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Een nieuwe lente, een nieuw geluid bij ‘t Pareltje
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer

Makkum - Als jong meisje kwam Marijke
Hollander in 1988 werken bij ‘t Pareltje. In 1995
werd ze eigenaar van de winkel en nu in 2009 werd
besloten dat er maar eens een metamorfose plaats
moest vinden. Enkele weken geleden ging de
winkel dicht en werden de etalages dichtgeplakt.
Het was voor voorbijgangers duidelijk dat er
gesloopt werd. Daarna volgde het bouwen.
Sietzema bouw en Smink schilderwerken hebben
er iets moois van gemaakt. De vloerbedekking
van Rudi de Vries maakt het geheel af.
Opvallend is dat er heel veel dingen te vinden zijn
die verwant zijn aan de jachtbouw. Toch duidelijk
de invloed van de partner van Marijke. Een
flexibele paskamer, die vast zit met sluitingen,
die ook veel in jachten gebruikt wordt. Een bijzondere toonbank met als speciaal snufje, een
hoekje waarin het pinapparaat staat. Het geheel
is modern, licht, maar toch warm en smaakvol
geworden. Er is veel glas en roestvrijstaal
gebruikt. Het valt niet echt op maar de entree is
veranderd. Het geheel is voorzien van klimaatbeheersing en de verlichting is absoluut energie
besparend en milieu bewust.

De vertrouwde gezichten zijn gebleven. De voorjaarscollectie hangt uitdagend aan de rekken.
Nieuw zijn de broeken van het merk Rosner.
Deze broeken hebben een uitstekende pasvorm.
Voor het merk Sandwich is ‘t Pareltje één van de
winkels die aan de formule shop in shop meedoen. Voor deze formule kom je alleen in aanmerking als je een uitgebreide collectie in je
winkel hebt en met de trends van het merk meegaat. Verder zijn er nog steeds de merken Alan
Red, Noa Noa en Other Woman. Er zijn weer
heel veel seizoensgebonden cadeautjes en de kreet
”kleine geschenken onderhouden de vriendschap”
is nog steeds van toepassing. ‘t Pareltje Mode &
Cadeauboutique is helemaal klaar voor de lente
en ziet het zonnetje graag verschijnen, zodat
iedereen in de vrolijke kleuren van het nieuwe
seizoen tevoorschijn kan komen.

‘t Pareltje
Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29 Makkum
tel. 0515 - 232 779

Eerste kievitsei Wûnseradiel
Exmorra/Witmarsum - Vrijdagmorgen om
half tien heeft de 17-jarige Martijn Ypma uit
Exmorra het eerste kievitsei in de gemeente
Wûnseradiel gevonden op een perceel weiland
in de omgeving van Exmorrazijl. De kleinood is
maandagmiddag om vier uur aangeboden aan
burgemeester Theunis Piersma op het gemeentehuis in Witmarsum.
(eigen foto)

* Het 1e kievitsei van Wûnseradiel aangeboden
aan burgemeester Theunis Piersma

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

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Uw huis op Funda?
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Info
Kerkdiensten
zondag 22 maart
Van Doniakerk 9.30 uur da. D.M. Hasper
R.K. Kerk 9.30 uur gezamenlijke viering te Workum

Familieberichten
Gebroken, door de kwetsbaarheid van dit leven,
legde hij zijn hand
in de handen van onze Heer.
Met veel verdriet laten wij hem gaan
naar de stad van Licht en Vrede.

Thijs Wind

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. v.d. Burgh, Heerenveen
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
da. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
Vesperdienst de Vermaning 19.00 uur
georganiseerd door Oecumene Overleg Makkum

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

* Echtenerbrug
8 februari 1938

Eerder getrouwd geweest met
Doetie Kamstra 31 mei 1995
Mijn lieve man, onze heit, pake
en mijn oerpake.
Makkum:

Doetie Wind-Vrieswijk

Wiuwert:

Jeannette en Pieter
Aebele Pieter en Janke,
Jesse Pieter
Doetie Janke en Gerard

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 Tandartspraktijk Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Apeldoorn: Johan en Mireille
Thijs
Hidde
Lieve man van onze mem en onze opa
Velsen-Zuid: Joke en Klaas
Wietze en Rianne
Mathijs Jan
Michiel
Velserbroek: Joukje en Johan
Mark Cornelis
Sander
Anne Dorein
Lemmer:

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

Hoera, ons tweede boefie is geboren,
de eerste kreetjes klonken
als muziek in de oren.
Onze liefste wens is nu vervuld,
voortaan worden we
door twee kleintjes omhuld.
Trots zijn we met ons dochtertje

Eline
Kyra

Makkum
14 maart 2009

Sneek:

Thea en Thomas
Dennis
Remco
Ramon
Menzo
Roelof-Jan en Anita
Lisanne
Daniëlle

De Dankdienst voor zijn leven zal worden
gehouden op donderdag 19 maart om 14.00 uur
in de Van Doniakerk aan de Kerkeburen te
Makkum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Vanaf 13.15 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
Correspondentieadres:
Botterstraat 7, 8754 AA Makkum

Geboren op 12 maart 2009
Ze weegt 3660 gram en is 50 cm lang
De trotse familie:
Jeroen, Chantal en Zoë Kelderhuis
De Schar 31, 8754 BK Makkum
Tel. 0515 - 230779
Een vriendelijk verzoekje,
even bellen voor een bezoekje.

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden
onze vriendelijke buurman

”Ik zal hem uitredden en tot ere brengen,
en Ik zal hem Mijn heil doen zien”

ps.91:15.

Na een strijd die door hem op bewonderenswaardige wijze werd gedragen, is van ons heengegaan, onze lieve en altijd belangstellende
zwager en oom

Thijs Wind
Getrouwd geweest met onze zuster
Doetie Kamstra, overleden op 31 mei 1995,
sinds 17 november 2005
geliefde echtgenoot van Doetie Vrieswijk.
We zullen hem erg missen.
Harmen en Nelie
Hannie en Dirk
Albert en Ans
Aukje en Elize
Douwe en Paulinka
Jellie en Jacob
Alie en Klaas
en kinderen.
Wij bidden om troost en kracht voor Doetie,
Jeannette, Pieter, Johan en Mireille en hun
kinderen, en voor de kinderen en kleinkinderen
van Doetie.
Makkum, 14 maart 2009
Verslagen hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons koorlid

Thijs Wind
Wij wensen Doetie en de kinderen veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
Mannenkoor de Flevosanghers
Makkum, 14 maart 2009
Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze medebewoner, mevrouw

T. Genee - Altena
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en
cliëntenraad van woonzorgcentrum Avondrust.
Makkum, 9 maart 2009
Nei in koart siikbed is ferstoarn, ús meibewenner
fan Avondrust, frou

J. Feenstra

Thijs Wind

Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta.

Wij wensen buurvrouw Doetie, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.

Direksje, Bewenners en meiwurkers, frijwilligers
en kliëntenried fan Soarchgroep Tellens
Locatie Soarchsintrum Avondrust

Buren van de Botterstraat en Schokkerweg
Makkum, 14 maart 2009

Makkum, 15 maart 2009
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Agenda
woensdag 18 maart
Makkum - Sociëteitslocaal Hotel De Prins
19.30 uur Maat Schutjassen & Maat Klaverjassen

vrijdag 20 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zondag 22 maart
Makkum - Sporthal 11.00 uur
Kaatsver. Pim Milier Witmarsum

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
Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze zijn te bezichtigen t/m 1 april

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Chocolade Mousse, 2x70 gram............................0.89
Jong Belegen Gesneden Kaas, 100 gram..........................1.59
Cervelaatworst............................................5

zegels extra

Piaam - Nynke Pleats Olieverf schilderijen van
Corrie van der Werff uit Makkum t/m 31 maart.
Open zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur.
Toegang gratis

Stroopwafels, 240 gram..............................................99

Geslaagd <> Proficiat

Dubbeldrank, sin/per, 1 liter.......................................99

Vrijdag 13 maart is Marijke Hoekstra van de
Ds. L. Touwenlaan te Makkum geslaagd voor
de opleiding Sociaal Agogisch Werk, MBO
niveau 4. Ze volgde de Maatwerk opleiding
aan het ROC de Friese Poort te Sneek. Ze is in
September 2008 begonnen en heeft haar studie al
na 6 maanden met positief resultaat af kunnen
sluiten. Een prestatie voor een opleiding waar
gemiddeld 2 jaar over wordt gedaan.

Vos Banket:

cent
Spaghetti + Mix......................................................samen 1.39
Ware Wieger Kruidkoek, 425 gram...........................99 cent
Bospeen............................................................nu per bos 1.49
Aanbiedingen geldig van do. 19/3 t.e.m. wo. 25/3

05

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
100 gram
Profiteer van 19 t/m 21 maart
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Speklappen + gratis Rookworst
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Cranberry Rollade
150 gram
Salade van de week

Yoghurt-Bieslooksalade
100 gram
Specialiteit van de week

Asperge Cordon Blue
100 gram

1,
80
0,

Bij aankoop van 150 gram

GRATIS
Cranberry salade

00

1,
50
1,
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Open dag wooncentrum Avondrust 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
Makkum - Afgelopen zaterdag konden mensen,
die wel eens een blik in Avondrust wilden werpen,
daar de hele dag terecht. Ouderen die misschien
wel eens nadenken over een aanleunwoning,
mensen wiens ouders eigenlijk wel naar een verzorgingshuis willen, maar ook voor vrijwilligers
en mensen die wel in de zorg willen werken
stonden de deuren wijd open. De drankjes stonden
klaar en er waren vrijwilligers, personeel en een
bewoner aanwezig die alle uitleg konden geven,
die men wenste. Een video vertoonde beelden
van het één en ander en de bezoekers van het
dagcentrum deden gezellige dingen. Zo werd er

enigszins een indruk gegeven van het leven in
Avondrust. Er waren niet grote groepen bezoekers.
Het gevolg hiervan was dat voor een eventuele
vakantiehulp of vaste werkneemster alle tijd
genomen kon worden om uitleg te geven. Er waren
folders die de bezoekers mee naar huis konden
nemen en er rustig even de tijd voor konden
nemen, om die door te lezen. Het was echt niet de
bedoeling dat er meteen beslist moest worden,
wat je wel of niet wilt gaan doen. Voor verdere
informatie kon het adres achter gelaten worden
zodat alsnog contact met de betreffende persoon
opgenomen kan worden.

Trouwen aan boord van de klipper Iselmar
in Makkum. Er was is een mogelijkheid om op
drie verschillende zeilschepen te trouwen. Het
werd de 41 meter lange zeilklipper ”De Iselmar”
van Jan Pieter Walinga en Mirjam Bajema, met
als thuishaven Heeg.
Helaas is het niet mogelijk om aan boord van
een schip in de gemeente Wûnseradiel te trouwen,
dus moest met het hele gezelschap zeilend over
het IJsselmeer en Wad Harlingen bezocht worden.
Hier kwam een trouwambtenaar aan boord, die
het jonge stel in de echt verbond. Het grappige
was dat deze ambtenaar zijn verhaal helemaal op
de nautische toer deed. Het waaide hard en hij
hoopte dat dit niet de voorbode was voor een stormachtig huwelijk en het huwelijk in goed vaarwater
terecht zou komen met gunstig zeilweer.

(foto: Eize Wiersma)

* Bruidspaar Anko en Tineke
Harlingen - Je bent de eigenaar van een watersport winkel en gaat trouwen. Dan moet er nagedacht worden over de trouwlocatie. Natuurlijk niet
moeilijk voor Anko de Graaf en Tineke Hulsebos.
Samen werken ze in het bedrijf en dat is de
watersportwinkel ”Silerswaar” aan de Voorstraat

Het is heel aantrekkelijk om aan boord van een
zeilschip te trouwen, als je geen heel groot
gezelschap hebt. De hele dag samen aan boord en
hapjes, drankjes en een etentje, alles is mogelijk.
In Harlingen kwam na de trouwplechtigheid het
duo Wrijfhout van Vlieland aan boord en deze
mannen wisten met hun liedjes, die toch wel
heel veel met de watersport te maken hadden, de
sfeer er wel in te brengen. Alle gasten konden
aan boord blijven slapen en voor het getrouwde
paar van Silerswaar een dag met een belopen wind,
die heel bijzonder was en waar de aanwezige
gasten en ook het echtpaar nog lang over zullen
napraten.

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

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

AFHAALMENU
voor MAART
z Babi Pangang
z Roergebakken Kip Kerry
z Tomaten soep
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

MFC bouw in Makkum blijft een ‘mysterie’?

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Spinazie
1 pond voor maar . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . .€ 1.00
Verse zachte sla
1 krop voor maar . . . . . . . . .€ 0.60
Zoete pitloze druiven
1 doos voor maar . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . .€ 0.85
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum - Vorige week donderdagavond was
voorzitter David Visser van Stichting Nieuw
Maggenheim heel duidelijk in zijn uitleg op de
informatieavond met betrekking tot de bouw van
het multifunctionele centrum. De informatieavond werd met spoed georganiseerd voor de
gebruikers van sporthal Maggenheim, buurtbewoners uit de Lieuwkemastraat, Klipperstraat
en de toekomstige vaste gebruikers van het MFC.
Een vijftigtal genodigden werden verwelkomt in
de kantine van de sporthal en kregen het horen dat
de start van de bouw op maandag 16 maart is.
Dus het ‘mysterie’ en de vraag van komt het
MFC er wel of niet werd definitief beantwoord.
De start van de bouw begint met het kappen van
vijf populieren, het aanleggen van een bouwweg,
het bouwrijp maken van het bouwterrein en de
eerste sloop handelingen van de bestaande
berging aan de oostzijde van de sporthal. Aan de
hand van plattegrond tekeningen werden de aanwezigen geïnformeerd hoe het centrum eruit
komt te zien. De huidige kantine/ keuken van de
sporthal wordt verbouwd tot peuterspeelzaal en
kinderopvang. Door een gang wordt dit gedeelte
verbonden aan de nieuwbouw op de oostzijde
Klipperstraat. De entree tot het MFC en sporthal

is daar gelegen en heeft toegang tot de foyer/bar,
zaalruimte voor culturele voorstellingen tot circa
200 bezoekers, tevens oefenruimte voor muziekkorps Hallelujah en een ruimte voor de jeugdsoos. De zaalruimte staat direct in verbinding met
de sporthal en kan dienen als podium voor de
noordzijde van de sporthal bij grotere manifestaties. Aan de noordzijde van de sporthal wordt
een geheel nieuwe berging gebouwd voor
opslag sportattributen. De stichting blijft in
overleg met de begrafenisvereniging over de
mogelijke realisering van een aula op de westzijde van het centrum.
Omwoners en gebruikers van de sporthal werden
tevens geïnformeerd over de overlast die de bouw
met zich mee zal brengen. De heiwerkzaamheden
zullen 30 en 31 maart plaatsvinden, de kantine
wordt per 1 mei gesloten. De voorlopige planning
geeft aan dat de ruwbouw in november 2009
klaar zal zijn en na inrichting van het gebouw
hoopt Stichting Nieuw Maggenheim het gebouw
eind december in gebruik te kunnen nemen.
Het ‘mysterie’ van de bouw blijft voort bestaan
in het slaan van de eerste paal door wethouder
Wiggle Sinnema op 1 april a.s. avonds 19.30 uur

Nagelstudio ook bij Kapsalon Nynke
Makkum - Enkele jaren geleden was er in
Makkum een nagelstudio van Ellen Talsma. Zij
verhuisde naar Alphen aan de Rijn en iedereen
dacht nu is het over. Niets is minder waar. Twee
dagen in de week dinsdag en woensdag is Ellen
Talsma of haar collega Mila Santbrink in Makkum
om de dames en misschien ook wel heren van
keurige nagels te voorzien.
Vooral het plaatsen van acryl nagels wordt heel
veel gedaan. Voor mensen die nagelbijten soms de
manier om er vanaf te komen. Het acryl is harder
dan je nagel. Dat heeft als voordeel dat je er aan
herinnerd wordt dat er geen nagels afgekloven
moeten worden. Het versieren van de nagels met
allerlei mooie versiersels is ook nog steeds helemaal in. Dit vraagt de nodige creativiteit van de

dames. Gemiddeld ben je dan zeker langer dan
één uur met een cliënt bezig. Het verfraaien van de
nagels met een french manicure kost minder tijd.
De cliënten komen voor 50% uit Makkum en
omgeving, de rest van de dames komt uit de wijde
omstreken en dit is de gehele Zuidwesthoek van
Friesland. Zeker in bepaalde beroepen is het
hebben van goed verzorgde handen, inclusief
nagels heel belangrijk. Eigenlijk is het voor
iedereen leuk om verzorgde handen te hebben.
Als iemand vuile nagels heeft valt dat toch
meteen op en kan het een verkeerde indruk van
iemand achter laten.
De nagelstudio is te vinden in kapsalon Nynke,
Kerkstraat 19a Makkum, tel. 0515-232989.
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Ingezonden
Lêze is ek in keunst!
Briefskriuwer Wijbenga (sjoch BB 1279) kin
him rêstig deljaan en hoecht gjin kastromte frij
te hâlden foar it ôfskiekado fan ‘e gemeente
Wûnseradiel. Wat de Frysktalige cd oanbelanget
is ‘t mar de fraach of dizze der komt, der is gjin

Nieuw lied over cadeau & opname
video-clip in Makkum
Op de website www.zwarejongens.net (de pagina
van Arie), is een nieuw lied te downloaden en te
beluisteren. Het lied wordt gezongen door Grote
Smurf Theunis met de Wûnseradiel Smurfjes.
Zaterdagmiddag 21 maart om 16.00 uur wordt op
het Plein in Makkum de video-clip opgenomen.
Ik roep alle inwoners van Wûnseradiel op om te
komen en om in de clip mee te doen. De clip
wordt aangeboden aan GPTV en Omrop Fryslân
en komt in de loop van de volgende week op

Binne jo..........??
Binne jo ek tsjin weryndieling. No wy fan de
F.N.P. sjogge noch hieltyd kânsen om it te
kearen. Fan út de profinsje komme der no al wat
krityske lûden en as jim as boargers ús wat helpe
en jim miening hearre litte oan de gemeente rie en
B&W, dan soe dat wolris goed útpakke kinne. Der
stean in pear fergaderingen oan te kommen der’t
jim ynsprekke kinne of allinne jim oanwêzichheit
al fan belang is. Sa sil Hans Wiegel komme te
sprekken op moandei, 23 maart yn de Klink te
Koudum, it begjint om 19.30. Dat is organisearre
troch ‘fan ûnderen op’ en partijleaze groep minsken

inkeld beslut oer naam. It stripboek krijt er ek al
net, want dat is bedoeld foar de skoallen. Yn it
kader om it Frysk te stimulearjen ûnder de bern,
yn de hope dat er dochs wat fan ús eigen taal
telâne komt!
Otto Gielstra

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum
De praktijk van dr. Steenhuizen
heeft nu een nieuwe website!

www.youtube.com én op de site van de Zware
Jongens te staan. De kosten voor de opname van
de clip worden gesponsord door BME bookings
uit Witmarsum. Daarnaast vind u op de site van de
Zware Jongens mijn onderbouwing waarom het
cadeau een verkwisting van gemeenschapsgeld is.

Praktijkinformatie kunt u
hier vinden en zoals vanouds
is er de mogelijkheid om
herhaalrecepten via deze site
aan ons door te geven.

Op deze site zijn meer liedjes te downloaden,
die direct of indirect (of misschien wel helemaal
niks), te maken hebben met Makkum en/of
Wûnseradiel. (oa. het lied over de rotondes: de
”Makkumer Misbaksels”)

Het nieuwe websiteadres is:

Arie Kuipers

dy de wize werop alles ferrint alles behalve demokratysk fynd. Op 20 April is ”DE” jûn der’t it om
draait, dan sille de fiif gemeenterieden fan Snits,
Wymbrits, Nijefurd, Bolsert en Wunseradiel har
definitief útsprekke oer it weryn-dielingsadvys
om ta ien grutte gemeente te kommen.
Wy freechje jim gean der hinne, want as jim hert
hawwe foar ús gemeente en tsjin burokrasy
binne en foar in libben plattelân, dan kin it hast
net oars as jim litte jim sjén. En jim litte jim lûd
hearre!... F.N.P. [no noch] Wûnseradiel.

www.praktijksteenhuizen.nl

Zangdienst
Zondagavond 22 maart a.s.
om 19.30 uur Baptisten kerk,
C. Lenigestraat 10, Makkum
Spreker ds. K. Gerritsen uit Sneek
Thema: ”De strijd met onze reuzen”
m.m.v. Gospelkoor ”Sjema”uit Sneek

Jehannes Dykstra.

Welkom Baptisten Gemeente

Vmbo Marne College wint prijs voor onderwijsinnovatie
Bolsward - Met het project ‘Lifelab-loopbaanoriëntatie” een levenslaboratorium dat bijdraagt
aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten van
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, heeft het
Marne College in Bolsward dé Award voor beste
onderwijsinnovatie in het vmbo 2009 in de
wacht gesleept. De bekendmaking en uitreiking
vonden plaats op woensdag 4 februari in Utrecht
tijdens het 5e Nationale Vmbo Congres, georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid (SBO).
Met meer dan 50% van de stemmen heeft het Marne
College met het project ‘Lifelab’, een gezamenlijk
initiatief van CVO Zuid West Fryslan, vorige week
de prijs gewonnen. Het levenslaboratorium,
”LifeLab.nl”, is een kennisplatform waarbinnen
alle sectoren en de beroepspraktijk vertegenwoordigd zijn. LifeLab.nl dient als een hulpmiddel
voor de leerling van vandaag bij zijn/haar zoektocht naar de juiste studiekeuze. Het is een ”open”
laboratorium, regionaal van aard, en vrij toegankelijk voor het gehele onderwijs. Om leerlingen
te ondersteunen op hun zoektocht door het laboratorium worden momenteel op de scholen Bogerman in Sneek, CSG Gaasterland in Balk en Marne

College in Bolsward een aantal andere verschillende onderdelen van life lab in de praktijk
getest, zoals een dynamisch studentenportfolio
en een organisatiemodule. Samen met het Life lab
Loopbaanoriëntatie project zorgen deze instrumenten voor het leggen van een verbinding tussen
de leerling (school), externe professionele begeleidingsorganisaties (overheid, kenniscentra etc.),
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De website www.lifelabprojects.nl geeft een indruk
van de instrumenten. Op het Marne College wordt
het loopbaanoriëntatieprogramma vanuit de
praktijk ontwikkeld en uitgewerkt in nauwe
samenwerking met leerlingen, begeleidende
docenten en vertegenwoordigers van Lifelab.
Dit programma zal in de toekomst ook op de
andere scholen van CVO Zuid West Fryslân in
gebruik worden genomen. Naast het Marne
College waren genomineerd: het Nova College
uit Amsterdam en het project Samen Handen
Ineen (SHI), een regionaal arrangement uit
Zeeuws Vlaanderen. De prijs werd uitgereikt
door dagvoorzitter Dirk van der Spoel. De Award
voor beste onderwijsinnovatie in het vmbo is
een initiatief van het Studiecentrum voor Bedrijf
en Overheid (SBO).

Workum/Makkum
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Jaap Aukema uit Makkum vertelt over zijn werk op Bonaire

(vandaag deel 1)

lisatie. Binnen gekomen verlaten we de bus en
worden we naar de inkomstenafdeling geleid
waar ik de dame kan afleveren en deze direct
wordt ingesloten in een wachtcel. Een kale
betonnen cel met stalen deur. Mijn Boneriaanse
collega vertrekt en ik besluit te blijven en
probeer het ijs te breken want heel stiekem wil
ik graag binnen de verblijven van de beruchte
gevangenis met zeer zware criminelen gaan
kijken. Op een gegeven moment mocht ik gaan
zitten achter de balie omdat er op dat moment
tien criminelen druppelsgewijs binnen komen
om naar de rechtbank te worden gevoerd. Vuile
blikken kijken me aan want ik blijf een blanke
natuurlijk en ik sta verbaast hoe structureel het
hier gaat, zwaar bewapende cipiers en Riot
leden pakken ze een voor een aan en zetten ze op
een soort trap, daar worden ze een voor een
geboeid en aan elkaar geboeid zodat je later een
menselijke ketting heb van tien criminelen die
aan polsen, enkels en middel geboeid zijn. Ik
mocht er ook twee boeien. Heb er veel ervaring
mee maar toch is het een apart gevoel als ik aan
het boeien ben en er staat een Riot lid met
getrokken loop achter je. Bij één geval vroeg
ik me echt af hoe oud deze jongen was. Toen
ik daar een collega om vroeg werd eerst in het
Papiaments overlegd. Gezien ik er ondertussen
wel iets van begrijp moest ze maar zeggen
dat deze 17 was....jaja ik dacht eerder hooguit
15 jaren.

* Jaap Aukema bij een van de voertuigen op Bonaire
Bonaire - Hallo mijn naam is Jaap Aukema en
ik ben sinds oktober vorig jaar werkzaam op
Bonaire. Dit in opdracht van binnenlandse zaken
in dienst van het Ministerie van Justitie.Onze
opdracht daar is het ondersteunen van Justitie en
politie op het eiland Bonaire en Curacao en later
ook Sint Maarten en Saba. Het ondersteunen
en het opleiden/coachen van personeel in de
gevangenis, betere levensomstandigheden creëren
voor gedetineerden die nu vaak op de betonnen
vloer slapen en de ondersteuning in de zaak
Marlies zijn enkele doelstellingen. Wij zijn met
19 collega’s landelijk geselecteerd om deze
opdracht aan te gaan. Ik zal hier werkzaam
zijn gedurende een half jaar. Velen hebben mij
gevraagd eens wat belevenissen op te sturen
naar de Makkumer Belboei. Welnu ik heb een
stuk uit mijn dagboek gestuurd over mijn trip
met een gedetineerde naar Curacao. ik hoop een
idee te kunnen geven hoe het daar is en hoe ik
het ervaar.
Vandaag -07-01-2009- een vroege dag want ik
ga een vrouwelijke gedetineerde die verblijft in
een politiecel overplaatsen naar de beruchte
Bon Futuro gevangenis voorheen Koraalspecht
op Curaçao. Om half zeven in de ochtend was ik
op het HVB Bonaire om deze dame bij de politiecel vandaan te halen en geboeid aan enkels en
polsen in te laden in de gevangenenbus die mij
samen met haar en nog een Boneriaanse collega
naar de airport heeft gebracht. Vervolgens buiten
alle controles om rechtstreeks het vliegtuig in te
zetten en te vertrekken naar Curaçao. Daar aangekomen wordt het vliegtuig al opgewacht door
een gevangenenbus van de politie Curaçao en

kunnen we als eerste uitstappen. Op zich al een
aparte ervaring, je stapt als eerste het vliegtuig
in en uit.
Ik loop in spijkerbroek en blauw justitieshirt met
logo op de borst, een wapen en extra boeien mee,
de dame strak in de arm je kent het plaatje wel.
Best stoer eigenlijk. Al die verbaasde toeristen
die kijken hoe strak en georganiseerd we worden
afgevoerd op naar Bon Futuro (goede toekomst).
In de bus wordt weinig gezegd, we worden
begeleid door twee collega’s van het Riot Team.
(een zwaarbewapend ondersteuningsteam).
Zwaar bewapend en krijg er geen ruzie mee.
Constant zit hij in de binnenspiegel te kijken wat
voor snuiter er achter hem zit. Tja maatje, op mij
maak je weinig indruk en zeg geen verkeerd
woord over mijn vrouwelijke collega. Waarschijnlijk straalde ik dat ook uit want het was
ijzig stil in de bus of was het dan toch die
professionaliteit? Later zullen we de beste maatjes
worden en hebben we veel gelachen en zijn telefoonnummer gekregen. Mocht ik weer naar
Curaçao gaan hoef ik hem maar te bellen en hij
haalt me op bij het vliegveld en brengt me overal waar ik wil zijn. Altijd handig die connecties.
Na een klein half uurtje rijden over het erg drukke
maar prachtige eiland doemt plotseling op een
heuvel iets op wat vergelijkbaar is met een oud
Duits kamp uit de oorlogsjaren. Hoge grauwe
muren met grote hoeveelheden snijdraad, hoge
wachttorens met grote zoeklichten en grote zware
stalen deuren waar we met de bus naar binnen
komen. Op de muren zie ik allemaal spreuken
staan als integriteit, solidariteit, respect, resocia-

Toen de tien criminelen waren afgevoerd kreeg
ik waar ik op had gehoopt. Men was bereid mij
een rondleiding te geven. Ik kreeg deze achteraf
zeer uitgebreide rondleiding van.... juist de
chauffeur van de bus. Een waanzinnige aardige
gozer zo breed als een deurpost die mij wel als
collega zou zien zitten. Geweldig!! Hij ging uit
van mijn ervaring en professionaliteit en kon dus
zonder problemen met hem mee. Ik kreeg hem
als gids en een tweede bewapende Riot lid als
bewaker mee. Ik kan zeggen dat ik echt overal
ben geweest en met velen heb gesproken tot aan
de directeur toe. De rondleiding heeft ruim 5 uren
in beslag heeft genomen. Het is een giga groot
complex waar 600 gedetineerden in verblijven
in verschillende regimes. Ook bestaat het complex zelf eigenlijk uit het oude en het nieuwe
gedeelte. Het nieuwe (2001) is het beruchte
Amerikaanse kamp waar immens grote cellencomplexen gesitueerd zijn waar de meest zware
criminelen zich bevinden die vaak tot levenslang
opgesloten zitten. Ook daar ben ik binnen
geweest en met verschillende gedetineerden
gesproken en de cellen bekeken. Wat een aparte
ervaring ook was is dat ik vreemd genoeg werd
gerespecteerd, ik ben door niemand uitgescholden
of beledigd. Wel moest vaak uit leggen wie ik
was waarvoor ik kwam en waar ik momenteel
werk. Ik ben met de rondleiding begonnen in de
enorme keuken waar criminelen met messen
karbonaadjes en kippen hakken.... de messen
zaten uiteraard vast aan een staalkabel. Hierna
ben ik over verschillende afdelingen gelopen en
de afdeling bezocht waar gedetineerden zitten
die in afzondering leven omdat ze op een of
andere reden niet op een ”normale” afdeling
kunnen functioneren.
(volgende week deel 2)
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Zangdienst
Makkum - Zondagavond a.s. is er weer een
zangavond in de Baptisten kerk, om 19.30 uur.
Hierbij nodigen wij u uit om samen met ons te
zingen o.l.v. br. A. Couperus. Als spreker voor een
korte overdenking is ds. K. Gerritsen, predikant
van de Baptisten Gemeente te Sneek gevraagd.
Als thema werd gekozen ”De Strijd met onze
reuzen”. Dit is naar aanleiding van 1 Samuel 17
en gaat over de ontmoeting van David met de
reus Goliath. Het Gospelkoor ”Sjema” uit Sneek
zingt een aantal liederen. U bent hartelijk welkom
in het kerkgebouw, C. Lenigestraat 10.
Zangcommissie Baptisten Gemeente
Workum / Makkum.

Simavi collecteert voor kans
op een gezonde toekomst
In de week van 15 t/m 21 maart collecteren de
vrijwilligers van Simavi in heel Nederland.
Ook in Makkum. De collecte draagt bij aan de
activiteiten van Simavi om mensen in ontwikkelingslanden kans op een gezonde toekomst te
geven. Een kans die in Nederland bijna vanzelfsprekend is, maar voor de meeste mensen in
ontwikkelingslanden nog zeer ver weg is.
Simavi richt zich speciaal op moeders omdat zij
een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun
familie. Samen met hen zorgt Simavi voor veilig
drinkwater en goede hygiëne, een gezonde
zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen.
Ook geeft Simavi moeders de kennis die ze
nodig hebben om ziektes te voorkomen. Simavi
werkt samen met lokale organisaties in Azië en
Afrika. Zij weten als geen ander wat de behoefte
is van de lokale bevolking om concrete en duurzame oplossingen te zoeken.

Aankondigingsborden terug
Witmarsum - Bij de Rooms Katholieke kerk te
Witmarsum waren de houten aankondigingsborden
naast de ingang van de kerk om de beurt mee
genomen doch ook weer terug gebracht.
Hartelijk dank dat jullie de borden voor de aankondiging van de vieringen op de zondag en
éénmaal per maand (het 3de weekend) op zaterdag
weer teruggebracht hebben. Ieder kan nu dus
weer zien wanneer er een viering in de Rooms
Katholieke kerk is (ook straks de toeristen). Wij
danken jullie voor de sportiviteit om de borden
weer terug te brengen.

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com
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”Sa mar in Makkumer” met bestuurservaring en fanatiek trommelaar

* Jan met de glazen trommelstokken.....

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

Makkum - Soms hoor je op een gegeven moment
dat iemand al jaren toneelspeelt, de een letterlijk
een ander figuurlijk. Jan Volbeda (50) roert al jaren
de trommel en is nog lang niet uitgeroffeld bij de
muziekvereniging Hallelujah. Als 10 jarige knaap
is het allemaal begonnen, eerste de platte-, daarna
de diepte trom. Hij ging met Rinus Kleiterp op de
fiets naar Bolsward die daar trommelles kreeg
en diploma’s behaalde. Jan trommelde ook mee.
Koninginnedag 30 april dit jaar heeft de drumband 55 jaar bestaan, ongetwijfeld zal hieraan
een feestelijk tintje gegeven worden, officieel is de
naam Tamboer en Lyrakorps. Momenteel bestaat
dit uit 16 leden, nieuwe leden zijn van harte welkom zegt Jan. Of het 34e nieuwjaarsconcert al in
het nieuw te bouwen mfc gehouden kan worden,
daarbij wordt nog een vraagteken geplaatst. Dit
jaar vond het plaats in k.c. ”Het Anker”.
Jan Volbeda is twaalf jaar bestuurslid van de
muziekvereniging Hallelujah geweest, waarvan de
periode 2000-2009 in de functie van secretaris.
Daarvoor was hij al twee periodes bestuurslid

Stapels reclamefolders in bosjes en sloot
een prima plek te zijn voor mensen (jeugd,
ouderen ???) die reclamefolders verspreiden en
daar even geen zin meer in hebben. Vrijdag 13
maart j.l. werd In een sloot een fikse hoeveelheid aangetroffen en tussen de bosjes lagen
eveneens stapels folders.

* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

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

vanuit de drumband. ‘Ek jierren is hij skriuwer
west fan de nijsbrieven’. Met minstens met 24
bestuursleden heeft hij samengewerkt. Tijdens
de jaarvergadering in februari j.l. somde de voorzitter Tjalda de Witte - la Roi zaken op, die ook
de nodige tijd hebben gekost. Uitgerekend dat
Jan deel uitmaakte van het bestuur zijn het zeker
een 170 tal vergaderingen geweest van gemiddeld
twee uren, wel dan zit je al snel op 340 uren
rond de tafel, afgezien wat er allemaal meer
moet gebeuren. Jan had al eens geopperd als ik
vijftig ben stop ik met alles! Nee dus, elke
woensdagavond om half zeven in de Stopera,
dan krijgen de leerlingen les van Jan. En dan is het
de beurt weer aan hem zelf om de drumstokken
ter hand te nemen. Nee Jan is nog lang niet versleten. Hoe dan ook hij kreeg bij zijn afscheid
als bestuurslid twee glazen drumstokken, een fles
heerlijke wijn en bloemen voor zijn vrouw Afke.
Zijn inzet werd onderstreept met het strooien
van confetti. Naast zijn muzikale talent werkt
Jan al 19 jaar als ambtenaar op de afdeling
financiën bij de gemeente Wûnseradiel.

Makkum - Dat reclamefolders niet altijd bij
woningen in de brievenbus worden gedaan is
ook in Makkum geconstateerd. De Engwierderlaan blijkt voor het dumpen van reclamefolders

En wat ligt daar nog meer in die bosjes? U kent
ze vast wel, die mensen die hun hond uitlaten en
keurig een plastic zakje meenemen om daarin de
uitwerpselen van hun viervoeter in op te pakken
en mee naar huis nemen. Dat niet iedereen die
zakjes mee naar huis neemt kunt u constateren
in diezelfde bosjes aan de Engwierderlaan. Daar
liggen ze dus, keurig dichtgeknoopt.
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Jeugdmiddag Vogelwacht Makkum
Makkum - Net als vorig jaar organiseert
Vogelwacht Makkum in samenwerking met de
fam. Mulder-Reitsma een jeugdmiddag waarbij
er gezocht gaat worden naar Kievitseieren.
Zaterdagmiddag 21 maart zijn geïnteresseerde
kinderen van groep 3 tot en met groep 8 vanaf
16.00 uur van harte welkom op de boerderij aan
de Meerswal 7 onder Allingawier.
Op de basisschool de Ark in Makkum is er al de
nodige aandacht besteedt aan weidevogels.
Met een pas aangeschafte leskist worden ook de
scholen in Exmorra en Ferwoude, Wons en de
overige scholen in Makkum benaderd om de
jeugd meer bij te brengen over de groene wereld
en vogels die er in leven. Contact met natuur is
vanaf jonge leeftijd een gezonde en leerzame
activiteit. Speciaal is er dit jaar een perceel
maïsland ingericht als Jeugdkrite. Dit betekent

dat alleen de jeugd tot en met 12 jaar op dit
perceel mag zoeken naar kievitseieren. Dit is het
perceel achter de boerderij van fam. MulderReitsma aan de Meerswal 7 te Allingawier. Wil je
hier eens een keer zoeken dan mag dat dagelijks
vanaf 16.30 uur. Vraag een ervaren buurman of
kennis om eens te oefenen in het veld op zoek
naar de Kieviten.
Zaterdagmiddag 21 maart vanaf 16.00 verzamelen
bij de boerderij van fam. Mulder-Reitsma. Na een
uitleg door ervaren aaisykers van Vogelwacht
Makkum gaan we dan de bouw op om te zoeken
naar de kievitseieren. Voor de vinders is er een
leuke attentie. Neem laarzen en niet je zondagse
kleding mee omdat aaisykjen een echte buitensport is. Ouders en begeleiders zijn uiteraard ook
van harte welkom. Alvast tot zaterdag 21 maart.
Vogelwacht Makkum

Inloopochtend project Geloven doe je thuis
Bolsward - Op zaterdag 21 maart is er een
inloopochtend in de pastorie van Bolsward. De
bedoeling is om de materialen uit de serie
koffertjes voor ”Geloven thuis” onder de aandacht
te brengen. Het project Geloven thuis is een idee
van enkele katholieke instellingen die willen dat
de boodschap van Jezus doorgaat. Geloven begint
thuis tussen ouders en kind. Daarnaast in de kerk
en op school. De makers van Geloven thuis
dachten na over hoe mensen thuis geholpen
kunnen worden op een speels manier met geloof
bezig te zijn.
Ze bedachten ... koffertjes.
Voor elke leeftijdgroep een eigen koffertje, gevuld
met bijbelverhalen, gebeden, liedjes, spellen en
spullen. Heel goed geschreven, heel mooi
gemaakt. Volgens catechete Marianne Baijens
begint geloofsopvoeding aan jonge kinderen met
sfeer. ”Daarom zijn alle zintuigen betrokken bij
dit nieuwe project: kijken, luisteren, voelen, ruiken
en aanraken. Zo hangt de mobile van de kleine
boom al in de kinderkamer, voordat je uit het
prentenboekje hebt voorgelezen.” De illustraties
uit de kinderbijbel leer je spelenderwijs kennen via

de memoriekaartjes. Bij de foto van opa brandt
af en toe een waxinelichtje op de onderzetter
‘Bewaar in uw hand’. Bij het tafel dekken wordt
ook een van de gebedskaarten op tafel gezet.
Zomaar enkele voorbeelden van een speels
omgaan met de voorwerpen uit de koffer.
Geloven Thuis is het resultaat van een samenwerkingsproject van de Katholieke Bijbelstichting
te ‘s Hertogenbosch, het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen en de Diocecane Pastorale
Dienstverlening van het bisdom Utrecht te Zeist.
De parochies van Bolsward, Sneek, Witmarsum,
Makkum, Workum, Blauwhuis, Roodhuis en
Heeg nodigen ouders van kinderen tussen de 0
en 15 jaar uit om kennis te komen maken met de
schat aan materialen die in deze koffertjes zit.
De kinderen kunnen gewoon mee, want er is
voor hen van alles te doen. Uiteraard zijn ook
mensen uit andere parochies, niet katholieken en
grootouders (met hun kleinkinderen) van harte
welkom. Iedereen kan binnen komen lopen
‘s ochtends 10 en 12 uur en ‘s middags tussen 14
en 16 uur. Pastorie naast de kerk, Grote
Dijlakker 7 te Bolward.

Collecteren voor vluchtelingen in Afrika en Azië
Van 22 maart tot en met 28 maart 2009 is het de
nationale collecteweek voor ZOA-Vluchtelingenzorg. Zo’n 22.000 vrijwilligers zullen in deze week
voor het werk van ZOA onder vluchtelingen in
Afrika en Azië. Het thema van de collecteweek
is ”(r)echt geven aan een vluchteling”. In deze
woordspeling komen de twee aspecten terug die
ZOA in haar hulpverlening aan vluchtelingen
belangrijk vindt. Het woord echt staat voor
betrokkenheid en borduurt voort op de eerdere
campagne Wij blijven. Het woord recht staat voor
directe opvolging van Gods oproep om recht te
doen. In Afrika is ZOA-vluchtelingenzorg onder
meer werkzaam in Ethiopië. Daar wil zij vluchtelingen een betere toekomst bieden, zoals Fatuma
Ahmed Abulahi (32). ”Ik woon zeven jaar in kamp
Hartisheik, met mijn vijf kinderen tussen de
twaalf en vijf jaar. Als kind al vluchtte ik voor
het Derg-regime vanuit Ethiopië naar Somalië.

In 1997 keerden we terug naar ons eigen gebied.
In 2001 zijn we opnieuw gevlucht en in
Hartisheik terecht gekomen. Het leven hier is
zwaar. De buikjes van mijn kinderen voelen keihard, en ze hebben vaak diarree”.
ZOA-Vluchtelingenzorg helpt mensen zoals
Fatuma in Ethiopië onder meer met activiteiten
op het gebied van landbouw, water en hygiëne,
beroepentraining en inkomensverwerving. ZOA
wil trouw blijven aan vluchtelingen en blijft totdat
de mensen weer in staat zijn om zelfstandig hun
leven op te pakken. Om dit werk goed uit te voeren
hoopt ZOA op veel steun tijdens de nationale
collecteweek. ZOA-Vluchtelingenzorg is een
christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. De organisatie voert
programma’s uit in Afrika en Azië. Voor meer
informatie: www.zoa.nl

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

Verse
Filet American
Bakje 150 gram - diverse smaken
geen 1.89 nu

0.89

Mona Boordevol

Yoghurt met vruchten
Beker à 500 gram - diverse soorten

0.89

geen 1.59 nu
voor al onze over
ige aanbiedingen
zie www.coop.nl

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM Makkum

Begrafenisvereniging

Makkum e.o.
Ledenvergadering
Op donderdag 26 maart 2009
om 20.00 uur in ”Het Anker”
Opening
Vaststellen agenda
Kort verslag vorige vergadering
(is ter vergadering aanwezig)
Financieel verslag
Verkiezing
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting
Het bestuur
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Koppeldarten in Schraard
Schraard - Zaterdag 7 maart jl. was weer de traditionele Dartdag voor jong en oud. ‘s Middags werd
er gedart door de jeugd van 6 tot en met 11 jaar.
Er werd weer volop gestreden in dorpshuis De
Utwyk, de 6 en 7 jarigen gooiden op een elektronisch bord en wie de meeste punten gooide in 25
beurten werd de winnaar. De wat oudere jeugd
(8-11 jaar) gooiden tegen elkaar in competitie
verband. ‘s Avonds waren er bij de volwassenen
zo’n 50 deelnemers voor de koppelwedstrijden.
Ze waren ingedeeld in 3 categorieën, Heren-,
Dames- en de Mixedkoppels. Het was een zeer
geslaagde avond met mooie finishes en heel veel
”Lucky shots”. Dit komt natuurlijk ook doordat
de meeste deelnemers ook maar een keer per
jaar darten.
Uitslag: Jeugd: 6-7 jaar:
1. Julian van der Werf.
2. Simon Visser.
3. Stefan de Boer.
4. Pip Koppelmans.

”Luisteren naar je Pen”

5. Hylke Jan Sterkenburgh.
6. Sietje Piebenga.
7. Martijn Popma.
8. Jan Piebenga.

Wons - In ons hectische bestaan worden we vaak
geleid door mensen en situaties om ons heen en
zijn we niet meer gewend om naar ons zelf te
luisteren en onze intuïtie te raadplegen. Als je meer
en meer naar je omgeving luistert en steeds minder
naar jezelf, raak je de verbinding met je innerlijke
wijsheid kwijt. Iedereen heeft deze innerlijke rijkdom. Creatief schrijven is een manier om de weg
weer terug te vinden naar jezelf, naar je intuïtie.
Om in contact te komen met je eigen inspiratiebron.

8-11 jaar:
1. Nicole de Boer.
2. Haye Wolthuis.
3. Bouke Nolle Sterkenburgh.
4. Kees Deinum.
Heren Koppels:
1. Sjoerd Ate Harsta en Jelte Strikwerda.
2. Eize Strikwerda en René van der Woude.
Dames Koppels:
1. Corrie Strikwerda en Yneke Douna.
2. Annie Bethlehem en Izabella Zuiderveld.
Mixed Koppels:
1. Eize Douna en Wietske Bethlehem.
2. Folmer de Boer en Iris Zuiderveld.

Tiende beroepenwedstrijd timmer- en metselleerlingen
Leeuwarden - De winnaars van de tiende beroepenwedstrijd voor timmer- en metselleerlingen
van de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden
zijn bekend. Na twee dagen strijd heeft voorzitter
Elco Brinkman van branchevereniging Bouwend
Nederland de prijzen uitgereikt.
Metselleerlingen
1. Stefan Wierda, Zuidhorn
van het Lauwers College in Kollum
2. Harm Schregardus, Oudehorne
van het Bornego College in Heerenveen
3. Klaas Dijkstra, Nij Beets
van het Singelland in Drachten
Beste voeger
Rob Nijholt, Oldemarkt
van het Linde College in Wolvega

Pechprijs
Anne Noppert, Joure
van het SBO in Heerenveen
Timmerleerlingen
1. Robin Kies, Joure
van het SBO in Heerenveen
2. Hendrik Koning, Winsum
van het Anna Maria van Schurman in Franeker
3. Piet Folkertsma, Workum
van het Marne College in Bolsward
Aanmoedigingsprijs
Omar Elyousfi, Harlingen
van osg Simon Vestdijk in Harlingen

In ferrassende komeedzje en dan brutaal

VW Polo 1.2i Optive
Blauwmetallic, 5drs, Airco,
Radio-cd Cpv+af.st bediening
El.ramen/spiegels
56 dkm bj 2007

uniGar Horjus

Nu € 10.850,-

VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm

2006 € 15950,-

Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart

2003

Peugeot 207 1.6iXS-Pack, 48dkm

2007 € 14950,-

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart

2004 € 7950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,72dkm

2006 € 13850,-

Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm

2003 € 7950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,63dkm

2006

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm

2005 € 7950,-

Opel Astra 1.6i gl,zilver,120dkm

2000 € 5400,-

Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm

verkocht!

005 € 12950,-

verkocht!

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm

2005 € 12900,-

Peugeot 206 1.6iXS,zwart, 136dkm

1999 € 3995,-

VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm

2007 € 10850,-

Citroen Saxo 1.1i,5drs,apk,125dkm

1997 € 2250,-

VW Bora Tdi,comfortl,104dkm

2003 € 9950,-

Verwacht; Audi A4 Tdi proline

2004

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl
Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.

Data: dinsdagavond 24 maart t/m 28 april of vrijdagmiddag 27 maart t/m 8 mei 2009 (6 keer een
avond van 19.30 - 22.00 uur of een middag van
13.30 - 16.00 uur). Andere dagen of tijden zijn in
overleg mogelijk. Locatie ons woonhuis (voormalig
gereformeerde kerk) Weersterweg 13, 8747 NR te
Wons. Voor opgave en meer informatie Indura tel;
0517-532063, e-mail info@indura.eu of op de
website www.indura.eu

Tryater - En ik dan?

Pechprijs
Gerben Acronius, Jistrum
van het csg Comenius in Leeuwarden

Aanmoedigingsprijs
Bart Hoen, Sint Jacobiparochie
van osg Piter Jelles in Leeuwarden

Het doel van deze cursus is om je op weg te helpen
naar fragmenten van jouw verhaal en (weer) te
ontdekken wat belangrijk voor je is. In de cursus
zul je perspectieven onderzoeken en materiaal vinden
waarover je kunt (door)schrijven, zodat je na de
cursus zelf jouw schrijven kunt voorzetten. In de
cursus wordt gewerkt met verschillende schrijfoefeningen en werkvormen. Als inspiratiebronnen
wordt gebruik gemaakt van associaties, tekstfragmenten en beeldmateriaal. Door deze manier van
schrijven komen thema’s naar voren die op dit
moment voor jou belangrijk zijn. De cursus is
bedoeld voor vrouwen die willen schrijven over
zichzelf en de wereld waarin wij leven. Schrijfervaring is niet nodig, wel bereidheid en aandacht
om naar jezelf te willen luisteren.

Makkum - It Nut departement Makkum organissearret op sneon 4 april o.s. de foarstelling "En ik
dan?" fan Tryater yn de sporthal Maggenheim. It is
net bêst, ast by fersin tritich mille kwyt bist fan dyn
wurkjouwer! Even liend om'st krap sietst. Mar
troch wat ûnfoarsjoens is it hielendal ferdwûn. En
krekt no komt de accountant om de boekhâlding te
kontrolearjen. We binne op it kantoar fan de
Stifting 'Nij Posityf'. Nora, de mem fan de boekhâlder dy't foar dit jammerlike probleem stiet,
beslút har, troch in gearrin fan omstannichheden,
as in Sweedske kollega foar te dwaan om it probleem
mei op te lossen. De persoansferwikseling soarget
foar in protte betizing en hilaryske mominten. En
ik dan? is in blijspul fan de bekende skriuwster
Annie M.G. Schmidt. Dit toanielstik út 1968 giet
oer earlik wêze, hypokrisy, fraude en sjantaazje. It
sit fol ferrassende humor, aardige taalspultsjes en
ûnferwachte 'wendingen'. It stik sil op brutale wize
ensenearre wurde troch regisseur Karina Kroft
(Trije Susters, Simmer op 'e Súdlannen).
foarferkeap fanôf freed 20 maart by slachterij
Brattinga yn Makkum of by Fokje Lutgendorf,
till. 06-12229896 plak: sporthal Maggenheim
oanfang: 20.00 oere seal iepen fanôf 19.15 oere
tagongsprizen: normaal: € 12,50 freonen: € 11,25
65+/CKV: € 10,-
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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
GEVONDEN

iner
d
n
e
h
nc
Voor lu rtijen
en pa

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

3 gangen keuzemenu maand maart

Op straat in Makkum: 1 handschoen, grijs-geëmailleerd, wol, mt. voor volwassene; 1 leren handschoen,
steenrood, mt. M. Hema; 1 handschoen, bordeauxrood, polyester, tel. 06-28361207

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Prei créme soep

Vanilleijs met juttertjes saus

VERMIST

of

Forel met gegrilde groentes
in bladerdeeg

Sinds zondag 8 maart een grijs/zwarte jonge poes.
Ze heeft een paars halsbandje om. Emiel, Lars en
Ingmar Wijma, Stranwei 8b, tel. 0515-231520

Portie champignon bitterballen

DIVERSEN

Gemengde salade
met zalmsnippers
en mosterddillesaus

Vanaf februari is Dikkie van Dijk weer met een
nieuwe keramiek cursus begonnen. De cursussen
zullen worden gehouden op maandags, dinsdags en
woensdags van 19.00 uur tot 21.00 uur. Heeft u zin
om in een gezellige sfeer te keramieken velt u dan
met Dikkie van Dijk in Arum, tel. 0517-850809/
06-25110772

of

of
Ribroast met ketjapsaus
of
Lamsrollade met rösti

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert

Heeft u voor de Actie kerkenwerk spullen voor de
rommelmarkt, bel dan Titia van der Heide, tel.
0515-232834. Wij halen het bij u vandaan.

Nieuwe eindredacteur
Omrop Fryslân
Leeuwarden - Als nieuwe eindredacteur voor
de afdeling LTV/Edukatyf heeft Omrop Fryslân
Thom Verheul uit Exloo benoemd. Verheul werkt
momenteel als samensteller a.i. voor de NCRVtelevisie. Voorheen werkte hij onder andere als
journalist bij de Drents Groningse Pers en ook
als documentairemaker bij de VPRO-televisie.
Bij Avro’s Netwerk en NCRV’s Dokument was
Verheul actief als regisseur en eindredacteur.
Van 2005 tot september 2008 was hij docent
televisiejournalistiek aan de Universiteit van
Groningen. Hij maakte vorig jaar ook een discussieprogramma met jongeren voor RTV Noord.
Thom Verheul is 58 jaar en gaat met ingang van
1 april aan de slag als eindredacteur bij de afdeling
schoolradio-TV en documentaire-afdeling van
Omrop Fryslân (zondag Ned. 2, 14.00 uur).
Daarmee volgt hij Geert de Vries op die per
februari 2009 directeur van Historisch Centrum
Leeuwarden is geworden.

of
Sukerbôlle bavarois
of
kopje Koffie
of kopje Cappuccino

€ 19,50

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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voetbal - Pretentieloos

Makkum fors onderuit

Witmarsum - In de derde klasse A stond vanmiddag 14 maart de derby tussen Mulier en
Makkum op het programma. Zoals het programmaboekje ook al aangaf, naast de uiteenzetting over
astronauten, marsmannetjes, graancirkels en
andere niet relevante informatie, had Mulier de
punten hard nodig om uit de degradatie zorgen te
blijven en Makkum daarentegen kon nog steeds
aanspraak maken op een plek in de bovenste
regionen. Het aanschouwen van het spel deze
middag doet trouwens anders vermoeden.
Of het de zoek geraakte koffer met medicijnen en
snoepjes was of het uit de hoge hoed getoverde
tactische vondst van de technische staf wordt
nog nader onderzocht. Wat wel duidelijk werd
gedurende de wedstrijd, was dat de opzet om met
een 4-5-1 of 5-4-1 veldbezetting (al naar gelang
de lijn tussen verdediging en middenveld wordt
getrokken, wat deze middag niet ter zake deed)
de drie punten weer mee naar Makkum te nemen
schromelijk faalde. Toch begon Makkum goed
aan de wedstrijd. Direct vanaf het begin werd er
druk op de zwakste linie van de Witmarsumers
gelegd, namelijk de verdediging. Dit resulteerde
al na een minuut of vijf spelen in een schot kans
van Jan Hiemstra. Alhoewel deze nog door de
jongste Hiemstra werd gemist, was het een aantal
minuten later wel raak. Feike Melchers bereikte
met een verre in worp Jelle Hiemstra die de bal
wist te verlengen naar zijn jongere broertje Jan,
waarna laatste genoemde de 0-1 in de touwen
wist te jagen. Net als vaker dit seizoen was het
niet Makkum die het spelbeeld bleef bepalen na
deze voorsprong, maar tegenstander Mulier. Hierdoor werd niet alleen het initiatief aan Mulier
gelaten, maar ook werd Mulier de kans gegund
om beter in het spel te komen. Bijna was het Jan
Hiemstra die na een half uur spelen zijn tweede
goal van deze middag wist te maken, maar Andre
Lindeboom wist op de doellijn een eigen goal te
voorkomen. Toch moest keeper Scheepvaart nog
voor rust bakzeil halen. Na een aantal missers op
het druk bezette middenveld en dito verdediging
mocht de rechtsbuiten van Mulier vrij aanleggen
voor de fraaie 1-1.

Waar de beste stuurlui vanaf de kant hadden
gerekend op een paar tactische aanpassingen om
zodoende in de tweede helft toch nog aanspraak
te kunnen maken op de overwinning, bleek
dat de Makkumers op dezelfde voet doorgingen
als waar men in de eerste helft mee was gestopt.
Dit gaf Mulier de gelegenheid om ook maar
door te gaan waar het was geëindigd, namelijk
aanvallen. Knullig balverlies in de verdediging
leidde vrijwel direct na rust de 2-1 in, waarna
een paar minuten later de wedstrijd vroegtijdig
leek te worden beslist doordat Mulier de 3-1
wist te scoren. Door het weggeven van het
initiatief in de beginfase van de wedstrijd en de
behoudende opstelling wist Makkum geen vuist
meer te maken en dreigde deze derby uit te gaan
lopen op een ware lijdensweg voor zowel de
technische staf, spelers als de meegereisde
supporters. En dat werd het ook, want slechts
halverwege de tweede helft keek Makkum al
tegen een 4-1 achterstand aan, nadat Mulier
een terecht gegeven penalty wist te benutten.
Toch was er nog even hoop aan Makkumerzijde
nadat Jelle Hiemstra uit een strak aangesneden
vrije trap van Lennart Adema de 4-2 in de
touwen wist te knikken. Ondanks verwoede
pogingen, zelfs Reimo Tjeerdema werd voor het
eerst in zijn carrière als diepste spits ingezet,
kwam er vijf minuten voor tijd een eind aan
de illusie om nog een enigszins acceptabel
resultaat te behalen. Na een mooi opgezette
aanval was het Mulier die de 5-2 op het
scorebord wist te zetten. Nog was de gifbeker
niet helemaal leeg deze middag, want aanvoerder
Johan Hofstra bepaalde met een fraai doelpunt
de eindstand van 6-2.
Het is te hopen dat de technische staf deze
week de, zoals dat zo mooi heet, neuzen allemaal dezelfde kant op krijgt, want aanstaande
zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen VVI op het
programma. De spelers krijgen dan de kans om de
toch wel wrange bijsmaak van deze derby weg te
spoelen, uiteraard ondersteund door de supporters
op sportpark ”De Braak”. U bent welkom!

Anna Goinga ging zondag 15 maart naar
Vrouwenparochie om daar uit te komen in de
klasse M2 dressuur met haar paard Whisper. Zij
wonnen de 1e prijs met 193 punten 1 winstpunt.
Sharona Vallinga ging naar Barsingerhorn om
daar mee te doen in de klasse M2 met haar paard
Versace. Zij wonnen de 1e prijs met 195 punten
goed voor 2 winstpunten.
Ook in Hippolytushoef de adsluitdijk over werd
er dressuurgereden afgelopen weekend. Sanna
v/d Hiede kwam uit met Bennie in de klasse B.

V.V. Makkum
zaterdag 21 maart
Makkum 1
CSL 3
Makkum 3
RES 5

- VVI 1
- Makkum 2
- Stormvogels 1
- Makkum 4

14.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
14.30 uur

Makkum A1
Makkum B1
Makkum C1

- SDS A1
- Zeerobben B2
- Renado/vvi C1

12.30 uur
10.30 uur
10.15 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie

vrijdag 20 maart
20.15 uur
D4S vc Bolsward DS 9 - CoVos DS 6
20.15 uur
ZJGA Makkum MA 1 - A.N.O. MA 1
20.15 uur
ZJGA vc Bolsward MA 1 - Staveren MA 1
21.30 uur
D4Q Makkum Ds 5 - Stânfries DS 4
21.30 uur
D3P vc Bolsward DS 5 - Molkwar DS 1
21.30 uur
D3Q Makkum Ds 4 - CoVos DS 5

zaterdag 21 maart
17.00 uur
DPA Makkum Ds 1 - De Griffioen DS 1
17.00 uur
D1A Makkum Ds 2 - Deto’82 DS 1

De Waardruiters
Cornwerd - Op zondag 8 maart werd er in Franeker
een dressuurwedstrijd georganiseerd voor paarden.
Waardruiter Wietske Visser nam hier deel met haar
paard Sylke en veroverde in de klasse L2 een tweede
prijs met 186 punten.
Daphne de Vries kwam op zaterdag 14 maart in
Koudum in actie met haar pony Lady. In de klasse
L1-dressuur won de combinatie een eerste prijs met
185 punten.

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Zaterdag 7 maart en zondag 8 maart
werd er in de manege te Franeker een dressuurwedstrijd gehouden voor paarden. In de klasse
L1 ging de 3e prijs naar Sanna v/d Heide met
Minke v/d Blokken met 192 punten 1 winstpunt.
Annemarie Wietsma met Schelte-Evert K reed
een winstpunt met 188 punten in de klasse B.

Voetbalprogramma

In de 1e en 2e proef won zij de 1e prijs met 191
en 198 punten. Zij kan weer 3 winstpunten bijtellen. Met Minke v/d Blokken won zij ook de
1e prijs in de klasse L1 met 185 punten in de 2e
proef scoorde zij 187 punten en de 2e prijs. Ook
hier kunnen er weer 2 winstpunten bijgeteld
worden. Melissa Cnossen met Valentino reed
ook 2 goede proeven. In de 1e proef Klasse B
werd dee 2e prijs gewonnen met 189 punten en
in de 2e proef de 1e prijs met 187 punten. Ook
Melissa heeft er weer 2 winstpunten bij.
Amanda Tulen met Aurora kwam ook uit in de
klasse B. In de 1e proef reed zij een winstpunt
met 181 punten en in de 2e proef won zij de 2e
prijs met 181 punten beide proeven dus goed
voor 2 winstpunten. Corinne Huizinga met Wise
Guy’s Joerie kwam uit in de klasse M1. In de 1e
en 2e proef won zij de 3e prijs met dezelfde punten 184 en 2 winstpunten erbij.

Zondag 15 maart organiseerde L.R./P.C. de Waardruiters op haar thuisbasis Hippisch Centrum
Boeyenkamp een dressuurwedstrijd voor pony’s.
In de klasse B-dressuur voor AB-pony’s zette Gerbrig
Bosma een zeer knappe prestatie neer, door met
haar pony Silver maarliefst 194 punten bij elkaar te
rijden. De combinatie won daarmee een verdiende
eerste prijs. Daphne de Vries won met haar pony
Dewi in de klasse B-dressuur voor DE-pony’s een
2e prijs met de hoge score van 197 punten. Verder
waren er in de klasse B-dressuur winstpunten voor
Mirjam Kadijk met pony Alaska (182 punten) en
voor Daphne de Vries met Lady (183 punten). Ook
een aantal jeugdige Waardruiters kwamen deze dag
in actie bij het rijden van de bixie- proeven. In de
A-dressuur won Yara de Vries met haar pony
Fleurtje een 1e prijs met 81 punten. Met de pony
Speedy behaalde Yara in de B1-dressuur wederom
een keurige eerste prijs met 110 punten. Ilse
Koornstra werd in deze categorie knap tweede met
haar pony Bonnie, met een resultaat van 109 punten.
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Onderlinge wedstrijden gymnastiekvereniging DES
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

Makkum - Op maandag 2 en dinsdag 3 maart
waren er onderlinge wedstrijden. Op maandag
deden er alleen meisjes mee. In niveau 17 had
Foekje Nynke Terluin de eerste prijs, Tina Miguel
de tweede prijs en Rochelle Lindeman de
derde prijs. In niveau 12, 13 en 14 had Ydwer
Oostenveld de eerste, Amy van Palmhoven de
tweede en Joy van Hurk de derde prijs. In niveau
16 had Elma v.d. Logt de eerste en Odessa
Lindeman de tweede prijs. In niveau 16 had Ilse
Overwater de eerste, Jelien de Jong de tweede,
Zoe Adema de derde, Kyra Adema, Anneke
Welbedacht en Nieke Zijlstra een gedeelde vierde
prijs. In niveau 15 had Anna v.d. Geest de eerste,
Nynke de Witte de tweede en Anja Oostenveld
de derde prijs. Bij de iets oudere meisjes in
niveau 15 hadden Aafke Postma en Martha Tilstra
een gedeelde eerste prijs.
Op dinsdag begonnen we met de jongens. In
niveau 17 had Tiede Bootsma de eerste, Vosse

Visser de tweede en Benjamin Verwegen de
derde prijs. Bij de iets oudere jongens in niveau
17 had Pieter Jan Leyenaar de eerste, Daniel
Hoekstra de tweede en Luke van Palmhoven de
derde prijs. In niveau 16 had Peter Struiving de
eerste, Emiel Dolman de tweede, Niels Wiersma
en Dooitze de Boer een gedeelde derde prijs. In
niveau 15 had Sasker Yntema de eerste en
Bauke Jan Feenstra de tweede prijs. In niveau 13
en 14 had Rob Bosch de eerste prijs en Remko
Slootweg werd tweede.
Daarna kwamen de meisjes van de keurgroep. In
niveau 14 had Nynke de Zee de eerste, Berber
v.d. Zee de tweede en Annick Gerritsma de
derde prijs. In niveau 13 had Danielle Selak de
eerste en Marrit Nyboer de tweede prijs. In
niveau 12 had Marte Oostenveld de eerste en
Lysbeth v.d. Zee de tweede prijs. En tot slot
niveau 11. Daarin had Marleen Schippers de
eerste prijs en werd Evelien v.d. Land tweede.

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

In sporthal ”Maggenheim” kaatspartij KV Makkum
Makkum - Na voorgaande jaren altijd in de
vakantie in sporthal ”Maggenheim” te hebben
gekaatst was het nu de beurt aan de zondag. Ook
dit mocht niet baten de opkomst was wederom niet
groot. Ondanks dat buiten de lente zijn intrede
deed kaatste de jeugd vol overgave. Bij de welpen
stonden 5 partuur op de lijst zij moesten dus 4
keer vol aan de bak.Tot twee keer toe kwam alles
aan de telegraaf.Bij Boukje en Rik tegen Ype en
Gerbrig deze won Ype cs. Ook Alwin en Jelien
wonnen op 5-5 6/6 van Kim en Elma.De laatste
partij tussen Boukje/Rik en Anna/Lars was de
beslissende strijd.Anna cs wonnen met 5-1 6/2.
Uitslag welpen:
1ste prijs Anna Jantsje Bosma
Lars Wijma
2de prijs Boukje Bosma
Rik v/d Gaast.

De pupillen en schooljeugd hadden 4 partuur op
de lijst staan. Er werd gekaatst met zaal kaatsregels wat soms wat verwarring met zich meebracht. Er werd fanatiek gekaatst en vooral in
het tussenspel zaten spectaculaire akties van de
jonge kaatsers. Er stond op deze lijst maar 1
dame maar zij weerde zich dapper tussen alle
jongemannen.
Uitslag pupillen/Schooljeugd:
1ste prijs Jochem Strikwerda
Klaas Bosma
Jouke Vlasbloem
2de prijs Sanne Idsinga
Tom Algera
Simen Bootsma
Tot slot bedankt de organisatie een ieder die
deze middag heeft geholpen hartelijk bedanken.

Nieuw Nieuw Nieuw
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht
voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie
een pedicurekennismaking behandeling
van € 18.50 Voor € 15.00
Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: 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
Keurige meisjesfiets. 24 inch. tel. 0515-579855
Een opiumtafel 40x80x80 cm € 100.-; Race fiets
Batavus course blauw/wit € 75.-; Leren jas bordeaux rood mt. 56 € 15.-; 5m2 genuanceerde trommelsteentjes 10x10 cm € 15.-, tel. 0515-575756
Vrieskastje van Bosch z.g.a.n., heeft drie lades
pr.n.o.t.k.; Ouderwetse zwengelpomp kleur groen
t.e.a.b.; Prachtige engelse eethoek, gekocht bij
Royal Oak in Akkrum. Bestaat uit een eettafel, 6
eetkamerstoelen waarvan 2 met armleuningen.
Zittingen bekleed met prachtige stof pr.n.o.t.k.
tel. 06-20033179
Hardschalige Carlton Koffer met cijferslot 70 x 55
x 25 cm Kleur: zwart tel. 0515-231923
Als over compleet een dames en een heren stoel, deze
zijn in 2003 geheel opnieuw gestoffeerd € 75.- per
stuk, tel. 06-40537776

TE KOOP

Herenfiets Gazalle Bahia z.g.a.n.; Race fiets
Kogamyata Grandracer, tel. 0515-232633
GEVRAAGD
Iemand die voor mij een schutting wil plaatsen, het
gaat om 7 toogschermen en een deur, tel. 0515-232377
Wij zoeken iemand die ons wil helpen bij het
schoonmaken van 2 vakantiehuizen. Meestal op
vrijdag of maandag vanaf 10.00 uur, tel. 0643114634 of 0517-413020

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM
Op mooie woonstand
gelegen vrijstaande,
keurig onderhouden
woning.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 225.000,00 k.k.

Merk

Type

Model

Bouwjr

Verk.pr.

102123
76036
147123
60123
151590
109843

8.250.00
7.500.00
7.250.00
6.250.00
6.250.00
6.250.00

94267
116342
57130
110032
120015
66440
60183
184032
267359
160148
219287
215177
148343
212311

6.000.00
5.250.00
4.250.00
4.000.00
3.750.00
2.750.00
2.500.00
2.250.00
2.000.00
1.950.00
1.350.00
1.250.00
1.100.00
950.00

Renault

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

Megane scenic 2.0 16V Autotmaat
euro 2000 Grijs Met.
05-2001
Opel
Corsa-C
1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005
Opel
Tour Combo
1.7 16v DI
01-2003
Suzuki
Jimny
4x4 Cabrio
07-2000
Renault
Megane scenic 1.6 16V LPG G3 Rood Met.08-2000
Opel
Corsa-C
Y1 7DT Zilver met.
04-2003
Peugeot
204
1100G-43kw Rood Geheel
gerestaureerd
11-1976
Seat
Arosa
1.4 TDI 55kw Geel
05-2001
Opel
Corsa-B
X1 4XE Grijs Met.
03-2000
Citroen
Berlingo
1.9D 600 Groen
01-2001
Volkswagen Golf Variant
1.8 5drs. Bl. Met.
01-1999
Ford
Ka
1.3I Rood
10-1997
Hyundai
Atos 5drs
1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998
Volkswagen Polo
1.4 Blauw Met.
01-1997
Seat
Ibiza
1.9SDI Blauw
06-1998
Fiat
Punto
60 Zwart
07-1998
Renault
Megane coupe 1.6e (LPG G3) Bl. Met. 01-1998
Volkswagen Vento
1.8 66kw Rood Met.
05-1992
Citroen
Xantia
1.5i 65kw Rood
06-1994
Citroen
AX
1.1 Rood
01-1992

Km/st.

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
Wie heeft voor mij nog restanten wol of wat er op
lijkt, voor sokken, sjaals en mutsen te breien voor
kinderen in Rusland, tel. 06-13101060 na 20.00 uur
Nette, verkoopbare zomerkleding voor verkoop van
de Peuterspeelzaal in Makkum op 8 april a.s. De helft
van de opbrengst is voor de inbrenger! Voor meer
info of het brengen van kleding kunt u bellen met:
Gretha (233515), Sylvia (425507) of Titia (232644)
GEZOCHT
Ik ben 13 jaar en gek op pony’s, kan ik iemand
helpen om jou pony te verzorgen en te berijden?,
tel. 06-10772032
Handige klusser voor schilderwerk etc. a.b. Josina
Elizabeth Makkum, tel. 06-53558936
GEVONDEN
Op het strand in Makkum Mobiele telefoon, info.
tel. 0515-231191

