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Een Koninklijk cadeau!
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

”De dorpen en verenigingen presenteren zich
als verjaardagscadeau aan de Koningin en de
Koninklijke familie’. Dat was het doel. Welk
cadeau zoek je dan uit? Hoe ga je het cadeau
vormgeven? Een geweldig goede voorbereiding
had als resultaat dat alle onderdelen langs de
route schitterend uit de verf kwamen! Het is op
Koninginnedag een fantastische belevenis voor
degenen die in de stands hun dorpen en verenigingen
vertegenwoordigen: de Koninklijke interesse, de
warme belangstelling, zo gewoontjes en toch zo
speciaal. Koningin Beatrix, Prinses Margriet en
Prof. Mr. Van Vollenhoven, de twaalf prinsen en
prinsessen namen ruimschoots de tijd voor de
presentaties en ook voor het publiek langs de
route. De verpakking van het cadeau: versiering
aan de route, oranje getooide huizen, vlaggetjes
op de schepen, vlaggen aan de gevels, prachtig
versierd Waag-gebouw, maar vooral het uitgelaten
publiek! Meisjes en jongens, vrouwen en mannen
die zich prachtig hadden uitgedost in oranje stonden

als een haag aan de route en rondom de stands. Ze
juichten en trokken met succes de aandacht van
de prinsen en prinsessen. Vaak vastgelegd op foto.
Jazeker, we hebben een koninklijk cadeau aangeboden. En we kregen royaal Koninklijke belangstelling terug. Deelnemende dorpen, verenigingen,
organisaties, inwoners van Makkum, toegestroomd
publiek, projectorganisatie van gemeente en
Koninginnevereniging, en assisterende gemeentemedewerkers, politie, brandweer, ggd-ghor, ehbo,
verkeersbureau, beveiligers etc: samen hebben we
het neergezet. We geven hier door wat Koningin
Beatrix meermalen naar ons heeft uitgesproken:
”Heel hartelijk dank voor wat jullie voor ons
hebben gedaan. Het was fantastisch!”
Koninginnedag 2008 werd voor een ieder ”Een
Koninklijk Cadeau”.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Al jaren een
vertrouwd adres!

Klaas Groeneveld,
voorzitter Koninginnevereniging Makkum

Makkumer Belboei volgende week op donderdag 15 mei
Makkum - De MB verschijnt volgende week
een dag later, i.v.m. Pinkstermaandag. Het tijdstip
van inleveren van copij/advertenties blijft ongewijzigd, wel graag z.sp.m.

> Vandaag kunnen wij ook niet alles plaatsen,
viering van Koninginnedag heeft ons veel tekst
c.q. foto’s bezorgd. Wat is blijven liggen nemen
wij volgende week zoveel mogelijk mee.

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 11 mei
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser
R.K. Kerk
9.30 uur Pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. Auke v.d. Plaats,
Workum Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers Pinksterdienst te Workum
Kerk en Recreatie Holle Poarte
9.30 uur Dhr. H. Fransen, m.m.v. zang / tenor dhr. M. Rijpma

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
10-11 en 12 mei Pinksteren Huisartsenpraktijk 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
10-11 en 12 mei Pinksteren O. Hoekstra,
Ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380
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
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

Familieberichten
‘En als ik dood ben
huil maar niet.
Ik ben niet echt dood
moet je weten.
‘t Is maar mijn lichaam
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas,
als jij mij bent vergeten’.
Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze zorgzame heit, pake
en opa

Gerrit Willem Tenk
op de leeftijd van 72 jaar.

woensdag 7 mei

Allingawier - Troubadour Frits Bosch ”de Izeren Ko”
van 13.00 tot 17.00 uur

vrijdag 9 mei

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30 uur
soos in het restaurant
Achlum - Gevarieerd programma met muziek van
CMV Hosanna, uit Wons en het Willekoar ‘de Singelsjongers’ uit Achlum om 20.00 uur ”de Singel”

zaterdag 10 mei

Makkum - Holle Poarte 20.00 uur Bingo
Allingawier - Van 13.00 tot 17.00 uur in museumdorp de groep Hwat oars - afwisselende muziek door
1 dame en 2 heren
Cornwerd - Nationale molen en gemalendag van
10.00 - 16.00 uur

28 april 2008
Dobbeleane 32
8521 KR St. Nicolaasga

zondag 11 mei

Lenie Tenk-Lemstra
Heerhugowaard: Betty en Rob
Marianne en Sijmen
Mark
Idskenhuizen: Emmy en Eddy
Dennis
Remy
Marleen
Berlijn: Marco en Sandra
Rick
De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden op vrijdag 2 mei j.l. in crematorium
”Schoterhof” Rotstergaastweg 45, Nieuweschoot,
Heerenveen-Zuid
Soms is er zoveel wat wij voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen

Gerrit Tenk
Wij wensen onze vriendin Lenie, vrouw van
Gerrit, de kinderen en verdere familieleden heel
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Sylvia en Nico Morien
Met al zijn levenslust heeft hij zijn strijd
niet kunnen winnen.
Met verdriet in ons hart hebben wij afscheid
moeten nemen van onze gewaardeerde collega

G. W. Tenk
* 7 januari 1936

Agenda

28 april 2008

De fijne herinneringen aan de vele mooie momenten
die wij met elkaar beleefden, zullen wij koesteren.
Hij heeft zoveel voor ons betekend. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken
van dit verlies.
je collega’s van
AD Autobedrijf Nico Morien

Allingawier - Boalserter Skotsploegh en een skotsploeg uit Hamburg 11.30 - 12.30 uur op Allingastate
en van 14.00 - 15.00 uur in ”de Izeren Ko
Cornwerd - Nationale molen en gemalendag van
10.00 - 16.00 uur

maandag 12 mei

Bolsward - Lonjé of Tadema’s molen op 2e pinksterdag open van 07.00 - 16.00 uur”

woensdag 14 mei

Allingawier - Troubadour Frist Bosch in
”de Izeren Ko” van 13.00-17.00 uur
Op 23 april overleed onze vrolijke en altijd blijde
buurman de heer

C. Hemstra
Wij wensen de familie sterkte toe.
Fam. Jongman
Fam. Dijkstra
Fam. Hoekstra
Sanja en Arjenne
Anton

Fam. Kampen
Fam. Cuperus
Fam. Rinia
Uilkje en Denise
Henry

Enige kennisgeving
Na een interessant en zorgzaam leven is, aan het
eind van haar krachten, van ons heen gegaan
mijn lieve moeder en mijn zeer geliefde vriendin

Wilhelmina Alida Sophia
Grifhorst-Steenbergen
* 18 november 1916
Amsterdam

3 mei 2008
Allingawier

Sinds 10 april 1970 weduwe van D. F. Grifhorst
Allingawier: George Grifhorst
Ruth Schols
Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in
stilte plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Bonjeterperweg 3, 8758 LB Allingawier
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Twee aanhoudingen
Makkum - De politie heeft woensdagmorgen
omstreeks 8.30 uur op de Botterstraat een 22-jarige
inwoner van Vught en een 24-jarige inwoner van
Assen aangehouden. Er waren aanwijzingen dat de
twee de openbare orde wilden verstoren. Zij werden
naar het politiebureau overgebracht voor verhoord en
in de loop van de middag weer op vrije voeten gesteld.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 8 MEI
T/M ZATERDAG 10 MEI

i.v.m. 2e pinksterdag

GESLOTEN

Koninginnedag
probleemloos verlopen
Makkum - Het bezoek van de koninklijke familie
aan Makkum en Franeker is probleemloos en in
uitstekende sfeer verlopen. De mede door de politie
Fryslân genomen voorzorgsmaatregelen op het gebied
van openbare orde en verkeersregulatie bleken alle
voldoende. In totaal werden 265 politie-mensen
ingezet, waaronder ook een aantal mede-werkers
van het Korps Landelijke Politie Diensten KLPD.
Zowel in Makkum als in Franeker leidde het verkeersaanbod nergens tot problemen. In Makkum
werden ruim 10.000 bezoekers geteld, in Franeker
waren dat er iets meer.

PINKSTERROLLADE
fijn gekruid
en ambachtelijk geknoopt
vanaf

€ 10.-

DINSDAG VERSE WORST
HOLLANDSE BIEFSTUK
of KOGELBIEFSTUK

VARKENS
500 gram

€ 2.50

5 HALEN / 4 BETALEN
+ gratis kruidenboter

RUNDER
500 gram

€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

DONDERDAG 8 MEI
T/M WOENSDAG 14 MEI
ASPERGE BEENHAM SALADE
100 gram

€ 1.50

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

ASPERGEHAM
100 gram

€ 1.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

ZATERDAG
OP BESTELLING
GEGRILDE KIP
vanaf 12.00 uur afhalen

Inbraak en vernielingen
gebouw IJsvereniging
Makkum – Vorige week is er ongebroken en zijn
er vernielingen gepleegd in het clubgebouw van de
“IJsvereniging Makkum” tegenover het parkeerterrein
ter hoogte van de Jumbo. Men heeft een aantal ruiten
geforceerd om het gebouw binnen te komen. In het
gebouw is o.m. een brandblusser leeggespoten en een
aantal koffiepotten en tl-lampen vernield. Tevens
zijn met spuitbussen teksten op het clubgebouw
gespoten. De politie onderzoekt de misdragingen.

Zing mee
Makkum - Op zondagavond 11 mei 1e Pinksterdag
a.s. is weer de maandelijkse Zing-Mee-Avond, in de
grote zaal van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66.
Er worden veel liederen gezongen uit de bundel van
Joh. de Heer, Orgelbegeleiding de heer A. Couperus,
de leiding is in handen van de heer D. Tamminga.
Een ieder is van harte welkom. De avond begint
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Poesje aangereden
Makkum - Wie heeft mijn aangereden zwart poesje
met geel halsbandje meegenomen/verplaatst op hoek
Klipperstraat (bij ingang kaatsveld) Al is u iets bekend
dan graag contact op te nemen met tel. 06-42714877

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Yoghurtpudding, duopak.............................nu 89

cent
Hollandse Aardbeien, 500 gram.........................................2.79
Asperges...............................................nu 500 gram voor 2.99
Bij 3 pakken D.E. Roodmerk, 250 gram
nu pak Koffieruiters Koeken Gratis
Completa Naturel, 350 gram......................................1.89 1.19
doos Merci, 250 gram...........................................3.79 nu 2.79
Honig Aspergesoep...............................................nu 79

Het Anker
Buren - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Aanbiedingen geldig van do. 8/5 t.e.m. wo. 14/5

cent
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Kerkelijk Centrum ”Het Anker” officieel geopend

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
Makkum - De verbouw en nieuwbouw van het
Kerkelijk Centrum ”Het Anker” is een feit. Op
vrijdagavond 25 april j.l. tijdens een feestelijke
gebeurtenis vond de officiële overdracht plaats
door de Bouwcommissie aan het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Makkum e.o. Een jaar lang is er met veel
enthousiasme aan de realisering hiervan gewerkt,
door tal van vrijwilligers van de PKN gemeente.
Voorzitter Duco Mellema van de kerkenraad
verwelkomde het diverse gezelschap in de schitterende accomandatie. De kosten van de verbouw
en uitbreiding lopen tegen de zes ton. De verbouw
kon deels gefinancierd worden uit de opbrengst
van de verkoop van de voormalige gereformeerde
pastorie. En er werd een beroep gedaan op
diverse stichtingen. Ons Gebouw aan de Markt
van de voormalige hervormde gemeente is eveneens verkocht. Ook organiseerde de eigen kerkelijke gemeente een actie. Voorzitter Duco Mellema
zegt dat de burgerlijke gemeente Wûnseradiel
geen gehoor heeft gegeven aan het subsidie verzoek. ”Se litte it ôfwitte”, heel jammer wij bieden
gastvrij onderdak aan iedereen, ook aan niet kerkelijke stichtingen c.q. verenigingen. Wij hebben
duizenden euro bespaard door zelf werkzaamheid.
Met organist Anne Kalkman op de piano en Patricia
Veslinga op dwarslfuit werd een muzikaal tintje

aan de avond gegeven. Vervolgens gaf Cees Amels
Wzn als voorzitter van de bouwcommissie een
uiteenzetting hoe de nieuw- en verbouw gerealiseerd kon worden. Het begon allemaal ongeveer
vier jaar geleden toen de werkgroep gevormd is.
De bouwcommissie heeft er een hele klus aan
gehad, maar we hebben het met veel plezier gedaan
aldus Amels. Er zijn diverse opties belicht. In 2006
vond een eerste gesprek plaats met de architect
Greydanus uit Bolsward. Het eerste plan werd
afgekeurd, de opmerking stop er maar mee, jullie
trekken aan een dood paard, heeft de bouwcommissie er niet van weerhouden om door te gaan.
Voorzitter Cees Amels van de Bouwcommissie
reikte de grote symbolische sleutel van het
Kerkelijk Centrum ”Het Anker” over aan kerkrentmeester Gerrit Terpstra. Het resultaat mag er
zijn, de oude kosterswoning is afgebroken en
verbouwd tot een zaalruimte. ”Het Anker”
beschikt daarnaast over een jeugdhonk, en nog
twee zaalruimten. En de kerkzaal waar ook andere
activiteiten in georganiseerd kunnen worden.
Op de bovenverdieping is o.m. de reproafdeling
waar de copy printer staat en een ruimte die
permanent verhuurd wordt aan de Thuiszorg.
Momenteel zijn er 20 in incidentele huurders.
K.C. ”Het Anker” is een functioneel gebouw,
een zeer geslaagd project om trots op te zijn dat
dit gerealiseerd is.

1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

Zandsculptuur voor Bistro “Hennie fan Richt”

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

AFHAALMENU
voor MEI
z Babi Pangang
z Kip Hoi Sien
z 4 st. Pisang Goreng
z Witte Rijst
Makkum – Is er feest in Makkum dan weet
“Hennie fan Richt” altijd wel iets creatiefs te
bedenken. In het maken van sculpturen, of het
nu van ijs, vet of zand is, verrassend is het altijd.

Wel zegt eigenaar Hennie de Vries in België hebben
ze K3, ik heb er in Makkum A3 van gemaakt.
De drie kinderen van Prins Willen Alexander en
Maxima; Amalia, Alexia en Arriane.

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Herdenking van gevallenen

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
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 Hollandse tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Mooie Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 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

MOEDERDAG
Als een Koningin een
Koninginnedag heeft,
dan heeft moeder
zeker een moederdag
Het verschil is: een moeder
geef je geen gebakken visje

Maar een bloemetje
met liefde!

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Makkum – Zondag 4 mei vond de jaarlijkse
Dodenherdenking plaats in Makkum. Om zeven
uur ’s avonds verzamelden de mensen zich op de
ds.L.Touwenlaan ter hoogte van de St. Martinusschool. Een kwartier later zette de stoet zich in
beweging naar het vrijheidsbeeld aan de Buren.
Vooraf gegaan door de het muziekkorps Hallelujah
en de drumband met omfloerste trommels. Evenals voorgaande jaren waren er schoolkinderen
en leden van Scouting Burdine die het traject
markeerden met fakkels.
Op de algemene begraafplaats werd twee minuten
stilte gehouden. Bij het vrijheidsbeeld en op de
begraafplaats werden kransen en bloemen gelegd.
Daarop volgde een herdenkingsdienst in de Van

Doniakerk die geleid werd door da. Carla Borgers
van de Doopsgezinde gemeente. Aan de dienst
werkten verder mee Rianne Stelingwerff en
Welmoed Tilstra op dwarsfluit, Domenica Poel
las een gedicht voor van de 18 jarige Bahar Azizi
uit Den Haag, getiteld “In mijn en ieder hart”.
Het kerkorgel werd bespeeld door Jan. F Sterenberg.
In Makkum werden voor de eerste maal ook drie
gevallenen uit Exmorra genoemd bij de herdenking.
Om zes uur ’s avonds was er de dodenherdenking
te Kornwerderzand, de plechtigheid werd gehouden
bij het monument bij het Kazemattenmuseum.
De organisatie van de herdenking in Makkum
bestond uit het Comité Dodenherdenking Makkum
i.s.m. Oecumene Overleg Makkum.

Makkum in de oorlogstijd
Schalkhaar - De publiciteit in verband met
Koninginnedag brengt ook elders in Nederland
herinneringen boven. Mevrouw Rens Jongema-van
Wijk (1918) heeft aan het begin van de oorlog
onderdak in Makkum gekregen. Haar echtgenoot
was de zoon van een Makkumer aannemer. Haar
vader was binnenschipper. Toen er bombardementen op de Afsluitdijk plaats zouden vinden
moest Makkum geëvacueerd worden. Ook de
bewoners van Avondrust moesten vertrekken.
Voor deze evacuatie werd een boot ingezet. Er was
echter geen schipper te vinden. De jonge Rens
kon varen en besloten werd dat zij als schipper

zou fungeren. Tevens was zij werkzaam voor het
Rode Kruis. Het schip met de evacués vertrok
naar Stavoren. Hier was alles al vol en ze voer terug
naar Workum. De ouderen werden ondergebracht
in een school. Samen met de vrijwilligers die de
evacuatie van de ouderen mogelijk maakten
werd de terug reis naar Makkum ondernomen.
Mevrouw Jongema kan zich nog heel veel herinneren en kan er uitgebreid over vertellen. Ze weet
alleen niet meer precies hoe de terug reis naar
Makkum gegaan is. Waarschijnlijk hebben ze dit
lopend afgelegd. Wel weet ze nog dat ze allemaal
doodmoe waren.

Buurtvereniging ”it Fintsje” na 40 jaar opgeheven
Makkum - Op 23 april jl. was er een bijzondere
ledenvergadering uitgeschreven door buurtvereniging ”it Fintsje”. De reden hiervoor was
dat er bij de laatste activiteiten van deze buurtvereniging zeer weinig animo was vanuit de leden.
Hierdoor zijn er zelfs meerdere activiteiten niet
doorgegaan wat zeer jammer was voor de bestuursleden omdat zij de inspanningen hiervoor tevergeefs verricht hadden en ”Ons Gebouw” voor
niets hadden gereserveerd, hetgeen ook financiële
gevolgen had. Ook was dit vreemd omdat er vorig
jaar stemmen opgingen vanuit de leden dat er zo

weinig georganiseerd werd en het bestuur aan deze
wensen gehoor heeft gegeven. Op deze bijzondere
ledenvergadering was de opkomst nihil, geen enkel
lid had de moeite genomen om te komen, er
waren slechts 6 afmeldingen. De buurtvereniging
is opgericht op 17 mei 1968 en telde bij de start
25 leden, nu waren er 75 leden. Dit heeft het bestuur
doen besluiten om per direct buurtvereniging
”it Fintsje”op te heffen.
Het bestuur wil nog wel de mensen die wel
geweest zijn op de activiteiten bedanken voor
hun tijd en /of inzet.
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Prins Willem Alexander
Veel Makkumers in actie voor Koninginnedagviering
geeft startsein Klompkesilen

Makkum - De koningin en haar familie hebben
een onvergetelijke indruk achtergelaten in Makkum.
Het klompkesilen was ook een onderdeel van de
route. Er hadden zich dertig kinderen verzameld
bij de familie Visser die allen van plan waren de
Maxima-bokaal te winnen. In colonne liep de hele
stoet klompbootzeilers de Kerkstraat door, de Markt
over om zo bij de Voorstreek uit te komen. Daar
zijn eerst een aantal proefvaarten gehouden. Lukt
het alle klompjes om naar de overkant te komen?
En hoe gaat het binnenhalen van de klompjes?
Toen dit allemaal gesmeerd liep was het wachten,
wachten en nog eens wachten geblazen. Maar daar
kwam eindelijk de koningin met haar gevolg de
sluis over. Alle klompjes werden te water gelaten
voor de showvaart. Na Grutte Pier en Menno
Simons kon de echte wedstrijd beginnen. Prins
Willem Alexander gaf het startsein met de scheepstoeter en het hele land was er getuige van dat
Wolfke Visser de Maxima-bokaal gewonnen had.
Prinses Maxima reikte Wolfke haar ‘eigen’
Maxima-bokaal uit. Tevens kreeg prinses Maxima
ook een klompboot uitgereikt; De Roze Draeck.
Daarna wilden prins Willem Alexander en prins
Maurits ook nog even klomkesilen. Zij hadden
minder geluk; hun klompjes keerden halverwege
weer om. Nadat de koninklijke familie hun weg
vervolgde is er in nog drie klassen gestreden om
prijzen; de Amalia-klasse, gewonnen door Simen
Bootsma, de Alexia-klasse, gewonnen door Dowke
Visser en de Ariane-klasse, gewonnen door Nils
Glas. Allen van harte gefeliciteerd! En zo kunnen
we terugkijken op een zeer geslaagd onderdeel:
het klompkesilen.

Foto’s Koninginnedag
Makkum 2008
Makkum - De fotoredactie van de Makkumer
Belboei ontvangt graag van Koninginnedag foto`s
die gemaakt zijn ter gelegenheid het bezoek van de
koninklijke familie. Het verzoek aan diegene die
een digitale camera hebben, de door hen gemaakte
foto`s naar de Makkumer Belboei te sturen. Het
adres is fotobelboei@live.nl en is alléén voor dit
evenement.
Een selectie van de foto’s zullen eventueel in de
Makkumer Belboei geplaatst worden.Graag de
foto`s, die niet kleiner gemaakt moeten worden
dan 13 cm x 18 cm bij 300 dpi als bijlage in het
e-mail bericht, sturen naar fotobelboei@live.nl
Je kunt natuurlijk meerdere foto`s insturen.

Makkum - Een Koningin ontvangen betekent
voor heel veel mensen veel en hard werken zo ook
in Makkum. Voorafgaande aan de grote dag waren
er al heel veel bijzonderheden. Er moest door
een nep koningin het traject afgelopen worden,
het was net echt. Ze zwaaide, deed heel belangstellend en vroeg verschillende dingen. De tijd
die zij nodig had leek positief. De commissaris
van de Koningin in Friesland Ed Nijpels had daarvoor al een rondje met burgemeester Theunis
Piersma van Wûnseradiel gemaakt en alles goedgekeurd. De nieuwe commissaris de heer Jorritsma
keek ook even in Makkum en weet deze plaats
nu zeker te vinden. De brandweer kwam bijeen
en ook hier werd alles doorgesproken en gekeken
waar wie moest zijn. Velen hebben het waarschijnlijk gemist maar de meest aparte brandweer
voertuigen stonden bij het voetbalveld. De hekken
waren geplaatst en het bedrijf die het verkeer
moest regelen werkte 24 uur. Alles werd bewaak
en Makkum was veilig.
Toen brak de grote dag aan. Vanaf even na 6.00 uur
bereikten de eerste gasten Makkum al. Velen hadden
er voor gekozen bij familie, vrienden of elders in
de buurt een slaapplaats te vinden. Soms was het
niet makkelijk een slaapplaats te vinden. Een
bisschop moest zelfs genoegen nemen met een
zolderkamer. De Makkumer vissersschepen lagen
er keurig bij en ook veel leden van de Watersport
vereniging en jachtwerven hadden een ligplaats
in de haven. Even leek het erop dat er niet zoveel
mensen zouden komen als voorheen gedacht
was. Later bleek dat de politie toch van mening
was dat er ruim 10.000 bezoekers in Makkum
geweest waren. De route was ruim opgezet en de
bezoekers verdeelden zich over de route. Het liep
allemaal voorbeeldig. In de perstent werden 180
persmensen uit binnen-en buitenland ontvangen.
Iedereen wachtte op het grote moment. Mark van
der Linden, een Brabander en royalty verslaggever,
vond het maar niets helemaal naar Friesland. Hij
had geen hoge verwachtingen van de Friezen.
Natuurlijk waren er in Makkum geen roddels te
verzamelen. Toen kwamen de vier helikopters
met een begeleiding helikopter aanvliegen. Bij
het voetbalveld werden ze ontvangen en daarna per
koninklijke bus over de rondweg naar de haven.
Hier stapte het gezelschap uit en de wandeling
kon beginnen. Het echtpaar Koning zat op een
koninklijke plaats aan de haven en het leek wel
of dit echtpaar, die de dag ervoor 50 jaar getrouwd
waren, het ontvangst comité was. Burgemeester
Piersma begroette de gasten in het Frysk en het
Nederlands. Voor veel bezoekers van de buiten
de provincie een verassing. Niet iedereen kon dit

waarderen. Het werd niet één uur in Makkum
vertoeven maar een half uur langer. Het gezelschap
nam alle tijd. De jongeren van gymnastiekvereniging DES hadden in grote tassen alle cadeautjes
die het gezelschap kreeg verzameld en deze
werden naar de bus gebracht. Het vertrek naar
Franeker was drie kawartier later dan gepland.
Na afloop werden al heel snel de hekken en palen
verwijderd en kon iedereen ongestoord een rondje
door Makkum maken. Velen gingen ook weer
met de bussen terug om toch maar weer op tijd bij
de auto te zijn. Een enkeling, die voorafgaande
aan het bezoek de auto op een verkeerde plaats had
gezet, was het zoeken. Deze was weggesleept.
De mensen van de gemeente gingen aan het werk.
De mensen die het verkeer regelden bleven nog
enkele uren op de toegangswegen naar Makkum
staan. Wel was de rondweg meteen na het
bezoek weer vrije doorgang. De kabels van tv en
radio werden opgerold en het verwijderen van de
antennes op het dak van restaurant café De Prins
ging sneller dan het plaatsen.
Makkum heeft mooie plaatjes opgeleverd en de
gasten hadden zich duidelijk vermaakt en ook
het publiek was vol lof over het feest. Zoals
hoort in een vissersdorp konden op verschillende
plaatsen gebakken vis of een haring genuttigd
worden. De mensen die achter de schermen zaten,
zoals in het crisis centrum in Witmarsum, konden
ook van het feest gaan genieten. In Makkum
deden zich geen calamiteiten voor. De EHBO
had geen werk gehad. Neptunes kon zijn baard
weer naar de normale afmeting af knippen en
ook zijn haar was aan het eind van de dag weer
normaal. Hij had speciaal voor deze dag zijn baard
en haar laten groeien. Hotze Klots (alias Marten)
hadden een verjaardag om nooit te vergeten.
Wie wordt er gefeliciteerd door de koningin,
niemand toch. Omstreeks 18.00 uur kon er onder
het genot van een glaasje even nagepraat worden
door het comité en werd hiermee voor deze
mensen de werkdag afgesloten. Het vertrek van
het gezelschap betekende niet het einde van de
feesten. De kinderen gingen in de bergjes zand
spelen en de ouders namen een drankje. De
playbackshow moest door gaan en daarna waren
er optredens van verschillende bands en Thomas
Berger en de Zware jongens. Het werd aan
elkaar gepraat door een diskjockey en het was
nog lang heel gezellig en druk in het dorp.
Helaas ging tijdens het optreden van de Zware
Jongens de hemel open en kwam de regen met
bakken uit de lucht. Dit mocht de pret echter niet
drukken het feest bleef doorgaan.
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Koninklijke Playbackshow
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

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

Makkum - Woensdag 30 april een onvergetelijk
Playbackdag met het bezoek van Koningin Beatrix
en haar familie! ‘s Ochtends vroeg staat het muziekpodium van 10 bij 5 meter klaar om de jonge
artiesten in spé te ontvangen. Op het podium een
speciaal gemaakt en prachtig decorstuk van
commissielid Watse Roorda en samen met de
Leugebollepop gitaren van vier meter hoog op
de zijkanten is er al een echte Playbacksfeer. De
commissieleden Dina Koopmans, Jaqueline Poel,
Mattie Terpstra, Martine Koordes en Watse Roorda
treffen nog de laatste voorbereidingen. Dan arriveren
om half negen de deelnemers die tijdens het
koninklijk uur optreden: Marte Oostenveld, Tineke
Bleeker, Nynke Tymstra en Zoë Adema van de
jongste groep en Rixt v/d Bles, Ydwer Oostenveld
en Nynke de Jong van de oudste groep.
Presentator Jetze Genee heeft voor deze dag een
glitterpak gehuurd en is er ook helemaal klaar
voor. De in oranje uitgedoste juryleden Karin
Reyns en Wietske Hoekstra zijn er wel bij maar
komen pas bij de wedstrijd om 12.00 uur in actie.
Ook arriveert dan jurylid Lourens Adema in het
oranje die eerst bij het muziekkorps Hallelujah
speelt. Na een paar keer inzingen door alle deelnemers komt dan eindelijk Koningin Beatrix
langs en swingt even mee op de muziek net zoals
later de rest van de familie.
Dan begint om 12.00 uur de echte playbackwedstrijd. De juryleden zitten er klaar voor en
presentator Jetze kan de eerste deelnemers van de
jongste groep aankondigen. Vanwege allerhande
activiteiten deze dag wat minder deelname dan
voorgaande jaren maar dat mag de pret niet

drukken. Iedereen heeft goed geoefend en ziet er
piekfijn uit op dit grote muziekpodium. Na een
korte pauze kan presentator Jetze de prijzen uitreiken aan de jongste groep en is het tijd voor de
oudste groep. Ook hier minder deelname dan
vorig jaar maar ook weer prachtig om te zien hoe
iedereen zijn best doet. Voor alle deelnemers is er
een speciale mok en Jetze sluit deze koninklijke
playbackshow af met de prijsuitreiking van de
oudste groep. Alle kinderen bedankt voor jullie
bijdrage en tot volgend jaar in de feesttent. Voor
de kinderen die een CD hebben vergeten mee te
nemen, kunnen deze ophalen bij Dina Koopmans,
De Schar 9.
Jongste groep:
1. Elbrich Lutgendorff, Nynke Kuipers
en Djessie Zijlstra
Djumbo met Dit is reaal
2. Noa Mollinga en Anja Oostenveld
Tess met Stem van mijn hart
3. Dempsey Pearson
Anouk met You
Oudste groep:
1. Lisa en Hanna Koldam
Scootch met Flying the flag
2. Willlemijn Jansen, Amy van Palmhoven
en Sita de Vries
Suger Babes met About you now
3. Kim Mollinga
Tess met Stupid
3. Nynke de Jong
Kate Deluna met Wine up

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl
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Makkum in Oranjesfeer
Makkum - Koninginnedag was een dag van
volop oranjesfeer in Makkum. Koningin Beatrix
en haar familie was deze dag op bezoek in het
Friese dorp. Met helikopters kwam het koninklijk
gezelschap aan op het voetbalveld, en even na
tien uur arriveerde de koninklijke blauwe bus op
de Strânwei, waar de achthonderd meter lange
wandelroute begon. Het koninklijk gezelschap
werd welkom geheten door burgemeester Theunis
Piersma van de gemeente Wûnseradiel, commissaris van de Koningin in Friesland Ed Nijpels
en Klaas Groeneveld voorzitter van de Koninginnevereniging Makkum. Burgemeester Piersma deed
zijn welkomstwoord zowel in het Frysk als in
het Nederlands. Een lang gekoesterde wens zowel
van de koninginnevereniging Makkum als van de
gemeente Wûnseradiel gaat vandaag in vervulling.
Wij vinden het een grote eer om het koninklijk
gezelschap hier te mogen begroeten. Verschillende
kinderen uit de gemeente mochten bloemen overhandigen aan Koningin Beatrix en de prinsessen.
De ongeveer zeventig schoolkinderen van scholen
in Wûnseradiel zongen een welkomstlied o.l.v.
dirigent Anne Kalkman. De plaatselijke harmonie
Hallelujah speelde het Wilhelmus, onder leiding
van een enthousiaste dirigent Nynke Jaarsma.
De publieke belangstelling wordt geschat op
tussen de 10.000 en 15.000 toeschouwers. Snel
aan iets voorbij lopen dat lukte het koninklijk
gezelschap niet alles in Makkum en van de
gemeente Wûnseradiel kreeg aandacht.
Aan publiciteit in de media heeft het niet ontbroken, daarom volstaan wij van de MB dan ook
in hoofdzaak met een foto-impressie van de
onvergetelijke dag ingestuurd door de lezers
via: fotobelboei@live.nl

Foto’s en TV beelden
30 april
Makkum - Op Koninginnedag zijn er vele foto’s
en tv opnamen gemaakt door professionele fotografen en televisieverslaggevers. Deze foto’s zijn
naast de kranten en dagbladen o.a. te zien op de
websites van de Koninginnevereniging, de
gemeente Wûnseradiel, de Makkumer Belboei,
de Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân en GPtv.
Heeft u zelf nog een speciale foto gemaakt tijdens
Koninginnedag, dan kunt u deze mailen aan
info@koninginnevereniging.nl. Wij kunnen onze
website dan verder vullen met een variatie aan
foto’s van deze speciale Koninklijke dag. De NOS
heeft op 30 april het live verslag van het
Koninklijk bezoek verzorgd. Wilt u deze uitzending nog eens zien, dan kunt u bij Van der
Weerd in de Bleekstraat de DVD van 1.45 uur
kopen voor maar € 5,=. Een prachtig bewaarexemplaar van deze bijzondere dag!
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De koninklijke familie is Koninginnedag door
een zeventigtal kinderen van de basisscholen in
Wûnseradiel en muziekkorps Hallelujah ontvangen
met een Welkomstlied en een Feestlied. Er werd
uit volle borst gezongen.
Goede Morgen:

Muziek: Louis Prima (Buona Sera);
tekst: Gerben Gerbandy.

Goede morgen, beste mensen,
goede morgen.
We zijn blij met uw bezoek
aan ons Fryslân.
Geniet hier volop van dit dorp
zonder zorgen,
met dat uitzicht op IJsselmeer en Wad.
Waar een ieder blij is en heel gewoon.
‘t Is een Koninginnedag
om nooit te vergeten.
Hier staat ons koor klaar om u
toe te zingen.
Goede morgen, beste mensen, hoera!
Goede morgen, beste mensen,
goede morgen.
We zijn blij met u bezoek
aan ons Fryslân.
Geniet hier volop van dit dorp
zonder zorgen.
Met dat uitzicht op IJsselmeer en Wad.
Waar de mensen, waar de mensen,
waar de mensen, waar de mensen
vrij zijn en heel gewoon.
‘t Is een mooie dag
om nooit te vergeten.
Deze morgen laten wij als koor u weten.
Goede morgen beste mensen,
een goede reis.
Feestlied:

Muziek: Gerben en Anne Kalkman;
tekst: Gerben Gerbrandy.

Hier bij het IJsselmeer,
is het een hele eer.
Een feestelijke Koninginnedag,
die u beleven mag.
Met flapperende vlag, welkom bij ons.
Refrein:
Voor een mooi begin in Wûnseradiel,
zingt elk met hart en ziel:
‘Foar keninginne en hôfhâlding,
wolkom yn Wûnseradiel’.
‘n Friese mix, ‘t is niet niks,
lange leve Beatrix! Hoezee!
Hier bij de Afsluitdijk,
ons eigen koninkrijk.
Een fantastische Koninginnedag,
die u beleven mag.
Met rood, wit, blauwe vlag.
Welkom bij ons.
Refrein:
Voor een mooi ........
Hier in het Friese land,
dat schept een hechte band.
Een feestelijke Koninginnedag,
die u belven mag.
Met ‘pompeblêde’ vlag, welkom bij ons.
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Koninklijk bezoek
in Witmarsum

uniGar Horjus (foto: Marike Beckers)

* De Koningin en Menno Simons
Witmarsum - Ondanks een strak geregisseerd
schema heeft onze Koningin toch kans gezien om
een bliksem bezoek aan Witmarsum af te leggen.
Zij deed dit terwijl haar andere familieleden in
Franeker op de after-party nog iets nuttigden.
Maar volgens eigen zeggen wou zij de unieke
kans om het eerste exemplaar van de 'Bemerke
Wytmarsum' cd uit handen van Menno Simons
niet aan haar voorbij laten gaan. Op deze 'Bemerke
Wytmarsum' cd staan de veertien originele nieuwe
liedjes welke op de kermis van 2007 in
Witmarsum voor het voetlicht werden gebracht,
door en voor Witmarsummers. Omdat deze voorstelling een groot succes was werd besloten de
liedjes op cd uit te brengen. De uitreiking van
het eerste exemplaar vond plaats op het
Kaatsplein te Witmarsum en werd bijgewoond
door ongeveer 250 belangstellenden. Helaas
kon de Koningin niet lang blijven, maar toch
lang genoeg om de sfeer van de cd en het dorp
van Witmarsum in haar op te nemen.

zondag moederdag
moeder met groene vingers,
klushanden of met bak ervaring.
5 liter onkruidspuit 10,95 euro
mileu vriendelijk met de onkruidborstel
voor 8,95 met extra borstel
barbecue tangenset met schort
van 7,95 voor 5 euro
gasbarbecue wagen
van 109 euro voor 79 euro
hartman gemini standen stoel
34,95 euro

venema dhz en tweewielers
voorstraat 7 makkum

Moederdagkado? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

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
VW Golf Tdi,77kw
5drs, 'Turijn'
zilver,airco-ecc
radio-cd,el.ramen
cpv+afst.bediening
83 dkm bj 2006

Citroen Xsara 1.4i
5drs, blauw,
cpv+afst bediening
el.ramen/spiegels
trekhaak, nwe apk
157 dkm bj 1998

€ 17.995,-

€ 2450,-

Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm

2006

€

17995,-

Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm

2005

€

15750,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd

2005

€

15750,-

Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst

2003

€

14750,-

Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm

2004

€

13750,-

VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm

2003

€

13450,-

Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c

2003

€

11750,-

Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh

2004

€

11500,-

Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm

2005

€

10950,-

Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd

2003

€

9750,-

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm

2005

€

8950,-

Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh

2001

€

8850,-

10-2002

€

7950,-

Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm

Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh

2003

€

7950,-

Peugeot 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st

2001

€

7250,-

Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm

2000

€

6500,-

Vw Bora 1.6i comf line,blauwmetallic,cpv,el.rmn,apk

2000

€

5750,-

Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn

1998

€

2450,-

Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk

1992

€

1250,-

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
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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BOSMA

Hoeden, Tekeningen en Schilderijen in ”Kasteeltje van Makkum”

Hoveniers

Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing
* Schuttingen
* Drainage
>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm
Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559
20 jaar een begrip!
PARTYCAFÉ DE STEEG
ORGANISEERT
ZATERDAG 10 mei
DE GROTE
BIERFIEST WEDSTRIJD
DEZE SPANNEDE RACE WAAR
OOK JIJ AAN MEE KAN DOEN
WORDT ONDERSTEUND MET
MUZIEK VAN TOP DJ BASSIE
AANVANG 21:00 UUR
ENTREE GRATIS
WWW.DESTEEGMAKKUM.NL

Makkum - In het ”Kasteeltje van Makkum”
(Doopsgezinde kerk) is een unieke expositie. De
Dames Keidel&VanNuyen hebben samen met
Thera Teixeira de Matthos en Anneke Langenberg
een bijzondere collectie hoeden gemaakt. De
thema’s waren het wapen van Makkum en de
mens onder de hoed. Veel mensen zijn de laatste
tijd voor eeuwig op papier vastgelegd met een
hoed, door Frâns Faber en voorbeelden daarvan
hebben de laatste weken in de Makkumer Belboei
gestaan. Al deze tekeningen zijn te zien in het
Kasteeltje. Ook de hoeden zijn allemaal heel mooi
opgesteld, helaas niet met de mooie dames eronder
die de hoeden tijdens de opening droegen. Een oudMakkumer, Lucas Bogtstra opende de expositie
en hij haalde herinneringen op aan zijn kindertijd
in Makkum en was net als het publiek wat aanwezig was bij de opening, heel nieuwsgierig naar

de mens onder de hoed. Eigenlijk is het jammer
dat er niet meer hoeden gedragen worden. Het is
alleen gebruikelijk bij speciale gelegenheden.
Toch is het heel charmant en dat bleek ook wel toen
de dames de hoeden showden. De dames gingen
een rondje door de kerk en kregen begeleiding
van de muzikale Frâns Faber. De Wite Wyfkes fan
de Waard stalen wel de show. Frâns zou ook nog
als voorzanger fungeren. Pieter Bakker had muziek
gemaakt bij een gedicht van Obe Postma, een
heel bijzonder lied, wat door velen meegezongen
werd. Voor een ieder die nu ook graag de schilderijen van Wijke Rezelman, Wietske Sietzema en
de prenten van Frâns wil zien, er is nog een
mogelijkheid. Donderdag 8 mei, vrijdag 9 mei
en zaterdag 10 mei van 14.00 tot 17.00 uur. Het
is uniek en de kans is klein dat zo’n expositie
heel vaak plaats gaat vinden.

Fe-ROCK festival in Pinksterweekeinde belooft veel
Iron Maiden en Metallica toch naar Friesland !!!
Parrega/Ferwoude - ”Der binne hjirre safolle
bekende en leuke feesten yn ‘e omkriten en dêrom
wolle wy ús wat ûnderskiede fan de feesten dy’t
der al yn ús regio binne. Wy wolle wer wat oars.”
Dit zegt Auke Pier Buma (42) over Fé-Rock
festival dat het komende Pinksterweekeinde zijn
vierde editie beleeft. Fé-Rock wordt gehouden
op zaterdag 10 en zondag 11 mei op het festival
terrein aan de Aaltje Meerweg tussen Ferwoude
en Parrega. Buma, die in Workum het Swingcafé
September aan het Súd runt en in Ferwoude
woont, heeft al grote bekendheid als organisator
van muziekfeesten. Het laten vallen van het
woord Septemberpop is in dezen al meer dan
genoeg. Voor Fé-Rock is hij echter ook weer
verantwoordelijk. Wat wol dúdlik is, dat is dat
Fe-ROCK gjin kopy is fan Septemberpop.” De
voorverkoop is inmiddels in volle gang; bij het
terrein van Fe-Rock kosten de kaarten 12 euro,
maar in de voorverkoop, bij Expert in Bolsward
en bij sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak Van der
Velde aan het Noard in Workum, hoeft men slechts
10 euro neer te tellen. Voor de zondag kan men
de kaarten gewoon bij het festival terrein kopen.
Op zaterdagavond zal er nog geen tribute band

optreden, maar wel het legendarische Lemon.
Op podium noord is een drive-in show met de
bekende dj Taeke (Wouda) die om 2.00 uur
‘s nachts stopt. Op de tweede dag (zondag 11 mei)
beginnen de bands (Black Belt, AC/DC Tribute,
Pearl Jam Tribute, Metallica Tribute, Iron Maiden
Tribute) al om 17.00 uur in de middag, en zetten
ze er om twaalf uur een punt achter. Dit heeft te
maken met de vergunningen die worden verstrekt
door de gemeente Wûnseradiel en met de Elfstedentocht op de fiets van aanstaande maandag,
tweede pinksterdag. Tijdens het festival is er
permanent EHBO-personeel aanwezig. Deze
gekwalificeerde vrijwilligers waken continu
over de veiligheid van de bezoekers. De EHBO
loopt herkenbaar door de tent, maar heeft ook
een vaste locatie die duidelijk is aangegeven.
Kortom: vooral de jongeren uit het verspreidingsgebied van deze krant mogen zich Fé-Rock
bepaald niet laten ontgaan. En wat is er leuker
dan in het lange Pinksterweekeinde zo’n groot en
groots, twee dagen durend, festival bij te wonen?
Massaal op naar de Aaltje Meerweg dus. Het is
meer dan de moeite waard!
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 10 mei
senioren
Makkum 4

- Heeg 4

junioren
Makkum A1
Olyphia MC2

- SDS A1
14.30 uur
- Makkum MC1 9.00 uur

pupillen
Zeerobben D3
Makkum D2
Makkum E1
Makkum E2
Joure SC E10
NOK E2
Makkum F1
Sneek F6
JV Bolsward F5
Makkum F4

- Makkum D1
- Akkrum D2
- Frisia E6
- Jacob St. E3
- Makkum E3
- Makkum E4
- Zeerobben F3
- Makkum F2
- Makkum F3
- Sneek F7

14.30 uur

12.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
12.00 uur
9.00 uur
11.00 uur

Wist u dat...
* er in Australië met veel plezier is gekeken naar
de uitzending van Koninginnedag die daar
rechtstreeks was te volgen
* u vorige week heeft kunnen lezen over het uitstapje van ouden van dagen in vroeger jaren
naar Paleis Soestdijk. Er stonden vraagtekens?
in welk jaartal dit is geweest
* het door Koos van Dijk is achterhaald en het
was in 1965
* de zware jongens met de Jodeljump ook de
www.youtube.com staan met een filmpje
gemaakt in Makkum tijdens Koninginnedag,
of iets dergelijks.

Digitale camera verloren

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

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

Makkum - Op koninginnedag heb ik tussen
12.00 en 12.45 uur op de route vanaf Ds. L.
Touwenlaan (oranje loper) tot aan de opstapplaats
van de bussen onze digitale camera verloren. Bij
deze de vraag of er iemand is die een Panasonic
DMC-TZI Lumix digitale camera heeft gevonden
en afgegeven? Mijn dank zou groot zijn als deze
weer terug komt want er staan redelijk veel foto’s
op van onze kinderen. Deze camera zat in een
rood met zwart hoesje. Fam. Jansen, Parrega,
tel. 0515-579623 / 06-51553645.
PS: nog de complimenten voor de organisatie
Koninginnedag Makkum.

Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 11 mei.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618
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voetbal - Makkum

begint nacompetitie met winst

Makkum - Nadat Makkum zich een week eerder
op het nippertje plaatste voor de nacompetitie voor
promotie naar de derde klasse moest het daarin
afgelopen zaterdag aantreden tegen OKVC uit
Oldehove. Een voor Makkum totaal onbekende
tegenstander uit de vierde klasse B die net als de
thuisploeg een periodetitel had overgenomen van
de klassekampioen. Behalve op de website van de
voetbalvereniging en ‘het kastje’ in de Middenstraat
was door de thuisclub geen enkele ruchtbaarheid
aan deze voor de club toch zo belangrijke wedstrijd
gegeven. Waar de thuisploeg normaal gesproken het
voordeel heeft van een grotere supportersschare
dan de bezoekers was het zaterdag dan ook precies
andersom. Met een bus vol supporters waren de
gasten vanuit het Groningse naar Makkum gereisd.
Op een zonovergoten sportpark De Braak, waar nog
verse voetstappen lagen van de Koninklijke familie,
werd onder leiding van scheidsrechter Smit uit
Leeuwarden traditiegetrouw om 14.35 uur afgetrapt.
Al snel was duidelijk dat de bezoekers, die door
schorsingen en blessures liefst vier vaste krachten
misten en daardoor -volgens eigen zeggen- een van
de slechtste wedstrijden van het seizoen voetbalden,
met niet al te veel aanvallende intenties naar Makkum
waren gereisd. Risico in de achterste linie werd al
helemaal vermeden waardoor de terreinmeester van
Makkum als u dit leest waarschijnlijk nog steeds
alle over doel- en achterlijn getrapte ballen aan het
zoeken is. Al in de tweede minuut was het voor de
thuisclub bijna raak toen Bauke de Vries een scherp
aangesneden vrije trap van Reimo Tjeerdema voor
het inkoppen had maar de bal volledig verkeerd
raakte. Makkum mocht het initiatief nemen van de
bezoekers en dit spelbeeld veranderde gedurende
de hele wedstrijd niet. Ondanks de aanvallende
intenties van Makkum kwam OKVC, met een sterk
keepende Johan Jager als sluitpost, evenwel niet
echt in de problemen. Sterker, nadat Yme de Jong
na goed voorbereidend werk van Daniel Kleiterp
een teenlengte tekort kwam om bij de tweede paal
Makkum op voorsprong te schieten, kwamen de
gasten na een halfuur spelen zelfs op voorsprong.
Een prima vrije trap van Jasper Ludema werd door
de volledig vrijstaande Joris Vogel tot doelpunt
verlengd. Bijna was het 3 minuten later alweer

gelijk toen de voor de geblesseerde Yme de Jong
ingevallen Gerard Roorda bijna raak kopte. Het
inbrengen van Roorda pakte sowieso goed uit. Door
zijn ervaring en balvastheid kwam er meer voetbal
in de ploeg. Dat resulteerde tot de rust, ondanks een
aantal kleine kansen niet meer tot de gelijkmaker.
Het spelbeeld veranderde in de tweede helft niet.
Makkum kreeg en hield het initiatief maar tot meer
dan halve kansen leidde dit in eerste instantie niet.
Aan de andere kant kreeg keeper Simon Adema
mede dankzij het geconcentreerd spelende centrale
verdedigingsduo Andries Smink en Teake Elgersma
amper wat te doen. Net toen er wat irritatie in de
ploeg begon te sluipen, iets waar de ploeg van trainer
Sjouke de Bos regelmatig in uitblinkt, kwam Makkum
op gelijke hoogte. Uit een terecht toegekende vrije
trap (keeper Jager maakte hands bij een uittrap)
was het Reimo Tjeerdema die een kwartier voor tijd
de 1-1 aantekende. OKVC protesteerde nog vanwege
mogelijk hinderlijk buitenspel maar scheidsrechter
Smit was resoluut en kende het doelpunt toe.
Makkum rook bloed en drukte de gasten nog meer
achteruit. Twee minuten na de gelijkmaker leidde
dat, na de mooiste aanval van de middag, al bijna
tot de 2-1. De voorzet was van uitblinker Tjeerdema,
de inzet achter het standbeen van de prima ingevallen
Lennard Adema. Keeper Jager redde bekwaam.
Makkum drukte door en kwam in de 36e minuut dan
eindelijk op een verdiende voorsprong. De prachtige
voorzet vanaf de rechtervleugel van wie anders dan
Tjeerdema werd op fantastische wijze tegendraads
ingekopt door Gerard Roorda. Vlak voor tijd was
het Lennard Adema die uit een vrije trap van
wederom Tjeerdema nog bijna de 3-1 aantekende
maar gescoord werd er niet meer.
En dus reist Makkum komende zaterdag naar de
provincie Groningen in de wetenschap dat een gelijkspel tegen een dan waarschijnlijk weer voltallig OKVC
volstaat om promotie naar de derde klasse af te
dwingen. Om de ploeg te steunen heeft het bestuur
van Makkum besloten een supportersbus te laten
rijden naar Oldehove. Opgave kan via de e-mail
secretaris@vvmakkum.nl of telefonisch 06-24618880.
Nadere info is op te vragen op de website van de
vereniging: www.vvmakkum.nl. Let wel: vol=vol!

Túnstrúndei
zaterdag 10 mei op Beamkerij
FERSKAAT 9.00 - 17.30 uur
Thema: Bladverliezende Bloeiers
*groot assortiment
aan vaste tuinplanten
*advies en uitleg
*ongedwongen rond strúnen
over de kwekerij/tuinen
*gezelligheid in de theeschenkerij
Tussen Witmarsum-Pingjum
Adres: Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum
tel.: 0517 579587
info@ferskaat.nl / denijetrije@planet.nl

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
* Roeisloep “Twirre” in de sluiskolk te Makkum op weg naar sponsor Café Romano voor het eerst
werd de HT-races Harlingen –Terschelling gewonnen door een Makkumer roeisloep.

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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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
Playstation 2, 12 spellen o.a. dragon ball, 2 controles, 1 memorykaart € 200.-, tel. 06-15416043
Race fiets merk Batavus Course, frame h. 59 cm
€ 225.-; Gazelle fiets frame h. 59 cm € 75.-; Leren
jas kleur bordeaux rood € 25.-, tel. 0515-575756
Hoeveelheid bamboe stokken voor groentetuin,
tel. 0515-231719
Suzuki Swift 1.3 ‘95, 107.100 km, benzine, APK tot
april ‘09, nette auto! (Makkum), tel. 06-51916300
Goed werkende waterpomp, merk Berhrard € 150.tel. 06-15416043
Bureau beuken fineer € 20.-, tel. 0515-232109

TE KOOP

Konijnenren met nachthok ± 2 m. l. en 60-70 cm br.
€ 20.-, tel. 0515-579312
Rijwielelfstedentochtkaart groep 9, 6.04 uur € 12,tel. 0515-232368
Nostalgie, verkoop van Curiosa, Tweedehands en
Antiek. Zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur op de
Sytzamaweg 72 te Arum, tel. 0517-641220

It Hôf 4
MAKKUM
Keurige, vrijstaande
woning gelegen aan
open vaarwater.
Vraagprijs:
€ 429.000,00 k.k.

TAXI & TOURINGCAR VAN DER BLES
35 Persoons Touringcar
- cd/dvd speler aan boord
- minibar
- veel bagage ruimte
- met trekhaak
- ideaal voor dagtochten - ook voor individuele opstappers
- zie onze site voor actuele aanbiedingen
Onze nieuwe Chrysler's 300 C al gezien?
Taxicentrale van der Bles b.v. Makkum - Bolsward - Workum
Suderseewei 11 8754 GK Makkum 0515 - 232222
services@taxivanderbles.nl
www.taxivanderbles.nl

Racefiets Batavus € 100,-, tel. 0515-232368
Waterpomp - opknapper € 50.-, tel. 06-15416043

Inleveren kopij
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
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
TE KOOP
Stijlvolle massief grenen eettafel rond en ovaal te
gebruiken door 1 of 2 tussenbladen. De afmetingen
zijn rond 1210x120 cm en de bladen elk
40x120cm. C.M. v. Stralen, Suderigge 9, Zurich
GRATIS AF TE HALEN
Twee en drie zits bankstel kleur grijs ziet er nog
goed uit, tel. 0515-232080
GEVRAAGD
Te leen 5 of 6 black light TL lampen voor de dansvoorstelling van SVW Workum (op 6 juni a.s.),
mailen naar: karin-svw@hotmail.com
Kopie video opname of foto’s aankomst landing
helikopter 30 april, tel. 0515-232899
GEZOCHT
Vorige week werd er een goed tehuis gezocht voor
een baardkonijn. Helaas is er een verkeerd telefoonnummer geplaatst. Wil diegene van wie deze oproep
was even contact opnemen met tel. 0515-231648(red.)
GEVONDEN
Wie mist sinds 26/27 april zijn/haar Union damesfiets. Staat op het pleintje van De Pôlle.
VERLOREN
Afgelopen vrijdag blauw babyschoentje met groen/
oranje bloem merk ”Boubux”, tel. 0515-231768
VERMIST
Wie heeft op Koninginnedag ‘s avonds onze vlag,
vlaggenstok met de vlaggenstokhouder van de muur
getrokken. Dit is gebeurt in de Kerkstraat. Wie
heeft er wat gezien of weet je er meer van, bel ons
06-20698134. Wij willen hem graag terug!!

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

