacht Makkum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
* Voorzitter Jetze Genee overhandigd de 8-jarige Jesse Koornstra de wisselbeker, Reimo Tjeerdema
rechts met de beker voor de middelste klasse. Sietse Genee en Jelle de Boer ontbreken op de foto.

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00

Makkum - Het is 31 maart geweest en hiermee
sluit het raapseizoen voor het aaisiikjen. Vanaf nu
start de nazorg. Tijdens de nazorg worden talloze
nesten beschermd door het plaatsen van markering
of nestbeschermers tegen in geschaard vee. Omdat
het vinden van het 1e ei voor iedere aaisiker bijzonder is heeft de Vogelwacht Makkum al sinds
begin jaren ‘60 wisselbekers als prijs voor de
vinder van het eerste ei. Vele illustere Makkumers
sieren deze bekers. Dit kan in 3 categorieën:
Oudste klasse, middelste klasse en de jongste
klasse. Daarnaast is er de dr. Bogtstrabeker voor
het raden van het juiste tijdstip en datum van het
1e ei. Jelle de Boer was de winnaar van deze trofee.
Hij zat welgeteld 4 minuten naast de vinddatum
en tijd.

Dit jaar waren de gelukkige winnaars:
Oudste klasse Sietse Genee 13 maart 2008;
Middelste klasse: Reimo Tjeerdema 14 maart 2008;
Jongste klasse: Jesse Koornstra 20 maart 2008.
Dr. Bogtstra Beker Jelle de Boer 13 maart 2008.

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

Vooral voor de jongste klasse komt steeds meer
animo. Zie ook het artikel over de jeugdzoekdag
te Allingawier. Dit is een goed teken voor de toekomst! Omdat bij Vogelwacht Makkum vooral de
oudste klasse goed voorzien is zijn alle nieuwe
jeugdleden meer dan welkom. Ben je geïnteresseerd
in de wereld van de weidevogel en de bescherming
hiervan spreek dan een nazorger aan en vraag of je
een keer mee mag om te zien hoe de kievit, grutto
tureluur en nog vele andere vogels broeden.

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

Slagerij Attema Makkum

Jeugd massaal aan het eierzoeken in Allingawier

(foto Wiebe Palstra)

Allingawier - Zaterdagmiddag werd er door de
familie Mulder en Vogelwacht Makkum te
Allingawier een eierzoekmiddag voor de kinderen
van de basisscholen uit de omliggende dorpen
en steden georganiseerd. Omdat de Vogelwacht
met een vergrijzingsprobleem kampt en de jeugd
van vandaag de dag niet zo nauw bij de natuur
betrokken is probeerde de familie Mulder met dit
initiatief de jeugd bij natuur te betrekken zodat
er in de toekomst goede opgeleide nazorgers in het
veld rond lopen om de weidevogels te beschermen.
Rond kwart over vier werd het al aardig druk op
de boerderij van de Mulders. Zo’n vijfendertig
kinderen uit Makkum, Exmorra en Bolsward
verzamelden zich om vervolgens klokslag half

vijf het veld in te gaan. Eerder mocht het veld
niet betreden worden omdat het veld als ganzenopvanggebied is aangewezen. Na wat instructies
van de Vogelwacht Makkum over de kunst van
het aaisikjen mochten de kinderen het land in.
Voor de eerste drie kinderen die een ei hadden
gevonden was er een aardigheidje. Het duurde
dan ook niet lang voordat het eerste ei was
gevonden door Foekje Nynke Terluin. Even daarna melde Pieter Jan Leijenaar dat hij er ook één
had gevonden. Omdat er maar twee eitjes in het
perceel lagen ging de derde prijs naar Evert van
der Werf, want die vond namelijk nog een nest
met vijf meerkoeten eieren. Om zes uur was de
zoekmiddag voorbij en kregen de kinderen allemaal van de familie Mulder nog een paasei mee
naar huis. Sijbren Mulder en zijn vrouw Jelly
Reitsma spreken van een zeer gelaagde middag
en hebben nu al plannen om volgend jaar net
zoals bij Wommels een speciale jeugdkrite te
reserveren. Hier mogen alleen jeugdleden kievitseieren zoeken. Al met al mooi initiatief met een
mooi resultaat!
Vogelwacht Makkum e.o.
Bron: Wiebe Palstra / website BFVW

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

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

AFHAALMENU
voor APRIL
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Koe Lo Kai / Mini Loempia’s
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

Gedenkteken bij Verzetsbrug weer terecht

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Ze zijn er weer
mooie Gieser Wildemannen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Prei
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Zoete pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen of bildstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook hebben we weer irene’s en borgers mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum – Het was sommigen wel en niet
opgevallen dat het monument bij de Verzetsbrug
op het Vallaat er niet meer stond. Er werd verondersteld dat dit door openbare werken van de
gemeente Wûnseradiel weg was gehaald voor
onderhoud. Maar men wist daar van niets, met
een dreghaak is men in de omgeving in het water
aan het “vissen” gegaan. Men ontdekte iets op
de bodem dat hard was, maar dit kon met de haak
niet naar boven worden gehaald. Een dragline
die bij de haven aan het werk is, kwam te hulp
en ja wel het verdwenen oorlogsmonument kwam
daarmee figuurlijk en letterlijk weer boven water.

De medewerkers van de gemeente hebben de
zware houten constructie met bronzen plaquette
mee naar de werkplaats genomen voor reparatie.
Het beeld, dat in 1980 is geplaatst als eerbetoon
aan de Makkumer verzetshelden gebroeders Van
den Berg. Het monument wordt nagekeken en
staat zo is de verwachting voor bevrijdingsdag
weer op zijn sokkel. Waarschijnlijk is het gedenkteken door vandalen afgebroken en in het water
gegooid. Vele Makkumers waren emotioneel
aangedaan door het zoekgeraakte herinneringsteken uit de tweede wereldoorlog.

Opendagen Silerswaar met alles voor de watersporter

Makkum - Silerswaar de zaak voor al uw watersportartikelen had evenals Zilt de deuren enkele
weken geleden ook drie dagen extra open hier
konden de klanten de nieuwe collectie kleding
bezichtigen en kopen van de bekende zeilkleding
merken van Musto, Helly Hansen, Imhoff. Dit is
dan grotendeels technische kleding die voor de
watersporter van groot belang is. Goede zeilkleding
verhoogt het plezier op het water. Van de merken
Gaastra en Saint James is de casual kleding en
natuurlijk is dit ook heel fijn om onder de zeilkleding of aan de wal te dragen. De laarzen en
schoenen van de merken Gaastra, Dubarry en
Musto zijn dit jaar weer moderner, maar ook de
goede zeilschoen en laars ontbreekt niet in de

winkel. En dan was er natuurlijk nog het nodige
aan technische middelen en touw werk wat iedere
watersporter van tijd tot tijd moet vernieuwen.
Dit nadat het schip goed in de verf en de was zit en
weer vaarklaar voor de wal ligt. Vanuit Silerswaar
werden de bezoekers ook op gewezen dat de
Blazer te bezichtigen was en de maquette bij
RVS de Boer aanwezig was en hierover uitleg
gegeven werd.
Voor een elk wat wils en een geslaagd weekend
voor beide bedrijven en hiermee is Makkum
weer even in het zonnetje gezet en kwamen
mensen van heinde en ver beide winkels tijdens
de opendagen bezoeken.
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Feestelijke aankleding van Makkum op Koninginnedag
Makkum - Tijdens Koninginnedag moet Makkum
er natuurlijk goed uitzien. De schooljeugd is de
afgelopen week al druk geweest met het schoonmaken van Makkum! In dit artikel willen we u
informeren over de versiering van Makkum en
over het gebruik van vlaggen.
Versiering
De gemeente Wûnseradiel en de Koninginnevereniging verzorgen de aankleding van de route
van de Koningin en het Koninklijke gezelschap.
Aan de lantaarnpalen komen lange banieren te
hangen. De banieren zijn 60 cm breed en 240 cm
lang. Bovenaan het banier staat de kroon uit het
logo van Koninginnedag. Verder zijn de banieren
verschillend uitgevoerd, onder andere met
symbolen die een verband hebben met Makkum en
Wûnseradiel of met de tekst Makkum of Wolkom.
De banieren worden in verschillende kleuren
uitgevoerd. Deze banieren zijn ontworpen door
LokaalWerk uit Pingjum. We verzorgen ook de
aankleding van de ds. L. Touwenlaan, de Bleekstraat
en de Suderseewei, tussen de rotonde bij de
voetbalvelden en de rotonde bij de Workumerdijk. Voor de andere straten in Makkum roepen
we de bewoners op deze zo mooi mogelijk aan
te kleden. Het is tenslotte een feestelijke dag!
Vlaggen
De gemeente verzorgt de vlaggen bij de start van
de route. Volgens het vlaggenprotocol hangen
we daar de Nederlandse vlag, de vlag van de
provincie en de gemeentevlag. Verder komen
langs de route bij de Workumerdijk 26 masten te
staan waaraan de dorpsvlaggen van Wûnseradiel
komen te hangen (officieel heeft Wûnseradiel 27
dorpen maar Breezanddijk heeft geen eigen vlag).
Koninginnedag is natuurlijk een officiële feestdatum. Dat betekent dat vanaf overheidsgebouwen
gevlagd wordt, waarbij deze dag de vlag voorzien
wordt van een oranje wimpel.
Voor burgers zijn er geen echte regels. Dat betekent
dat iedereen vrij is een Nederlandse, een Friese
of de Makkumer vlag uit te hangen. Voor de
Nederlandse vlag, en eigenlijk ook voor de andere
vlaggen, geldt wel dat de vlag met respect
behandeld moet worden. De vlag moet zo worden
opgehangen dat de vlag nooit de grond kan
raken en het verkeer kan hinderen. Nederlandse
of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen
zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden
of te blijven. Elke vlag moet bij zonsondergang
worden neergehaald en eventueel bij zonsopgang
weer worden gehesen.

Speciale pendelbussen voorde inwoners van
Wûnseradiel tijdens bezoek Koningin Beatrix
De gemeente Wûnseradiel laat op Koninginnedag
speciale bussen rijden langs de dorpen in
Wûnseradiel. Zo kunnen alle inwoners van
Wûnseradiel op een eenvoudige manier ‘s ochtend
in Makkum komen. En ‘s middag rijden de bussen
weer om de mensen terug te brengen. Makkum,
en de ruime omgeving van Makkum (begrensd
door de A7 en de N359) is op Koninginnedag ‘s
ochtend tussen zes en twaalf uur afgesloten voor
auto’s en andere motorvoertuigen. Informatie
daarover is terug te vinden op de website van de
gemeente. Wel is Makkum met de fiets te bereiken.
Maar inwoners van Wûnseradiel kunnen ook
gebruik maken van speciale pendelbussen. Deze
bussen hebben een halte in alle dorpen binnen
de gemeente Wûnseradiel. Deze bussen komen
rond 8.15 uur aan in Makkum, ruim voor de
aanvang van het bezoek van de Koningin. De
exacte vertrektijden vanuit de verschillende dorpen
zijn op dit moment nog niet bekend. Hier wordt
u later over geïnformeerd. Voor de terugreis kan
uit twee verschillende tijdstippen worden gekozen.
Er vertrekken bussen terug naar de dorpen om
ongeveer 13.00 en 15.00 uur.
Als u gebruik wilt maken van deze busservice
dan hoeft u zich alleen maar even aan te melden.
Uw aanmelding ontvangen wij bij voorkeur via
de internetsite http://koninginnedag.wunseradiel.nl
(let op: geen ‘www’). Onder bereikbaarheid
vindt u informatie over de bussen en kunt zich
hier aanmelden. De site is ook te benaderen via
www.wunseradiel.nl (klik vervolgens op ‘Koninginnedag Makkum’). U kunt zich ook aanmelden
door een briefje te sturen naar de gemeente
Wûnseradiel, T.a.v. mevr. A. Postma, Postbus 2,
8748 ZL Witmarsum. In deze brief graag de
volgende gegevens vermelden.
• Naam
• Adres
• Voor hoeveel personen u zich aanmeldt.
U dient zich uiterlijk 21 april 2008 te hebben
aangemeld.
Vervolgens ontvangt u van ons per post:
• Opstaphalte in uw dorp
• Vertrektijden bus
• Instapkaart
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente Wûnseradiel, te bereiken op nummer
0517 - 53 33 33.

Ontwerp tekening MFC Makkum ligt ter inzage
op het gemeentehuis
Witmarsum - Tijdens een raadsbrede discussie
is het eindelijk zover dat de plannen voor het
Multifunctioneel Centrum in Makkum dichterbij
komen. De vergunning kan aangevraagd worden
en ligt ter inzage. Als alles goed gaat moeten de
plannen voor 1 juli 2008 in kannen en kruiken
zijn en kan de bouw van start. Zo niet dan is er
een groot probleem, wat de financiën betreft en
zou het wel eens het einde kunnen zijn van een
MFC in Makkum. Het huidige plan is kleiner dan
in eerste instantie bedacht was. Er zal ongeveer
1/3 deel bij de sporthal aankomen. In het plan zit
het revitaliseren van de sporthal, de realisatie

van een kantine met bar en twee vergaderruimten,
met paneelwanden en een beweegbaar podium.
Tevens komt er een peuterspeelzaal en de kinderen buitenschoolse opvang. Een jeugdsoos en deze
komt aan de kant van de Klipperstraat en is tevens
oefenruimte voor Hallelujah. Twee behandelkamers
voor de zorgfuncties, een uitvaartcentrum met
twee opbaarruimten en deze is nu gesitueerd aan
de westzijde van het gebouw. Verder zullen er aan
de kant van de Klipperstraat 96 parkeerplaatsen
aangelegd worden. De realisatie lijkt dichterbij
te komen en het voorontwerp bestemmingsplan
ligt er.

www
.
makkumerbelboei
.
nl
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Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum
Programma rond Koninginnedag
Makkum - Er wordt heel veel gesproken en
geïnformeerd over de Koninklijke route op 30 april.
Daarnaast worden er ook nog een aantal andere
activiteiten door de Koninginnevereniging zelf
georganiseerd. De komende weken zullen wij u
hierover blijven informeren maar noteert u alvast de
volgende data en activiteiten. Ook kunt u alvast onze
website raadplegen: www.koninginnevereniging.nl
26 april 10-16.00 uur
Jaarmarkt (meer info volgende week)
10-12.00 uur
Kinderrommelmarkt (meer info volgende week)
27 april 10-11.00 uur
Oecumenische kerkdienst in Het Anker

30 april 10-11.00 uur
Koninklijke bezoek
11-15.00 uur
Vervolg van de Koninklijke activiteiten
v.a. 10.00 uur
Royaal Won Survival tocht
v.a. 11.45 uur
Wedstrijd Playbackshow
v.a. 12.00 uur
Wedstrijd Beachvolleybal
14.00- 24.00 uur
Muziekpodium met diverse artiesten zoals Djumbo,
De Zware Jongens en Thomas Berge.
(meer info volgende week)

Speciale Button Koninginnedag
Makkum - Tijdens de Koninklijke route is de
ruimte voor ‘Ons Gebouw’ gereserveerd voor
kinderen of volwassenen die van een rolstoel
afhankelijk zijn en voor bewoners van Avondrust.
Samen met een begeleider is hier een speciale
plek om Koningin Beatrix en haar gevolg van
dichtbij te zien. De familie Adema zorgt voor
een kopje koffie met wat lekkers erbij en er kan

van het toilet gebruik gemaakt worden.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken,
bel dan met het gemeentehuis om de speciale
button aan te vragen. Het telefoonnummer is
0517-533333. Vanwege de veiligheidsregels is het
niet mogelijk om zonder button de gereserveerde
plek bij Ons Gebouw te bereiken.

Informatie voor inwoners en ondernemers Koninginnedag
Makkum - De gemeente heeft een informatieavond verzorgd voor de inwoners van Makkum.
Bij de ondernemers was grote belangstelling
voor deze informatie avond. De burgers zijn
waarschijnlijk allemaal goed van informatie
voorzien. Er waren er maar weinig. Misschien
heeft de informatie in de Makkumer Belboei de
burgers veel duidelijkheid gegeven. Vooral de
bewoners van het centrum van Makkum zullen
enige overlast ondervinden van het feest. Al op
28 april worden de eerste hekken geplaatst. Voor
de Workumerdijk, Voorstraat, Waagsteeg, Markt,
Plein en Kerstraat zullen de afzettingen 29 april
om 12.00 uur een feit zijn. Dus vanaf 12.00 uur
kunt u niet meer met de auto het centrum in,
maar nog wel lopend of per fiets. De bewoners
van het centrum moeten hun auto elders parkeren
en hiervoor zullen ze de beschikking krijgen over

Wedstrijd
Playbackshow 11.45 uur

een parkeerterrein. Een auto die niet op tijd weggehaald is wordt weggesleept en zal tegen betaling
weer opgehaald kunnen worden. De afzetting zal
op 30 april vanaf 18.00 uur weer opgeheven worden.
De bezoekers van Makkum worden 30 April met
bussen vervoerd vanaf de Afsluitdijk en vanaf
de weg van Kievietshorne naar Bolsward en
vanuit Parrega. Tot 17.00 uur zullen deze bussen
rijden en daarna en daarna zijn de lijnbussen
weer op de route. En natuurlijk is er ook nog altijd
de bus van het in Makkum gevestigde taxi bedrijf.
Er zal heel veel beveiliging, EHBO en brandweer
in het dorp zijn. De NOS zendt, zowel uit Makkum
als uit Franeker alles uit. Op het Achterdijkje
komen de auto’s met zendapparatuur te staan en
is zelf vanaf 40 meter hoogte een camera die
alles probeert vast te leggen. De uitzendingen
beginnen om 9.45 uur en gaan door tot 13.10 uur.

Makkum - Alle kinderen in Makkum e.o. hebben
bijna een taak tijdens de Koninklijke route op
30 april a.s. De wedstrijd van de Playbackshow
begint daarom niet om 11.15 uur maar om 11.45 uur!
Ook deze kinderen kunnen dan nog mee doen met
de Playbackshow. Deze kans krijg je als deelnemer
van de Playbackshow niet weer om op een echt
muziekpodium in het centrum van Makkum op
te treden. Er is heel veel publiek die dag en voor
alle deelnemers is er een speciaal ‘Koninklijk’
presentje. Dus kinderen van Makkum e.o.: Snel
oefenen en snel opgeven!
* Mattie Terpstra, Bleekstraat 20
telefoon 0515-232025
* Opgave is alleen mondeling
of telefonisch mogelijk tot 20 april 2008
* Leeftijd: vanaf 4 jaar t/m 13 jaar
* Eigen CD meenemen
* Vol = vol; dus geef je snel op!

Opgave ”ROYAAL”
WON SURVIVAL

Makkumse aanwezig bij geboorte toekomstige koning
Makkum - Ynskje Kleiterp werd dankzij oude
mevrouw Tichelaar verpleegster. Als jong meisje
was Ynskje heel erg begaan met mensen, die hulp
nodig hadden en mevrouw Tichelaar gaf haar
het advies, ga eens kijken of verpleegster iets
voor je is. Het gebeurde en Ynskje vertrok naar
Eindhoven. Later ging ze als ervaren verpleegster
naar Groningen en daarna naar het Academisch
Ziekenhuis in Utrecht. Zij werkte daar in de tijd
dat zowel Prinses Beatrix als Prinses Margriet
kinderen kregen en een ieder zal zich wel herinneren
dat de geboorte vaak in het Academisch ziekenhuis
te Utrecht plaats vond. Ynskje Kleiterp werkte
bij Professor Smalhout en Professor van der

Heyst. Mannen die vroeger regelmatig op de
televisie te zien waren. Zuster Kleiterp was ook
aanwezig bij de geboorte van Willem Alexander
en ging later op kraamvisite op slot Drakenstein.
Toen zuster Kleiterp 60 jaar was hield ze op te
werken. Haar gezondheid was niet meer optimaal
en ze besloot weer naar Makkum te komen. Ze
ging wonen op het Achterdijkje en zou hier
helaas maar twee jaar wonen. Ze stierf op 62
jarige leeftijd. Hoe komen we nu aan dit verhaal.
Ynskje Kleiterp was een tante van Willy de
Vries en haar dochter Hinke, die nu op het
Achterdijkje woont stuurde ons een mail in het
kader van de komende Koninginnedag.

Makkum - Welk team wordt 30 april het beste
”ROYAAL” WON SURVIVAL van de gemeente
Wûnseradiel? Een team bestaande uit drie personen
kan de strijd aanbinden onder toeziend oog van
vele duizenden mensen in het waterrijke centrum
van Makkum. De inleg is € 30,- per team. Je
kunt op je shirt ook de naam van een sponsor
zetten en deze kan dan de inleg voor zijn/haar
rekening nemen. Geef je team met namen en
contactpersoon op vóór 14 april op bij:
Keimpe Jaspers, 06-20735507
keimpe.jaspers@inprotech.nl
of via www.koninginnevereniging Makkum
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Klompjeszeielen 2008

met dobberende klompen in het Vallaat…
Makkum - De spanning stijgt als de eerste
klompen richting de finishkade gaan…Wil je
ook weer meedoen met dit spectaculair fenomeen,
en ben je in het bezit van een zeilklomp, schrijf
je dan in, via de website van de visserijdagen!
Alle kinderen vanaf 10 jaar mogen meedoen met
de wedstrijd die wordt georganiseerd tijdens
Koninginnedag te Makkum. We beginnen voor het
oog van de Koninklijke familie met een massastart
en strijden dan direct om de Maxima bokaal.
Vervolgens starten we in 3 klassen; De eerste
klasse zijn de kinderen van 10 en 11 jaar en strijden
om de Amalia- klomp. De tweede klasse zijn de
kinderen van 12 en 13 jaar en strijden om de
Alexia- klomp. De derde klasse zijn de kinderen van
14 tot 16 jaar en die strijden om de Ariane- klomp.
Als je in het bezit bent van een zeilklomp, en je
hebt ooit een prijs gewonnen voor de mooiste,
maar je wilt niet meedoen…..Dan willen wij jouw
klompje erg graag gebruiken als showmodel,
zodat de hele Koninklijke familie straks jouw
klomp kan bekijken. Meld je dan even op tel:
0515-232962. Ben je niet in het bezit van een
zeilklomp dan kun je een doe het zelf- pakket
aanschaffen voor € 20.00. Maar let wel, OP=OP.
Overdag zijn de pakketten te koop bij
Makelaardij GROS in de Kerkstraat en ’s avonds
bij familie Visser, Kerkstraat 26.
Wij hebben er zin in! Jullie hopelijk ook!

ANBO-PCOB-UNI en KBO
Makkum - Helaas is de startmiddag van de nieuw
op te richten "Jeu De Boules Club" letterlijk in
het water gevallen. We doen de start op donderdagmiddag 10 April om 13.30 uur, nog eens feestelijk
over en wel met een hapje en drankje in het
restaurant van Avondrust. Komt u ook? Ballen en
magneetjes te koop bij speelgoedwinkel Speelsgoed.

Wie mist er een Jack Russel
Makkum - Bij Sailcentre Denekamp is in het
water een dode Jack Russel gevonden. Het hondje
heeft een zwart bruine vlek op zijn rug. Bijzonder
was dat het diertje een zwarte halsband droeg
met daarop fluoriderende visjes in de kleuren
groen en roze. Waarschijnlijk heeft het beestje al
enkele dagen in het water gelegen en zal de
eigenaar al wel gezocht hebben. Een dier kwijt
raken is nooit leuk, maar je wilt uiteindelijk wel
weten waar het diertje is en wat er gebeurt is.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Sailcentre Denekamp te Makkum.

Jeugdkorps Hallelujah
Makkum - Op 17 april a.s. houdt het jeugdkorps
van Hallelujah een klein concert. In dat concert
zullen enkele leden een solostukje spelen. Dirigent
Nynke Jaarsma zal het jeugdkorps dirigeren. Het
concert zal worden gehouden in de Stopera om
19.00 uur, het is dan tot ongeveer 20.00 uur. Het
wordt vast en zeker heel leuk, dus komt u ook?
Namens de jeugdkorpsleden, Miriam en Welmoed.

PROGRAMMA 2008
DAG
J
I
VR

I
E
M
30

RD
E
T
A
Z

AG

SYNERGY
Aanvang: 21.00 tot 1.00 uur
Entree gratis

MAXIMA’S

I AFTERPARTY
E
M
31
Aanvang: 22.00 tot 2.00 uur
Entree: € 10.00
voor 22.30 uur in de tent, 2 consumpties gratis

AG
D
N
ZO

I
N
U
1J

DAKKERAF
Aanvang: 17.00 tot 22.00 uur
Entree gratis

Alle dagen sportaktiviteiten
Festival-terrein: Voetbalveld ”De Braak” Makkum
www.ses-makkum.nl
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Makkum Hoofdzaak

door uw verslaggever P. Petjens
niet zo bang uitgevallen gebroeders Van Den Berg.
Dat in de fabriek van deze broeders behalve visconserven ook munitie werd ingeblikt, mag bekend
worden geacht. Een novum mag de vondst wel
genoemd worden die de heer Gielstra onlangs deed,
bij zijn naspeuringen naar de oorsprong van het
wapen van Makkum. U ziet op de prent wellicht
de laatste meermin, die op onverklaarbare wijze
tussen de paling in gelei is opgedoken.

Makkum - Zoals in de vorige Belboei u reeds
werd beloofd, volgt hier een vervolg op de serie
portretten van Makkumer ingezetenen. Op de
afbeeldingen kunt u twee Makkumers ontwaren die,
druk doende met de voorbereidingen voor het
koninklijk bezoek, even tijd vonden om te poseren
voor een portretje. Op de ene afbeelding ziet u de
voormalige koning van De Prins, de heer Ferdinand
Bouma (voor intimi: Feddy). Een man die jarenlang
de scepter zwaaide in het roemruchte etablissement
en nu, nog steeds jong van harte, even rust vond
in de nabijheid van voornoemde locatie. Na het
instuderen van een welkomstdansje en getooid
met een feestelijk hoedje uit de collectie: ”leuk
hoedje majesteit” van hoedenontwerpster mevr.
A. Langenberg, liet hij zich vol overgave voor
de eeuwigheid vastleggen.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

De heer G. werd ook afgebeeld met een hoofddeksel uit de collectie ”leuk hoedje majesteit”.
Meer hoeden van mevrouw Langenberg zult u
kunnen bewonderen op de expositie, zoals die aan
het eind van de maand april, gehouden zal worden.
Tevens zullen op deze tentoonstelling hoeden
worden getoond van mevr. Thera Teixeira de Mattos
en de Makkumer hoedenmaaksters: de dames
Keidel & Van Nuyen. Voornoemde dames lieten
zich inspireren door het wapen van Makkum: de
zeemeermin.Meer portretjes en informatie in de
volgende Belboei. Wij houden u op de hoogte.

De andere afbeelding toont de, immer beweeglijke
drukker in ruste, maar als uitgever en archivaris nog
steeds druk doende heer O. Gielstra. Al sneupend
in de Makkumer historie kwam hij in het bezit
van enige conserven, zoals die in de veertiger
jaren werden ingeblikt bij de bescheiden, maar

Openbare Bibliothreek Makkum
Aanwinsten
Dvd’s
Andrea Bocelli- Vivere (live in Tuscany); Christina Aguilera- Back to basics (live and down under); Rob Houwer- Van geluk
gesproken- De gulle minnaar- De kleine blonde dood- Tony de zeemeerman; The wannabe astronaut- Boer zoekt heelal,
zal hij het vinden?; Wallander- Naar de boeken van Henning Mankell;
Informatief
Berkus, N.- Thuis in je huis; Connelly, M.- Blind vertrouwen; Coulson, C.- De ziel van Italië (persoonlijke verhalen over het
leven in Italië); Grisham, J.- De aanklacht; Groenhuijsen, C.- Hoera! Een nieuwe president (de verkiezingen van 2008 in
Amerika); Jansen, G.- Denk wat je wilt, doe wat je droomt (verlos jezelf van negatieve gevoelens en gedachten); Katan, M.Wat is nu gezond? (fabels en feiten over voeding); Pascarl, J.- Ooit was ik een prinses (veertien jaar vechten voor mijn kinderen); Vente, M.d.- Van oma mag alles! (het boek voor grootouders van tegenwoordig); Vereijken, W.- Het syndroom van
Ebel (de eindeloze zoektocht naar een plek voor haar kind);
Romans
Abbott, J.- Angst; Chaikin, L.- De vroedvrouw van Sint-Petersburg; Donck, C.- De zomer van 45 (over de liefdes die je nooit
vergeet); Green, J.- Hartsvrienden (een groep jeugdvrienden komt weer bij elkaar); Hoefnagels, J.- Ons soort mensen (het
huwelijk van hun beste vrienden loopt op de klippen); Homes, A.M.- De dochter van de minnares (waar gebeurd verhaal);
Kennedy, D.- In verleiding (een man wordt verleid door macht, geld en de liefde); Lang, M.- Herinnering (zijn liefde en trouw
bestand tegen de Grote Oorlog en een vergeten verleden?); Luiten, H.- De bekentenis (ze mag de brief pas open maken
als haar vader overleden is); Nanne, G.- Fatale zoektocht (verschillende leden van 1 familie worden vermoord);
Noordervliet, N.- Snijpunt (deze daad doet haar wereldbeeld wankelen); Reichs, K.- Bot voor Bot; Rendell, R.- De fruitplukker; Rivers, F.- Leota’s tuin (familiegeheimen); Shriver, L.- We moeten het over Kevin hebben (haar zoon vermoorde 6
mensen); Verkerk, A.- Princess flirt (tijdens hun skivakantie willen 3 vrienden niet aan mannen denken);
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Burgerlijke stand
maart 2008
Geboren
Tirza, dv Andries R. Smink
& Angelique de Vries te Makkum;
Dennis Friso, zv Hessel Hijlkema
& Jeanette C. de Haan te Arum;
Lian, dv Herke Wiersma
& Sjoukje Brinksma te Witmarsum.
Gehuwd
Heino J. Hoekstra & Trijntje Tilstra te Makkum;

uniGar Horjus -

Anne R. Bakker & Geertje Feenstra te Dedgum.

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

Overleden
Klaske Elgersma te Witmarsum, 43 jaar,
ev Lodewiek Scheffer;
Waltje Rinia te Makkum, 89 jaar,
wv Otte Adema;
Johannes Struik te Makkum, 60 jaar;
Aleida van der Hil te Makkum, 86 jaar,
wv Wisse de Vries;
Fedde A. Stutvoet te Parrega, 58 jaar,
wv Elly D. van Hoeven;
Anneke Remelink te Arum, 48 jaar,
ev Willem Luttik.

De deuren Het Friese Hart
weer geopend
Makkum - Het Friese Hart heeft haar deuren weer
geopend en is helemaal klaar voor het nieuwe
seizoen. Openingstijden april: ma-di-do-vr:
10.00 - 12.00 uur / 13.00 - 16.00 uur. Zoekt u
accommodatie of activiteiten voor familie en
vrienden, hebt u vragen of mededelingen, bel:
0515-233940 of mail: info@hetfriesehart.nl.
Voor meer informatie bezoek ook onze website:
www.hetfriesehart.nl
Pruikmakershoek 2 <> 8754 ET Makkum
Tel. 0515 23 39 40 <> Fax. 0515 23 38 05
info@hetfriesehart.nl <> www.hetfriesehart.nl

al meer dan 25 jaar een begrip

Peugeot 307 2.0Hdi
5drs,zilvermett.
Airco,radio,trekh
Cpv+afst.bediening
El.ramen
168 dkm bj 9-2001

Opel Combo 1.7dti
Comfort uitv
Zilvermet.el.rmn
Zijschuifdeur
Cpv+afst.bed,trekh
68 dkm bj 2003

€ 6950,-

€ 6950,- ex btw

Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Ford C-Max,TDCi,zwart,ecc,cruise,r-cd,el.rmn,128dkm
VW Bora 2.3 V5,highl.Aut.,ecc,cruise,lm.velgen,72dkm
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Peugeot 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Grijs kenteken
Opel Combo 1.7D,comfort,zilver,zijschuifdeur, 68dkm

2005
2005
10-2005
2003
2004
2003
2004
2003
2003
2004
2005
2003
2005
2001
2003
2001
2000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15750,15750,14850,14750,verkocht!
13900,13750,13450,11950,11500,11450,9950,9250,8950,7950,7250,6500,-

2003

€

6950,ex

€
€
€
€

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

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV

Jelmer Tilstra uit Makkum is op 3 april j.l. aan
de TU Delft afgestudeerd als architect.

MAKKUM TEL. 0515-232013

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
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We zijn er weer voor u!
Met heerlijke snacks, diverse belegde broodjes, shoarma, pannenkoeken,
diverse plate’s, diverse dranken en vers gemalen koffie met divers gebak.
Uiteraard ook diverse soorten ijs.

Openingsactie!
Vanaf woensdag 9 april t/m zondag 13 april
10% korting op al uw consumpties.
Hierbij bedanken we de bedrijven die ons
hebben geholpen met de herinrichting van onze cafetaria:
- Rob’s Jachtjoinery - Kuipers Afbouwsystemen - Bouwbedrijf Burggraaff Bolsward bv
- Bot Airco
- Bas Molenaar Beveiliging - Bakker Professional
- Kunstpisos Vloeren - U. Arslan Tegelbedrijf
- van der Pol Techn. Installatie bedrijf
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Kinderen van de Hoekstien
in Arum volop in beweging

(eigen foto)

Arum - Op donderdag, 3 april vond de recordpoging ‘Heel Nederland beweegt 30 minuten’
plaats, een campagne van het Nederlands Instituut
voor Sport & Bewegen. Overal in het land
moesten zoveel mogelijk mensen van 11.30 tot
12.00 uur een half uur bewegen om het record te
breken. In Arum deden de 66 leerlingen van
C.B.S. de Hoekstien enthousiast mee aan deze
actie. Met skeelers, skelters, traptrekkertjes, steps
en nog meer rollend materiaal waren ze naar
school gekomen om een parcours te rijden wat
door de school was uitgezet. Warm gekleed
waren de kinderen naar school gekomen, buiten
was het maar 7 graden, maar na een kwartier
lagen de meeste jassen op de picknicktafel van
het schoolplein. De kinderen werkten zich letterlijk in het zweet en verhitte, rode hoofden waren
het gevolg. Voor de meeste kinderen was het
bewegen geen enkel probleem, maar voor een
aantal leerlingen was een half uur wel èrg lang zeker voor de kinderen uit de jongste groepen van
4 en 5 jaar - maar ze hielden vol.
Trots en voldaan keerden ze na de recordpoging
terug in de klas. In het hele land hebben er ruim
190.000 mensen meegedaan aan de recordpoging.
Een record was dit niet, in 2006 deden ruim
260.000 mensen mee met een soortgelijke
recordpoging. Maar de prestatie van de leerlingen
is er natuurlijk niet minder om!

Groep Forte in Avondrust
Makkgroep forte zum - Dinsdag is de vaste
repetitieavond van Groep Forte in de grote zaal
van Avondrust en regelmatig komen er bewoners
langs om even te luisteren of te kijken wat er
allemaal gebeurt. Op 1 april j.l. was het dan weer
eens tijd voor een echt optreden. Onder leiding
van Margriet Lemmens bracht Forte eerst een
aantal gospel liederen ten gehore. Na de pauze
mochten de belangstellenden meedoen - samen
met het koor werden er bekende liederen in het
Frysk en Nederlands gezongen, zoals de
Zuiderzeeballade en het Makkumer Volkslied.
Het programma viel zeer in de smaak en vooral over
de samenzang werd nog enthousiast nagepraat
bij een hapje en een drankje. Het volgende optreden
van Groep Forte in Makkum zal op zondag 29 juni
tijdens de kerkdienst in de piramide zijn.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Merk

Type

Model

Bouwjr Km/st.

Opel

Corsa-C

1.3DTI 5 drs. Zwart met.

12-2005 76036 12.250.00

Renault

Clio

1.2 16V 55kw E4 Grijs met. 09-2005

Landrover

Freelander 1.8I 3 drs. benzine Rood

Toyota

Yaris

Renault

Megane scenic 1.6 16V Rood met.lpg G3 08-2000 151590

7.950.00

Opel

Corsa-B

1.0 16V vvti 3 drs. Zwart

Verk.pr.

3800 12.250.00

01-1999 107000

9.750.00

06-200 82565

8.250.00

X1.4XE grijs met.

03-2000 57130

5.750.00

Volkswagen Variant

Golf 55KW Blauw

01-1999 120015

5.250.00

Alva Romeo 145

1.4 T spark 16V Geel

03-2000 82908

4.950.00

Ciroen

1.9D 600 Groen

01-2001 104103

4.500.00

Volkswagen Variant

Grijs met. Automaat

10-1997 184395

3.950.00

Fiat

60 Grijs Met.

03-1999 110874

3.750.00

1.4 44kw Blauw

01-1997 184032

3.750.00

Berlingo
Punto

Volkswagen Polo
Opel

Tigra-A

1.4XE Zilver met.

02-1996 106001

3.750.00

Seat

Ibiza

1.9SDI Blauw

06-1998 267359

3.250.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976 94267

2.950.00

Peugeot

306 Hatchback 1.6I XR 85kw Blauw Met. 03-1999 215383

2.750.00

Opel

Astra F

1.750.00

Renault

Clio I fase 2 RL 1.4 Groen Met.

01-1995 203950

950.00

Opel

Combo Tour X1.4SZ benzine Rood

07-1996 229474

750.00

1.7 DTL combi Wit

10-1997 238952
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Uitslagen Turnkampioenschappen van Wûnseradiel
Makkum - Vorige week maakten wij al melding van de succesvolle turnkampioenschappen van
Wûnseradiel die gehouden zijn in sporthal Maggenheim in Makkum. Vandaag nog de volledige uitslagen.
Meisjes 17 - 97 en 98
Froukje Gerbrandy
Gerbrich v.d. Woude
Meisjes 17 - 99 en 00
Britt Anema
Mireille Kroon
Sietske Hoogenhout
Anne Koolhof
Catarina Breeuwsma
Marije Brouwer
Iris van der Werf
Antje Feenstra
Jelien de Jong
Meisjes 17 - 01 en 02
Jannete Visser
Sara Talsma
Marieke Sinnema
Charlotte Ongering
Agnes Jonker
Meisjes 16 - 96 t/m 98
Deborah Gilliam
Aafke Postma
Mo Smeets
Meisjes 16 - 99
Petra van der Veen
Marrit v.d. Witte
Josephine v.d. Werff
Meisjes 16 - 00 en 01
Lisanne Haitsma
Janine Yntema
Lonneke Gerritsma
Meisjes 15 - 95 en 96
Berit Arzoni
Lisanne Plantinga
Meisjes 15 - 97 en 98
Marissa v.d. Veer
Ilse Koornstra
Meisjes 15 - 99 t/m 01
Alien Hoekstra
Nelly van Dijk
Meisjes 14 - 95 t/m 97
Lisanne Okkinga
Esme Baarda
Meisjes '98 - nivo 14
Mieke Ypma
Jetske Graafsma
An-Mei v.d. Broek
Brechje Koolhof
Meisjes 13 - 95 t/m 97
Janneke Zijlstra
Johanna Joustra
Sita de Vries
Meisjes 13 - 98 t/m 00
Marte Oostenveld
Lysbeth van der Zee
Meisjes 12 - 92 en 93
Marjan de Jong
Meisjes 12 - 95 en 96
Brenda Wiersma
Roelianne Bouma
Meisjes 12 - 97 en 98
Machteld v.d. Geest
Selma Hibma
Meisjes 11 - 93 t/m 95
Tine Nieboer
Houkje Adema
Meisjes 11 - 96 t/m 98
Iska Antsje v.d. Vlugt
Evelien van der Land
Meisjes Keuze
Sanne El v.d. Vlugt
Jongens 17 - 98 t/m 00
Pieter Kleinjan
Albert Gerbrandy
Ardi Bashota
Jongens 17 - 01 t/m 03
Pieter Thijs Tjalma
Oene Tjalma
Jongens 16 - 95 t/m 98
Arjen Dolman
Jongens 16 - 99 t/m 01
Hylke de Jong
Joel Kuipers
Jongens 15 - 95 t/m 97
Heine Bouma
Frank v.d. Wetering
Hidde Hiemstra
Jongens 15 - 95
Dirk van Balen
Jongens 9 - 94
Luca Odinga

V&O
V&O

Sprong
8,40
8,00

Vloer
7,50
8,50

Balk
8,60
7,50

Brug
6,90
6,50

Totaal
31,40
30,50

Plaats
1
2

G.V. Sparta
Parrega
G.V. Sparta
Achlum
V&O
G.V. Sparta
DES
V&O
DES

8,20
8,00
8,00
7,60
8,10
7,80
8,60
8,40
8,20

9,00
8,80
7,50
7,50
8,00
8,00
7,50
7,50
7,00

8,80
8,00
7,80
9,10
8,30
8,40
7,60
7,80
8,10

7,50
7,40
8,50
7,60
7,20
6,50
6,50
6,50
6,90

33,50
32,20
31,80
31,80
31,60
30,70
30,20
30,20
30,20

1
2
3
3
4
5
6
6
6

Achlum
Achlum
G.V. Sparta
DES
Achlum

8,60
8,00
7,60
7,80
7,60

8,00
7,50
7,50
7,00
6,50

9,20
8,90
7,80
8,00
8,40

6,60
7,30
6,70
6,70
7,00

32,40
31,70
29,60
29,50
29,50

1
2
3
4
4

V&O
DES
G.V. Sparta

7,80
7,80
7,60

7,90
8,50
9,00

8,40
7,35
6,20

9,20
8,50
8,60

33,30
32,15
31,40

1
2
3

Achlum
V&O
V&O

8,00
7,30
7,20

8,20
7,20
8,00

9,00
8,50
8,05

8,90
8,90
8,60

34,10
31,90
31,85

1
2
3

Achlum
Achlum
DIO

7,70
7,60
7,10

8,30
7,30
8,50

9,10
9,10
9,00

8,60
8,70
7,80

33,70
32,70
32,40

1
2
3

V&O
V&O

7,20
7,80

8,30
7,00

7,65
7,80

9,00
8,60

32,15
31,20

1
2

V&O
DES

7,40
7,70

8,20
7,20

8,40
7,50

8,30
8,50

32,30
30,90

1
2

Achlum
Achlum

7,70
7,60

8,30
7,70

9,30
9,30

8,60
8,20

33,90
32,80

1
2

G.V. Sparta
Hanzestad

8,00
7,70

7,50
8,30

8,95
8,80

9,10
8,30

33,55
33,10

1
2

V&O
Parrega
Hanzestad
Achlum

8,50
9,10
7,60
8,00

9,00
9,80
9,00
8,00

9,00
7,50
8,70
8,10

9,40
8,80
9,40
9,20

35,90
35,20
34,70
33,30

1
2
3
4

Parrega
V&O
DES

8,50
8,30
7,30

9,40
9,00
8,90

8,80
7,80
7,90

8,20
7,20
8,00

34,90
32,30
32,10

1
2
3

DES
DES

7,90
8,30

8,60
9,20

8,80
8,00

8,00
7,30

33,30
32,80

1
2

DES

8,00

8,70

8,30

8,50

33,50

1

Parrega
V&O

8,70
7,90

8,00
8,90

7,40
7,30

7,50
7,00

31,60
31,10

1
2

G.V. Sparta
G.V. Sparta

7,40
8,50

9,10
9,40

8,00
7,90

9,50
8,00

34,00
33,80

1
2

Parrega
V&O

8,40
8,40

9,20
9,30

8,30
7,70

8,10
8,30

34,00
33,70

1
2

V&O
DES

8,50
7,60

8,00
9,20

8,40
7,50

9,00
8,50

33,90
32,80

1
2

V&O

8,80

9,00

9,10

9,30

36,20

1

V&O
V&O
V&O

Sprong
7,90
8,00
8,00

Rek
8,20
7,60
7,80

Brug
9,10
8,60
8,40

Vloer
9,50
8,80
8,80

Ringen
8,30
8,10
8,00

Totaal
43,00
41,10
41,00

Plaats
1
2
3

Parrega
Parrega

7,80
7,00

7,50
7,80

8,30
9,00

9,00
7,80

7,40
7,90

40,00
39,50

1
2

DES

8,20

8,00

8,20

8,70

8,40

41,50

1

DES
DIO

7,80
7,00

7,60
7,30

8,80
8,70

8,90
8,20

7,00
8,50

40,10
39,70

1
2

V&O
DIO
DIO

8,70
8,50
8,20

8,00
7,90
7,50

9,20
9,10
8,50

8,00
7,50
7,90

8,00
8,90
8,70

41,90
41,90
40,80

1
1
2

DIO

8,80

8,20

8,30

8,40

7,40

41,10

1

DIO

9,50

9,10

9,40

8,60

6,90

43,50

1

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 12 april
senioren
Makkum 2
Minnertsga 3
VVI 4

- Heeg 2
- Makkum 3
- Makkum 4

12.30 uur
12.45 uur
12.45 uur

junioren
Makkum B1
- Leeuw. Zw. B1
Read Swart MC1 - Makkum MC1

12.30 uur
10.15 uur

pupillen
Makkum D2
Makkum E1
Makkum E2
Sleat E2
Makkum F4
Makkum F1
ONS Sneek F4
SDS F3
Makkum F4

9.30 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
9.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

- GAVC D3
- Leeuwarden E3
- Wyckels H. E2
- Makkum E3
- Bakhuizen E2
- Dronrijp F2
- Makkum F2
- Makkum F3
- LSC 1890 F9

woensdag 16 april
pupillen
LSC 1890 E4
- Makkum E1
LSC 1890 F8
- Makkum F2

18.30 uur
18.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 11 april
20.15 uur D Makkum 5
20.15 uur J Makkum MB 2
20.30 uur H Makkum
21.30 uur D vc Bolsward 3
21.30 uur H Makkum 2

- vc Bolsward 9
- Stânfries MB 1
- Orbi ‘86
- s.v. De Walde
- s.v. De Walde 2

zaterdag 12 april
17.00 uur M Makkum
17.00 uur D Makkum
17.00 uur D Makkum 2

- V.C. Joure 3
- CoVos
- Covos 2

Pingjummer Lytse Merke
Pingjum - Alweer voor de derde keer zet de firma
van Kammen haar feesttent neer op de
Kleinhuisterweg in Pingjum. Het Merkeseizoen in
Pingjum wordt dit jaar geopend met een topact.
Niemand minder dan Rense Westra en Meriyem
Manders, beide bekend van de populaire tv-serie
Baas Boppe Baas, zullen hun acteertalent ten beste
geven in de speciaal voor theater geschreven revue
Baas Boppe Baas. Of de bühne nu in een theater
staat of in een tent, dat maakt voor dit bekende duo
niks uit. Pingjum is er klaar voor en kijkt verwachtingsvol uit naar de avond van vrijdag 11 april. De
tent wordt geopend om 19.15 uur. Natuurlijk zijn
ook niet-Pingjumers van harte uitgenodigd op deze
avond. Maar.......komt u niet te laat want vol is vol.
Een avond als deze moet natuurlijk feestelijk worden
afgesloten. Voor dit feestelijk afsluiten zal The Change
zorgen. Evenals vorig jaar tijdens de april-merke
zal deze band voor een swingende after-party zorgen.
Put on your dancin’shoes. Zaterdag 12 april is het
de feestband Synergy die zal zorgen voor een dampend, dansend publiek. Synergy heeft zich al vele
malen bewezen als een band die het publiek goed
weet te bespelen en zorgt voor een feest en dans.
Dus zorg dat je erbij bent in Pingjum op
Zaterdagavond 12 april.
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voetbal - Makkum

vergeet te scoren en te strijden

Wolvega - Op sportpark ‘Molenwiek’ in Wolvega
werd onder een voorjaarszonnetje de volgende
finale in de strijd op nacompetitie gespeeld.
Makkum dat voor de wedstrijd alles nog in
eigen hand had moest laten zien dat ze ook daadwerkelijk nacompetitie willen spelen. Wolvega
kon vandaag met een winst zich definitief veilig
spelen en zodoende volgend jaar in de 4e klasse
te spelen. Makkum kon aan het begin van de
wedstrijd niet beschikken over vaste waarden
Teake Elgersma en Reimo Tjeerdema. Reimo was
vorige week geblesseerd uitgevallen en heeft er
alles aan gedaan om toch te kunnen spelen, helaas
bleek in de warming-up de blessure de overhand
over de drang om te spelen te hebben. Teake was
aan het begin van de wedstrijd wel aanwezig
maar moest helaas nog uit Delfzijl in verband
met zijn werk waardoor hij niet kon starten.
Willem van der Velde en Daniel Kleiterp waren
hun vervangers.
De wedstrijd begon onder leiding van scheidrechter
Bergsma en er volgde een open eerste helft waarin
vooral opviel dat beide ploegen veel ruimte kregen
om te voetballen. Er ontspon zich een open
wedstrijd waarbij beide ploegen kansen kregen
om tot scoren te komen. Van beide kanten waren
er veel foute passes te zien, mede door het veld,
en leek het of de communicatie soms ver was te
zoeken. Wolvega schoot een keer op de lat en
had hier mee de grootste kans. Makkum vergat
echter ook te scoren uit de vijftal kansen die ze
zich creëerden. Elke keer leek het of de bal net
niet wilde meewerken om tot een goed schot te
komen. Een van de kansen was een ingestudeerde
vrije trap waarbij drie potentiële vrije trap
nemers bij de bal stonden uit het vervolg kon

volleybal - Volleybaldames

helaas niet worden gescoord (je had het moeten
zien). De opzet is echter voor herhaling vatbaar.
Wat verder opviel waren de vele gele kaarten die
vielen in een overigens manlijke voetbalstrijd,
ruststand 0-0.
De tweede helft moest dan de nodige eerste treffer
op gaan leveren, met een Makkum dat gelijk
probeerde om voor de goal te komen. Wolvega
scoorde echter uit een afgeslagen bal waarbij de
linksvoor van Wolvega die tot dan toe onzichtbaar was te veel ruimte kreeg en met een droge
schuiver in de linker hoek Makkum goalie
Simon Adema verraste. Makkum moest hierna
alles op alles zetten om de volle winst nog
binnen te halen maar kon dit helaas niet opbrengen.
De afvallende bal was telkens voor Wolvega en
hiermee haalden ze de angel telkens uit de aanvallen van Makkum. Makkum kon geen druk
meer op het middenveld van Wolvega krijgen en
als het dat wel kon werd de bal op de spitsen
gespeeld waardoor er achterin bij Makkum druk
ontstond. Yme de Jong die na een lange blessure
weer eens zijn opwachting kon maken had nog
de gelijkmaker op de schoen maar helaas stond
keeper Boltjes van Wolvega in de weg. De wedstrijd was echter al gespeeld doordat er weinig
geloof van het team van Makkum uitging. De
scheidsrechter floot precies op 45 minuten af,
dit hebben ze wel eens anders meegemaakt en
bezegelde hiermee de overwinning voor Wolvega.
Zaterdag het thuisduel tegen Heeg dat overgespeeld
moet worden doordat Heeg een niet speelgerechtigde
speler opstelde in het duel 3 weken terug. Met
passie en strijd alleen kan het aanvankelijke verlies
goed gemaakt worden!!! Aanvang 14.30 uur
sportpark de Braak.

Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

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

nog in race voor kampioenschap

Damwoude - Het eerste damesteam van de
Volleybal Vereniging Makkum heeft afgelopen
donderdag in Damwoude met 1-3 gewonnen van
Kwiek. Met de behaalde vier punten, staat
Makkum 1 na het weekend op de vierde positie
in de competitie, met vier punten minder dan
koplopers Swette Switters en Reva.
Makkum vertrok donderdagavond richting het
Noorden met Els Vermaning, Mirjam Adema,
Vollie Oostenveld, Hilde Lutgendorff, Eva Lantinga,
Martine Roorda en Susanne Hellendoorn. Al
hoewel Makkum in de eerste set voor elke punt
wilde strijden, kwam het er in de praktijk niet
echt uit. Makkum keek tegen een achterstand
aan en kon het tij niet keren. Martine Roorda
kwam er nog in voor Eva Lantinga, maar
Makkum verloor de set met 25-17.
In de tweede set werd duidelijk waarom Kwiek
in de competitie een na onderste staat en Makkum
bovenin meedraait. De Damwoudsters hadden
de pass niet meer onder controle en kwamen op die
manier nog maar moeilijk aan het aanvallen toe. De
serve van Makkum begon ook te lopen. De tweede
set werd met 14-25 makkelijk binnen gehaald.

Hilde Lutgendorff werd er in de derde set uitgehaald. Makkum begon weer twijfelachtig en
keek daarom direct tegen een achterstand aan.
Bij 24-21 werd Makkum net op tijd wakker. De
volleybalsters haalden met een sterke opslag
punt voor punt binnen, het werd 25-27. In de
vierde set kwamen de dames niet meer in
gevaar. Met 15-25 werd de wedstrijd keurig
afgesloten.
Aangezien de directe concurrenten van Makkum
- Leeuwarden, Reva en Swette Switters - dit weekend
allemaal met 4-0 wonnen, staat Makkum weer
op de vierde positie. Over het kampioenschap
valt echter nog weinig te vertellen, aangezien
Reva en Swette Switters (de nummers 1 van dit
moment) vrijdag tegen elkaar moeten en
Leeuwarden volgende week nog een moeilijk
wedstrijd tegen Sneek tegemoet gaat. Makkum
speelt zaterdagmiddag om 17.00 uur thuis tegen
Covos uit Oosterend. In de laatste wedstrijd van
het seizoen treedt Makkum tegen Swette
Switters aan in Scharnegoutum om 19.00 uur.
De volleybalsters hebben daarbij alle steun
nodig. Het kampioenschap wordt hoogstwaarschijnlijk daar beslist.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Roeispanen l. 1.50 m hout € 12.50, tel. 06-15416043
Wegens verbouwing: Close-in boiler (elektrische
warmwatervoorziening onder uw aanrecht) € 20.-;
Magnetron € 20.-, tel. 0515-335855
t.e.a.b. een partijtje nieuwe rijwiel onderdelen, o.a.
binnen en buiten banden, koplampen, dynamo’s,
achterlichten etc. en enkele gebruikte D/H fietsen,
Zurich, tel. 0517-579383
Racefiets frame h. 57 g.o.h. Batavus professional € 75.tel. 0517-579755
Nostalgie, verkoop van Curiosa, Tweedehands en
Antiek. Zaterdag van 13.00 - 18.00 uur op de
Sytzamaweg 72, Arum, tel. 0517-641220
Palingkistjes € 5.- per stuk, tel. 06-15416043

TE KOOP

Koloniale TV kast, diep 60 cm, br. 104 cm en hoog
140 cm, tel. 0515-411610

AANGEBODEN
Gepensioneerd schilder heeft tijd voor schilderwerk,
tel. 06-11273623
Gastouder heeft nog plaats voor enkele oppaskinderen,
omgeving Arum in landelijke omgeving. Privé of via
gastouderbureau. tel. 0619746418
Man voor schilderwerk, timmeren, tuinieren, behangen,
schoonmaken, tel. 06-49827051

De Schar 25
MAKKUM
Goed onderhouden,
ruime tussenwoning
met tuin op het zuiden.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 170.000,00 k.k.

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

Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond
20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.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
AANGEBODEN
Meisje zoekt oppas adres in Makkum voor in de weekenden en vakanties Eva Jansen 14 jaar tel. 06-42508103

GRATIS AF TE HALEN
Jonge konijnen, vader konijn mag ook mee.
Hollanders, mannetjes en vrouwtjes, Mauritsstraat 13,
Witmarsum, tel. 0517 531486
1 x Zonnescherm 4.65 mtr. br. en 1 x zonnescherm
2.50 mtr. breed, beide elektrisch te bedienen. Zelf
demonteren en vervoeren, tel. 0517-532272

GEVRAAGD
Woonruimte in Makkum, zo spoedig mogelijk, min. 2
slaapkamers, tel. 06-20516631
Kinderkleding voor zomerverkoop peuterschool, 50%
van de opbrengst is voor de inbrenger. Bel Sylvia:
0515-425507, Titia 0515-232644 of Gretha 0515-233515

VERLOREN
Op woensdag 2 april j.l. in Makkum groen/zwarte
cashmirsjaal, tel. 0515 -231735
Wie heeft een huissleutel gevonden? Op de sleutelhanger staat: Nieuwenhuis en Bouma Bv Bouwbedrijf.
Mocht u de sleutel gevonden hebben dan graag een
tel. naar 0515 23 17 33

GEVONDEN
Set sleutels, buurt C. Lenigestraat tegenover Politieburo.
Af te halen Leerlooierstraat 4
Kinderhandschoentje in de buurt van de Jumbo, zwart
met grijs muisje bovenop. Af te halen Leerlooierstraat 4

GEZOCHT
Oppas voor twee kinderen (1 en 5 jaar) voor één avond
per week en incidenteel. Dag en tijd in overleg, vanaf
15 jaar. Familie Kooi, tel. 0515-233999 of 06-53324877

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

