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Twirre wint legendarische sloepenrace

Makkum - Daags na Hemelvaart moesten de
sloeproeiers van de Twirre uit Makkum aan
de bak voor de oversteek van Harlingen naar
Terschelling, een wedstrijd over ruim 33 km.
Tijdens de 32e editie van Nederlands meest
aansprekende wedstrijd namen er maar liefst
129 ploegen deel en ze troffen het: het weer
was de roeiers op een enkel buitje na gunstig
gezind. In de voorlaatste startgroep begon de
Twirre - geholpen door de ebstroom - aan een
enorme inhaalrace. Voor het Schuitegat moesten
zoveel mogelijk sloepen worden ingehaald en
dat ging voortreffelijk. De schippers van de
volgboten Frans Horjus en Old Dutch klokten
als top zelfs 16.7 km/u. In het vorige week
nog uitgeblazen Schuitegat ging het echter mis
en liep de Twirre enige vertraging op. De nog
door Herman Brood beschilderde Bertha ging
ineens bakboord uit en in het slechts 15 meter
brede water was een aanvaring onvermijdelijk.
De stuurvrouw bedacht zich geen moment en
sprong overboord om de vastgelopen sloep uit
het zand los te duwen. Getergd door het
oponthoud trokken de mannen nog harder aan
de riemen en werd in 2:41:10 het voor de roeiers
heilige Terschelling bereikt. Een recordtijd
voor de Twirre wier bemanning tot zaterdag-
avond op de uitslag moest wachten. Lastige

handicapberekeningen, waarbij ook de stroom
wordt verdisconteerd, lieten de ploegen tot
‘s avonds negen uur in spanning. De naam
van de Twirre werd maar niet genoemd en nadat
de Albatros van Terschelling de 5e plaats had
veroverd resteerden er nog vier namen van
potentiele winnaars: Tréwes 1 en Tréwes 2 uit
Aldeboarn, de Brijbek uit Workum en Twirre.
Toen de Brijbekken naar het podium werd
geroepen voor de 2e plaats barste een feest
los. Het kon niet anders dan dat de Twirre de
race had gewonnen. Een mooier cadeau kon
de jarige stuurvrouw zich niet wensen. De
droom voor een sloeproeier was werkelijk-
heid geworden! Op zondag werd het team
geflankeerd door de zeesleper Wilskracht door
familie en vrienden ingehaald in Makkum
waarna de sloep in de Vallaat werd afgemeerd.

De Twirre werd gestuurd door Martine
Keuning-Haan en zaten Jacob de Jong (Workum)
en Harry Stoelinga op slag. Jacob Haan
(Harlingen) roeide zijn tiende HT met Eddy
Visser uit Workum aan zijn zijde op de 2e
doft. Het derde bankje werd bezet door Eddie
Kuipers (Harlingen) en Tjidze Dijkstra uit
Parrega. De boegschroef werd gevormd door
Remco Leenstra en Lucas Sytsma (Hylpen).

CROKY CHIPS
bolognese, naturel of paprika,
2 zakken à 300 gram
elders 2.38

0.99
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt lijden
mag je alleen maar dankbaar zijn
als de dood je komt bevrijden.

Na een slopende ziekte is toch nog 
plotseling van ons heengegaan onze 

lieve zorgzame mem en beppe

Minke van der Linde - Hoekstra

In de leeftijd van 82 jaar.
Sinds 28 maart 1999 weduwe van 

Gerrit van der Linde.

Sneek: Jellie van der Meulen - van der Linde
Andries van der Meulen

Hans en Paula
Erwin
André

Makkum: Jasper van der Linde

Sneek, 25 mei 2006

Onze speciale dank gaat uit naar 
de vrijwilligers en de thuiszorg van 

Hospice Zuidwest Friesland te Sneek.

Correspondentieadres: Van Hogendorpstraat 2
8603 BG Sneek

De afscheidsplechtigheid en de begrafenis hebben
dinsdag 30 mei j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Op hemelvaartsdag is na een ernstige ziekte
overleden in Sneek onze zeer gewaardeerde
buurvrouw  

Minke 
van der Linde-Hoekstra

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.

De buren:
Mevr. M. Reitsema Fam. D. Bakker
Fam. J. v. d. Hoop    Fam. D. Laay
Dhr. N. Grasman  Mevr. Kuiper
Fam. B. Talsma      Fam. S. Reitsma
Fam. R. de Boer    Mevr. J. Rinia
Fam. G. Draaijer    Mevr. A. van Loon

Makkum, 25 mei 2006

Hartverwarmend waren de vele blijken van
medeleven na het overlijden van onze dochter

Saskia
Graag willen wij iedereen die ons de afgelopen
weken getroost en gesteund heeft, oprecht
bedanken.

Henk en Carla van Ravenzwaaij

Mei 2006

Ds. L. Touwenlaan 6 - 8754 BS Makkum
Tel. (0515) 231 862
Mob. 06 535 08 035
Fax (0515) 231 410

Gefeliciteerd, alweer 5 jaar kwaliteit en vakmanschap

Hierbij willen wij onze familie, vrienden en
kennissen bedanken voor de kaarten en kado’s
die wij mochten ontvangen na de geboorte
van onze dochter

Marina Koekoek-Roman

Ubo en Chari
Calle Junco 35

11540 Sanlúcar de Bda

3 juni heit en mem
40 jier troud

7 juni heit 60 jier

Lokwinske!!

Bern & bernsbern

Kerkdiensten Pinkster
zondag 4 juni  

Kerkelijk Centrum “Het Anker”   
9.30 uur ds. J. van Olffen, Belijdenisdienst en Jeugdkerk

Piaam 11.00 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger                 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. R. Ham, Meppel + H.A.  

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, gez. dienst te Workum

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide
9.30 uur dhr. J. Roode, m.m.v. Flevosanghers 
o.l.v. dhr. Dreunhuizen

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
3-4-5 juni Praktijk “De Tsjasker”, De Tsjasker 9,
Witmarsum. Tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
3-4-5 juni R. Meyering, Sde Wjukslag 1, Koudum. 
tel. 0514-522424

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Ons Gebouw
*  Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
*  Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
*  Huisartsenlab./Trombosedienst donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
*  maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut: 
- manuele/meridiaan therapie

tel. 0515-232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland
*  tel. 0900-0607 of 0515-461100
*  Thuisverpleging- en verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
*  Huishoudelijke zorg
*  Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
*  Jeugdgezondheidszorg
*  Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
*  Cursussen en themabijeenkomsten
*  Uitleen van hulpmiddelen
*  Pluspakket/Thuishotel
*  Informatie, advies en bemiddeling

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818



Vandaag wordt deze krullenbol 60 jaar
Bijzonder is het wel, het is niet te merken

De jaren helpen blijkbaar zijn charmes te versterken
Hij zit niet graag op zijn luie kont

Gaat dan liever wandelen met de hond
Hij blijft actief in huis en daarbuiten

Zijn inzet en enthousiasme zijn haast niet te stuiten
Sleutelen aan motoren, Honda's, 

Mini's en een Chevrolet
Waar blijft de tijd voor je vriendin en wat pret

Zijn toekomst mag van ons nog vele jaren gedijen
Zodat hij nog intens kan genieten 

van al zijn liefhebberijen
Heit en Pake van ons allemaal een dikke zoen

Straks lekker genieten van je pre-pensioen

Een Fijne Verjaardag toegewenst!
Je kinderen en kleinkinderen.
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 1/6 t.e.m. wo. 7/6

Chocolade Vla, 1 literpak...................................................1.15
Toefje Slagroom, spuitbus.........................................1.89  1.29
Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................2.99
Creusly Raisins, 375 gram........................................1.95  1.39
Ontbijtspek, per pakje.................................5 zegels extra
Top Q Keukenpapier, pak à 2 rol..............................1.25  0.89
Celebrations, 200 gram...........................van 2.59  1.59 op=op

van de Warme Bakker:
Makkumer Mieck..........................................................nu 3.98
(Rozijnenbrood met vulling van muslymix, 
abrikozenjam, banket, bakkersroom en bruine suiker)

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

PINSTERMAANDAG

GESLOTEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.25

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 1 JUNI
T/M ZATERDAG 3 JUNI

ZOMERKONIKJES
100 gram €€ 1.40

DIEPVRIES KIP-CORDON BLUE
of KIPSCHNITZEL

5 HALEN / 4 BETALEN
+ gratis Mobielhouder

LEEUWBURGERS
5 HALEN / 4 BETALEN

+ gratis Mobielhouder

DINSDAG 6 JUNI
T/M ZATERDAG 10 JUNI

KRUSTENHAM
100 gram €€ 1.65

ORANJE VOETBALSAK’S
per bal 200 gram €€ 2.00

Nu ook in ons assortiment
diverse soepen - sauzen en jus.

Familieberichten

Een nieuw leven
Zo lief, puur en klein

Het is eigenlijk niet te omschrijven
Hoe blij wij met jou zijn  

Wij zijn God dankbaar voor 
de geboorte van onze dochter

Rianne Mathilde

Wij noemen haar Rianne
Geboren op 21 mei 2006

Ze weegt 4960 gram en is 58 cm lang

De blijde ouders
Koert en Annelieke Oostenveld

Middenstraat 9, 8754 CT Makkum
Telefoon: 06 461 777 64

Wilt u haar haartjes komen tellen, 
graag eerst even bellen.

Locatie: zie plattegrond pagina 9
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  J U N I
Kip in Hoi Sien Saus
Ko Lu Kai
Komkommer Salade
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Echtpaar Bloemsma - van Wijk 65 jaar getrouwd 

Makkum - Andries Bloemsma en Christina
van Wijk waren 24 mei 65 jaar getrouwd. Het
echtpaar woont sinds enkele jaren in
Avondrust in Makkum en hier werd het feest
met familie en bekenden gevierd. Van de
Koningin was er een felicitatie en burge-
meester Theunis Piersma van Wûnseradiel
kwam persoonlijk feliciteren. 

De heer Bloemsma is geboren in de
Koningsbuurt (Harlingen) in september 1914
en mevrouw Bloemsma - van Wijk is geboren
in november 1919 te Goedereede. In die tijd
dus verschrikkelijk ver bij elkaar vandaan.
Hoe komt een jongeman uit Harlingen aan
een jonge vrouw uit Goedereede. Bloemsma
werkte bij Haitsma Beton in de Friese haven-
stad en ging voor deze firma naar Zeeland.
Daar ontmoette hij Christina en in 1941
trouwde het paar. De bedoeling was om een
jaar eerder te trouwen maar de uitbraak van de
oorlog stak hier een stokje voor. In 1946 werd
Bloemsma politieagent in Hoorn en daar werd
hun eerste zoon geboren. Daarna werkte hij nog

als politieagent in Berkhout, maar uiteindelijk
trok het ambachtswerk toch weer en ging hij
werken bij een timmerzaak in Achlum. Er
kwamen nog een zoon en dochter bij en later
de kleinkinderen. Allemaal heel voorspoedig
en aardig maar er is iets wat heel apart is bij
de familie Bloemsma. Er waren drie broers en
in Goedereede waren drie dochters. Doordat
de zussen uit Goedereede in Friesland met
vakantie kwamen kregen de beide broers van
Bloemsma hier verkering mee en het gevolg
was dat drie Bloemsma mannen met drie van
Wijk zusters getrouwd zijn. Helaas leven ze
niet allemaal meer. 

Het echtpaar Bloemsma heeft in de grote zaal
van Avondrust eerst ‘s morgens met de bewoners
koffie gedronken en ‘s middags met de familie
een gezellige middag gehad. En dat ze er allebei
van genoten was duidelijk. Bij beiden werken
de benen niet zo goed meer maar verder ontgaat
het echtpaar helemaal niets. En gelukkig
wonen de kinderen allemaal in de buurt en
komen regelmatig eens even langs. 

Gezocht lesgevers/sters jeugd E.H.B.O. afd. Wûnseradiel
Het Jeugd E.H.B.O. is een onderdeel van het
Nederlandse Rode Kruis. De jeugd in
Wûnseradiel volgt op de scholen  al 20 jaar
het jeugd E.H.B.O. eens in de twee jaar wordt
er op de scholen lesgegeven, in de groepen 7
en 8. De kinderen zijn heel enthousiast over
de E.H.B.O. lessen. De lessen worden geven
door vrijwilligers, maar omdat dit steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden
plaatsen wij deze oproep. Wat houdt het les-
geven allemaal in. De kinderen krijgen een les
boek hier moeten ze elke week hun huiswerk
inmaken en natuurlijk uit leren. Ze krijgen
twaalf lessen van 1 uur per week. Als ze twaalf
lessen hebben gevolgd moeten ze examen
doen, dit examen wordt afgenomen door een
kader, een kader is iemand die door het Rode
Kruis bevoegd is om E.H.B.O. examens te

mogen afnemen. De lesgeefsters helpen ook
bij het examen. Hebben ze dit allemaal goed
gedaan dan krijgen de leerlingen een diploma.
Mochten we geen lesgevers meer hebben, dan
wordt het erg moeilijk om nog jeugd
E.H.B.O. op de scholen te geven. Het zou dan
ook jammer zijn als dit niet meer door kan
gaan, het is natuurlijk erg belangrijk voor de
kinderen als ze iets van de E.H.B.O. afweten.
Als je les wil geven dan hoef je dit niet helemaal
voor niks te doen, je krijgt een vergoeding
van € 50,- en een bloemetje als dank. De reis-
kosten die je moet maken naar de scholen
worden natuurlijk ook vergoed. 
Lijkt het je leuk om les te geven  neem dan
contact op met Rode Kruis afd. Wûnseradiel,
H. van der Meer. U kunt mij bereiken op tel.
06-511173810. 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie grote komkommers
1 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Witte pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Zoete Galia meloen
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Uien, winterpeen          
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie rode trostomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Wij hebben ook weer nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.belboei.nl

Yn  petear mei in  makkumer......

Timmerman Sjirk Rolsma heeft zijn hart 
verpand aan de “buorkerij’’

Simmerjûnkuierke 
Kimswerd - Na het geweldige succes op de
1e woensdag van mei met wel 20 deelnemers
zijn we op 7 juni alweer aan de tweede zomer-
avondwandeling toe. Zo vlak na Pinkster en
vlak voor de 2e Marneslenk-wandeltocht is
dit een mooie gelegenheid om de kuitspieren
weer eventjes te spannen en de geest wat ont-
spanning te geven. Er staat weer een prachtige

route, die wel wat langer is dan de vorige
keer, op het programma, die de wandelaar op
plekjes brengt, waarvan hij of zij het bestaan
niet wist. Met de verhalen van rondleider Willem
de Haan en het mooie weer dat vast in het
verschiet ligt, wordt het weer een bijzondere
avond. Start op de brug in Kimswerd om 7 uur
en het kost niks!

Makkum - Tot februari van dit jaar reed Sjirk
Rolsma dagelijks met de herkenbare timmer-
mansbus  door de gemeente Wûnseradiel. Vijf
en twintig jaar is hij werkzaam geweest als
timmerman bij de gemeente Wûnseradiel, de
laatste jaren was hij meer klusjesman zegt hij
zelf. De 59-jarige Sjirk Rolsma gaat nu echt
niet achter de geraniums zitten turen. Daar
heeft hij het nog veel te druk voor, hij beschikt
nog over een geweldig dosis energie. Wat dat
betreft begint Sjirk nog eens aan een nieuwe
carrière. Anders gezegd daar is hij ook al jaren
mee bezig. 

Toen hij in 1971 trouwde met zijn Ellie, kwamen
zij op de Schokkerweg te wonen. Sjirk is geboren
en opgeroeid op de boerderij, toen hij zijn
eigen ‘home’ kreeg kwamen er al snel een
paar geiten. Er werd een illegaal bouwwerk
gemaakt voor het onderkomen van zijn geiten.
Dit heeft 22 jaar geduurd, maar ik heb nooit
een klacht gehad van de buren en omwonenden
over blatende geiten. Ik denk dat dit vandaag
de dag wel anders is zegt Sjirk, tolerantie is er
bij velen niet meer bij. Hij ging met de geiten
naar tentoonstelling, maar door de MKZ crisis
kwam hier een einde aan. Elf jaar geleden kocht

hij een boerderij in de Noardermâr. Inmiddels
is het boerenbedrijf met twee geiten uitgebreid
met 22 koeien, daarnaast nog het jongvee en
een twintig tal schapen.

Na de lagere school doorlopen te hebben ging
Sjirk Rolsma naar de ambachtsschool in
Bolsward. Hier behaalde hij met succes zijn
timmermans diploma. Zij eerste baas was  bouw-
bedrijf Struiving & Tiesma op de Strânwei dit
duurde anderhalf jaar, toen maakte hij de
overstap naar het aannemersbedrijf firma
Draisma in Makkum hier werkte hij zeventien
jaar. Hij werkte bij de firma Draisma aan de
verbouw en nieuwbouw van het gemeentehuis. 

In dienst bij de gemeente leek hem ook wel
wat, hij de solliciteerde op de baan in de vacature
van timmerman en  Sjirk werd benoemd. Veel
uren heeft hij in de kwart eeuw dat hij
gemeentetimmerman was, in het gemeentehuis
doorgebracht. Van burgemeesterskamer,  archief
kelder tot op het hoogste punt op het dak.  En
als de tijd aanbreekt dat hij stopt met de
‘buorkerij’ dan hoopt hij dat een van de zoons
het bedrijf voort wil voortzetten, daar doe ik
eigenlijk voor.

Locatie: zie plattegrond pagina 9
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Dvd’s
Blue’s Clues- Blue ontdekt knutselen en kunst; De kronieken van Narnia; Destiny’s Child- Live in
Atlanta; Fievel- Avontuur met een staartje; Gebakken mannetjes; Gorillaz- Demon days; Goal-
Santiago wordt ontdekt door Manchester United; Harry Potter en de vuurbeker;  Het Molletje-
Avonturen van Molletje en zijn vriendjes; James Blunt- Chasing time(the bedlam sessions); Kikker- De
musical; King Kong; Lady en Vagebond; Leef- Anna heeft een verloskundigenpraktijk; Moby- Live(hotel
tour 2005);  Muis- Bedtijd en andere verhalen- Beestenboel- Kleuren en tellen; Muse- Absolution tour;
Najib Amhali- Most wanted; Pastorale 1943- Een leraar wordt met verschillend aspecten van de 2e
W.O. geconfronteerd; Racoon- Another night; Sponge Bob- Terug naar de oertijd; Tory Amos- Fade to
red; Wacky Races; Winx club- Schoolwerk is niet het enige waar de Winx club zich mee bezighoud;
Ziezo- Annie M.G. Smidt;

Romans
Austin, L.- Het huis van mijn moeder(een succesvolle vrouw wil graag een goede relatie met haar 15
jarige dochter); Badhwar, I.- De geur van mijn vader (vader van geëmigreerde Indiase man ligt op ster-
ven); Boersma, P.- It útsjoch (Mei en yn dizze wurden fei ik mysels byinoar); Boyne, J.- De jongen in
de gestreepte pyama (dit boek is een klein wonder); Brockhaus, C.- De vrouw van een voetballer (voet-
bal en vrouwen, een moorddadig misverstand); Cramer, W.- Levi’s wil(een meedogenloze vader, een
koppige zoon en de betekenis van vergeving); Fontijn, L.- Wisselkoorts (over de twijfel die veel men-
sen in hun leven tegenkomen); Fossum, K.- Gestrand (Een man vertelt hoe hij zijn relatie met zijn
vrouw beleefd); Hiemstra, K.- It rinnen fan Silke ; King, S.- Mobiel(ontvangers van een bericht worden
moordlustig); Kinsella, S.- Aanpakken!(Zij is super intelligent, maar heeft geen idee hoe de wasmachi-
ne werkt);Ludlum, R.- Het Ambler Alarm; Oravsky, V.- Van Astrid tot Lindgren(biografische roman voor
jong en oud);Sandford, J.- Moordprofiel;Manne, G.- Het lied van de lijster(in de kassen wordt een Pool
vermoord aangetroffen); Royen, H.v.- De ontsnapping; Tjeerdsma, R.- Brekpunt (een vrouw lijdt onder
drinkgedrag van haar man); Toes, J.- De kleine leugen(over liefde en manipulatie, over loyaliteit en mis-
leiding); Verhoef, E.- Rendez-vous(Wat als de romantiek je in de houdgreep neemt?)

Informatief
Barge,F.- Ons weer Vroeger, nu en later; Bender- R.- RET handboek voor ouders(anders denken en je
ontspannen voelen); Goetzl, L.- Zwanger na je 35ste ; Harrold, F.- Dit ben ik!(in 7 stappen worden wie
je werkelijk wilt zijn); Hofmann, C.- Weerzien in Kenia; Halbertsma, Tj.-Sprong naar het Westen (in het
spoor van de Chinese ontdekker van Europa); Hendriks, J.- Google Tips en Trucs; Honger naar de bal-
12 topsporters praten over hun passie; Horlings, J.- Digitaal fotograferen voor je werk; Leir, S.-
Reiki(oefeningen voor een gezond leven); Luijk, F.v.- 100 vragen over solliciteren(en maar 99 ant-
woorden); Oudolf, P.- Planten voor morgen(ontwerpen met visie); Udink,B.- Allah en Eva(Journalistieke
impressies door een Nederlandse vrouw van het streng- islamitische leven in Pakistan); Zon van, M.-
Gezocht-mijn kinderen(over de bittere strijd om haar ontvoerde kinderen terug te krijgen);

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten 

Agenda
zaterdag 3 juni
Cornwerd - Paardenspektakel 
Jubileum Waardruiters/Manege Boeyenkamp
met o.m. Wereldtop paardensport, zie voor
volledig programma MB van 24 mei

Cornwerd - Kaatsen 11.00 uur 
Federatiewedstrijd heren vrije formatie A en B

zondag 4 juni
Makkum - Avondrust 19.30 uur 
Pinkster “Zing Mee”, vrije toegang

dinsdag 6 juni
Witmarsum -  Kaatsen 18.00 uur 
ledenpartij jeugd

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 3 juni wordt het oud papier
weer opgehaald. De start is ‘s morgens om
9.00 uur. Het verzoek is om tijdig uw overtollig
papier, goed verpakt of gebundeld, aan de
weg te zetten. Wilt u alvast zelf het papier
brengen, de ophaalcontainers staan vrijdag in
de Klipperstraat, ter hoogte van het tennis-
complex en het kaatsveld. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

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

Motorrijder met 160 km
over Arumerweg
Witmarsum - De politie Fryslân heeft de vorige
week van automobilisten en motorrijders het
rijbewijs ingevorderd omdat de maximum
toegestane snelheid fors werd overschreden.
Een 35-jarige automobilist uit Bant reed
woensdagavond op de Afsluitdijk ter hoogte
van Kornwerderzand 138 kilometer per uur.
Hier is 70 kilometer per uur toegestaan. 

Een 24-jarige motorrijder uit Pingjum  reed
donderdagmiddag op de Arumerweg nabij
Witmarsum en  haalde daarbij snelheden van
160 kilometer per uur. Hier is 80 kilometer per
uur toegestaan. Toen de man even later de
bebouwde kom van Arum  met 144 kilometer per
uur binnen reed werd de man staande gehouden. 

Een 25-jarige motorrijder uit Sneek reed donder-
dagmiddag op de Rijpenderlaan nabij Witmarsum
en haalde daarbij snelheden van 120 kilometer
per uur met een top van 154 kilometer per uur.
Hier is 60 kilometer per uur toegestaan. Van
alle bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd.
Tevens werd proces-verbaal opgemaakt.



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 31 mei 2006

Centrum en Praktijk voor
rebalancing(r), massage, meditatie, 
cursussen, minicamping Zonnewind,

vakantieappartement, 
groepsaccomodatie 

geur- en kleurcadeautjes

10 juni stoelmassagedag met olie
2e pinksterdag-5 juni

Open Dag!!!
Kijk voor het programma op:

www.hetzonnehuis.nl 
0515-233567

Cultuurhistorische fietstocht over de Slachtedyk
Eindeloos slingert de Slachtedyk door het
vlakke land van Fryslân, van Oosterbierum
aan de Waddenzee tot Raerd bij Sneek.
Eeuwenlang beschermde de dijk een groot
deel van Noordwest-Fryslân tegen het water.
Sommige delen van de Slachtedyk zijn meer
dan tien eeuwen oud! Vanaf de dijk heeft men
een prachtig weids  uitzicht. Tijdens een cultuur-
historische fietsexcursie op zaterdag 3 juni
vertelt de deskundige gids, Daan de Hoop,
over de interessante geschiedenis van dit gebied,
de bewoners en het landschap. De excursie
start om 10.00 uur bij Museum “de Striid
Tsjin It Wetter”, Ald Hiem 5 te Wommels en
duurt ca. drie uur. Opgave kan tot vrijdag 2 juni
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea,
tel. 0512-381448.

Slachtedyk
Eeuwen gelden stroomde ten zuiden en oosten
van de huidige Slachtedyk nog zout water in
de Middelzee. Bij extreem hoog water met
westerstormen in de winter liep het land
steeds onder water. De mensen woonden
daarom op terpen en boeren legden dijken om

hun land om het vaker droog te houden. De
dijken van de Slachtedyk hielden het hoogwater
tegen en met sloten, vaarten en sluizen werd
het overtollige water naar buiten gewerkt.
Tot 1200 werden bestaande stukken dijk
verbonden tot één lange dijk van 42 kilometer,
de Slachtedyk. Na de afsluiting van de Middelzee
in 1250 was de Slachtedyk nog slechts een
binnendijk die extra bescherming bood.

Een monument van een dijk
Sinds 2000 wordt de Slachtedyk beheerd door
It Fryske Gea. Want behalve de cultuurhistorische
waarde heeft de dijk ook natuurwaarden. Het
marathonlange lint dat de dijk vormt is een
belangrijke verbindingszone voor planten en
kleine dieren. Hierlangs kunnen dieren als
egels, padden, kikkers, muizen en insecten
zich veilig verplaatsen. De dieren zorgen,
samen met de wind, voor de verspreiding van
de zaden. Kortom de Slachtedyk heeft veel te
bieden, zowel op historisch als landschappelijk
als op natuurgebied. Een fietstocht over de
dijk is een blik in het verleden, het heden, de
toekomst en ... naar verre horizonten.

Kamstra - AAuto’s 
Kalkovens 2   Makkum

Fiat Cinouecento 98 € 3100,-

Fiat Cinouecento 96 € 1975,-

Peugeot 205 4 drs 91 n.apk € 1350,-

Peugeot 205 2 drs 92 n.apk € 1650,-

Nissan Micra 96 € 2875,-

Mazda 323 sport.

nwtyp 95 n.apk € 2150,-

div. Opel Corsa benz 

+ diesel v.a. 93/97 € 1975,-

Ford Escort  95 € 1999,-

Peugeot T 106 benz. 92/94/96 € 1100,-

Renault Clio 4 drs 93 € 1700,-

Suzuki Alto 96 € 1999,-

Div.Golf  benz 

+ diesel v.a. 88/96 € 1250,-

VW Corrado G 60  89 € 2250,-

Alles met recente of nieuwe APK

Nog plm. 50 auto’s - div.prijzen 

Tevens auto’s gevraagd

0515-2231691 <<> 006-1134 1165 992

Witmarsum - Hemelvaartsdag zijn de leerlingen
van de examenklas van de Mulo van het jaar
1959 uit Witmarsum weer bijeen geweest
bij jufrouw van Dusschoten (juf Dus) in
Beetsterzwaag. Juf Dus (lerares engels, boek-
houden en wiskunde) werd n.l. 85 jaar en dat
moest gevierd worden. Nog steeds heeft ze
contact met enkele leerlingen van toen. Er
zijn ook veel leerlingen van toen uit Makkum
bij die de Mulo in Witmarsum bezochten.
Zo is ook het idee ontstaan om voor  de derde
keer weer bijelkaar te komen. Bijna de gehele

klas stond om elf uur op de stoep bij juf Dus.
De koffie en oranjekoek stonden al klaar. Er
werden natuurlijk vele verhalen verteld over
de schooljaren van toen en juf Dus hield een
toespraak over hoe ze in Witmarsum  terecht
kwam. Daarna is er getoast en gezongen op de
jarige. Na een paar aperitiefjes werd er een
lunch genuttigd bestaande uit soep en huzaren-
salade. Natuurlijk moesten we nog op de foto.
Na een zeer geslaagde dag namen we afscheid
van elkaar. Wij ontvingen dit bericht van
Minie de Peuter-Steensma.

Voor de 3e maal ontmoeting examenklas Mulo 1959
uit Witmarsum 

Bovenste rij staande v.l.n.r.  Geertje Hettema (Makkum); Minie Steensma (Witmarsum); Cees
Banning (Zurich); Tjalling Huizenga (Pingjum); Pier de Lange (Zurich); Koos van Dijk (Makkum);
Afke Jagersma (Arum); Reinie Scheffer (Witmarsum); Hotske Kooistra (Witmarsum).
Staande achter Hotske Jan van der Meer (Pingjum); Jantje de Groot (Witmarsum).
Gehurkt: Jopie Sierkstra (Witmarsum); Joukje Tijsseling (Makkum); Juf Dus; Akkie van Dijk (Makkum).
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VVV Makkum, Pruikmakershoek 2, 8754 ET Makkum
Tel. 0900-5400001. Fax 0515-232920
vvvmakkum@friesekust.nl

PROGRAMMA MAKKUM-WûNSERADIEL
juni

Makkum
Rondvaarten en vanuit Makkum: 
dagelijks per praam (=open rondvaartboot: kleine
max. 16 pers. en grote max. 40 pers.) Is het
mogelijk om vanuit Makkum de prachtige
omgeving vanaf het water te verkennen
(binnenwater, niet op het IJsselmeer). Diverse
rondvaarten zijn mogelijk bv. varen naar de
museum-dorpen Allingawier en Exmorra of
naar de molen van Cornwerd. Informatie en
reserveren VVV Makkum. 

Arrangement per touringcar: 
elke dinsdag van 1 april tot 30 oktober
Frieslandtour Noord, deze dagtocht voert u
door het noordelijke deel van Friesland en elke
donderdag Friesland-tour Zuid, deze dagtocht
voert u door het zuidelijke deel van Friesland.
Kosten volw. € 55.00 p.p. kinderen tot 12 jaar
€ 44.00. Inbegrepen: koffie met gebak en
lunch. Voor alle arrangementen geldt een deel-
nemersaantal van minimaal 10 personen.
Informatie en kaartverkoop VVV Makkum.

Workshop Koninklijke Tichelaar: 
maandag t/m vrijdag 10.30 uur  en 14.00 uur.
Uitsluitend bij voldoende deelname. 
Informatie: Mevr. Witteveen 0515-231341. 

Workshop Schilderen/Boetseren bij HKZ: 
Huisken Keramiek en Zeefdruk, Plein 5, Makkum.
Informatie, tel. 0515-233780 of VVV Makkum.
Dagje Makkum:

9.30 uur: Koffie met oranjekoek.
10.15 uur: Op traditionele wijze een tegeltje 

beschilderen in het atelier van H.K.Z.
12.30 uur: Koffietafel incl. soep in 

café-restaurant de Zwaan.
14.00 uur: Vaartocht per praam.
16.00 uur: Wandeling door Makkum

met een gids.
17.00 uur: Borreluurtje met aansluitend een 

Bourgondische maaltijd in 
café-restaurant de Zwaan.

Dit arrangement is te boeken vanaf 5 personen.
Kosten: bij 10-40 personen: € 45.00 p.p.

bij  5-10 personen: € 55.00 p.p.
Inl. tel. 0515-232474/0515-233780 
of VVV Makkum.   

>>> Uit in eigen regio <<<

Makkum
Schilderachtige wandeling door Makkum:
Realistische, zeer kleurrijke olieverf schilderij-
en van Maaike Boonstra-Poog in het
Waaggebouw (Stichting Ald Makkum) te
Makkum, tot 10 juli ma-za van 10.00 - 16.30
uur (ingang VVV). Bijbehorende wandelroute
in de expositieruimte aanwezig.

Allingawier: 
Expositie “Japke Mulder” in kerkje museumdorp:
tot 1 juli. Open: dagelijks van 10.00-17.00 uur.
Tel. 0515-231631. 

Expositie in atelier De Frije Wyn: 
tekeningen en grafiek van Frans Faber,
Marwei 13. tel. 0515-232845. Open: za. En zo.
14.00-17.00 uur en op afspraak. 

Exmorra:
Glasblazerij ‘t Quakeltje: 
glaswerk en beelden van Alwin Overwater,
Dorpsstr. 53. tel. 0515-573331. Open: di. t/m
za. 10.00-17.00 uur. 

De Cirkel: 
Expositie en verkoop van mineralen en (half)-
edelstenen, Bolswarderweg 3, tel. 0515-573595.
Open: wo. 14.00-17.00 uur, vr. 16.00-20.00 uur.
Zat. 10.00-17.00 uur en op afspraak.

De Spintol: 
poppenhuis tentoonstelling en verkoop van
zelfgemaakte artikelen. Dorpsstraat. Open:
ma. 13.00-17.00 en di. t/m za.  10.00-12.00 en
13.00-17.00 uur. Inl. tel. 0515-572913.

Frieslandbouwmuseum: 
tentoonstelling over o.a. hooioogst, vlasteelt,
zuivelcoöperaties, stoommachines en boter en
kaas maken op de boerderij. Dagelijks geopend
van 10.00-17.00 uur.

Kornwerderzand: 
Kazemattenmuseum Kornwerderzand: 
omvat de vml. verdedigingslinie waar in 1940
het Duitse Leger tot staan werd gebracht. Met
heringerichte bunkers (kazematten) die beeld
geven van de oorlogsdagen van die tijd, exposities
over wapens, Wonsstelling, verzet, bevrijding
enz. met videopresentatie in Bezoekerscentrum.
Open: wo. en za. Van 10.00-17.00 uur. 
Inl. tel. 0517-579453.

Tjerkwerd: 
Galerie ArtiSjok: 
de Galerie presenteert van Ada Stel in de expositie-
ruimte - verdeeld over drie verdiepingen en in
de beeldentuin. Tevens kunstuitleen. Kerkstraat 19.
Open: do-vr en zat. 13.00-17.00 uur, of op
afspraak, tel. 0515-579193. www.artisjok.com

Wons:    
Expo-Atelier Pur Sang: 
Landschappen, stillevens en portretten van
Antje van der Werf, Weersterweg 15. Open van
13.00-18.00 uur. Tel. 0515-532521.
www.antjevanderwefpursang.nl

Hejoe-winkeltje is weer
open !

* Joeke met rechts Hedwich  voor hun winkeltje

Makkum - Hejoe, het tweedehands speel-
goed- en kinderboekenwinkeltje van Hedwich
en Joeke, is weer open.Met ook weer allemaal
nieuwe spullen. Dit keer is het goede doel
‘Help ons de zeehonden helpen’. De vorige
keer is er 70 euro voor Ghana verdiend. Dus
kom ook deze keer weer naar Hejoe op Markt
21 in Makkum!

De Waardruiters
Cornwerd - In het afgelopen lange weekend
nam Christa Koomen deel aan een 4-daags
concours in Vriezenveen. Woensdag deed ze
met Magnolia mee in de klasse L-1. De 1e
proef werd beloond met 185 punten, de 2e met
181 punten, beide goed voor een winstpunt.
Donderdag startte ze met Wonderwoman in
de B-dressuur, de 2e proef behaalde ze met
186 punten een winstpunt. Datzelfde resultaat
behaalde ze in de L-1 proef met Magnolia.
Vrijdag startte ze opnieuw met Magnolia, de
1e proef behaalde ze 182 punten, de 2e 185
punten, beide opnieuw goed genoeg voor een
winstpunt en met de 2e proef verdiende ze de
5e prijs. Vrijdag reed ze nogmaals met
Wonderwoman in de B-dressuur. Een prima
proef, 192 punten, een winstpunt en de 2e
prijs en bovendien veroverde ze hiermee een
startplaats in de finale B-dressuur op zaterdag.
In het sterke deelnemers veld moest ze echter
genoegen nemen met een 18e plaats. Donderdag
was er een wedstrijd in Middenmeer. Marijke
Bonthuis behaalde hier met Hurricane 2 winst-
punten. Voor de 1e proef in de M-1 dressuur
kreeg ze 181 punten, voor de 2e proef 184
punten. Sabien Mollema was ook van de partij
in Middenmeer met Ilvano. In de klasse Z-2
dressuur behaalde ze 213 punten. Een winst-
punt en de 1e prijs.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm

Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm / 40 cm / 20 cm

Hoveniersbedrijf  B. Bosma
Tel. 0515 - 231012

Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

De winkel wordt verbouwd van 14 juni tot en met 26 juni. Houd hierbij rekening met uw stoomgoed

Wijngaarden Textiel & Mode Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

V E R B O U W I N G S O P R U I M I N G

Alle
zomermantels

20% korting

Damespantalon
met band

20% korting

BH’s
Uitlopende series

€€ 9.95

Sloggi &
Ten Cate

4 halen 3 betalen

Inleveren kopij en
advertenties
Makkum - In verband met Pinkstermaandag
dient de kopij en advertentieopdrachten voor
de Makkumer Belboei van woensdag 7 juni
uiterlijk vrijdag 2 juni 16.00 uur bij ons
binnen te zijn. Familie berichten in overleg
met de redactie. 
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker
bezorgen, dit geldt overigens elke week. Het
adres van de Makkumer Belboei is:
A. Quarré, Blazerweg 2 , 8754 AK Makkum,
tel 0515 231687 of e-mail: a.quarre@hetnet.nl 

Voor het goede doel
Makkum - In Makkum en omstreken is de
jaarlijkse Astmafonds collecte gehouden. De
opbrengst was hoger dan alle voorgaande
jaren. Daarvoor dank aan alle gulle gevers en
in het bijzonder alle collectanten die tijd hebben
vrijgemaakt om te collecteren.
De totale opbrengst is € 1277.48 waarvan
Skuzum € 66.61, Cornwerd € 84.04, Piaam
€ 22.30 en Kornwerderzand € 8.50.

Zing mee
Makkum - “Samen in de naam van Jezus heffen
wij een loflied aan”. Samen bekende geestelijke
liederen zingen, op d.v. zondagavond 4 juni,
in de grote zaal van “Avondrust”, begeleid op
orgel door dhr. G. Couperus. De toegang is
vrij. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte
welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 of
D. Tamminga, tel. 0515-231618

www.makkumerbelboei.nl
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Entertrainer vertelt
over hoe omgaan met
gasten in Makkum

Makkum - De middenstanders van Makkum
en hun personeel konden vorige week in De
Waag luisteren naar een uitleg door een niet
gerichte branche entertrainer de heer J. de Vries
over de omgang met mensen die in Makkum
vakantie houden en hun boodschappen doen.
Hoe kan de middenstand Makkum nog meer
promoten en wat moet er gedaan worden om
de recreant(klant) in Makkum te houden. 

De middenstand moet in eerste instantie een
team vormen. Men moet weten wat de andere
middenstanders in hun bedrijf te koop aanbieden
en door verwijzen naar een ander is beslist geen
schande. Het kan er voor zorgen dat de toerist
in het dorp blijft. 

Op de website van Makkum kan heel veel
informatie over evenementen etc. aan de
bezoeker kenbaar gemaakt worden. Als eerste
moet een bezoeker van een website informatie
krijgen over de leuke dingen die Makkum te
bieden heeft, pas daarna is het belangrijk dat
informatie verschaft wordt over de zakelijke
dingen. Internet is niet meer weg te denken in
deze tijd en neemt een steeds belangrijker
plaats in. Wat wil Makkum voor een dorp zijn,
wil het aantrekkelijk, rustig en dynamisch
zijn probeer dit dan duidelijk te maken. Zet
borden langs de weg waarop staat wat er te
doen is. Maak een flyer die de toerist bij
boodschappen doen mee neemt. 

Tijdens het toeristen seizoen horen de winkels
tussen de middag open te zijn. En als iemand
incidenteel op zondag open wil moet dat
mogelijk zijn. De toerist moet door een vrien-
delijke begroeting op zijn of haar gemak
gesteld worden in de winkels. Het vriende-
lijke en minder gehaaste van Makkum is ten
opzichte van de grote stad een verademing
voor de mensen. En als de Makkumer
middenstand eens wil weten wat voor moge-
lijkheden het dorp meer kan bieden zou het
voor een stagiaire van een HBO opleiding
Vrijetijdskunde een leuke stage opdracht kunnen
zijn. De heer de Vries gaf aan de aanwezige
middenstanders en hun personeel de nodige
stof mee waarover nog wel eens nagedacht
kan worden.

20 jaar Sport & Evenementen Stichting Makkum
Makkum - Het is een jaarlijkse traditie dat de
Sport & Evenementen Stichting Makkum het
weekend volgend op Hemelvaartsdag volleybal,
voetbal- en een kaats programma  organiseert.
Met ‘s avonds in de feesttent een optreden

door diverse bands. Na twintig jaar voorzitter
van de S.E.S. nam Wiebren van der Weerd
afscheid. Ook het vierde lustrum is succesvol
verlopen. 

Volgende week meer hierover.

* Allingastate, onderdeel van Stichting Aldfaers
Erf Route

Allingawier - Sinds 1 april heeft Allingastate
haar publiek meer te bieden dan rondleidingen
alleen. Van het vieren van jubileum tot receptie,
van huwelijksvoltrekking tot bruiloft. Van
zakelijke bijeenkomst tot bijzonder dineren
en vorstelijk logeren, Allingastate maakt het
mogelijk. Door haar vrije ligging in het Friese
landschap en de verschillende Friese bouw-
stijlen waaruit zij is opgebouwd maakt zij van
elke bijeenkomst een bijzondere beleving. 
Net buiten het kleine Friese dorpje Allingawier
bevindt zich Allingastate. Een prima uitvalsbasis
voor een ontdekkingstocht door de geschiedenis
van Friesland. Op zeer bijzondere wijze zijn
oude Friese bouwstijlen gebruikt voor het
creëren van een bijzonder landgoed. Voor het

houden van zakelijke besprekingen, vergader-
ingen en voor zakelijke lunches en diners is
de rustgevende en stijlvolle ambiance van het
woonhuis bij uitstek geschikt. Sinds kort kan
men elkaar het jawoord geven in de voormalige
woonkamer van de Allingastate. Dit bijzondere
moment deelt men met een select gezelschap;
de woonkamer biedt zitmogelijkheid tot 20
personen. Men zal verrast zijn van het luxueus
ingericht gastenverblijf voor twee personen
vrij gelegen aan de rand van het landgoed.
Door de vrije ligging kan geen geluidshinder
(verkeer) worden ondervonden van buitenaf.
Het verblijf heeft een eigen entree met ruim
terras voorzien van een royale jacuzzi (buitenspa)
en twee heerlijke ligstoelen. Door het wijds
uitzicht over de Friese landerijen zal men
genieten van een heerlijk moment van
rust.Sinds 2004 is de Allingastate aangekocht
door de Stichting Aldfaers Erf Route.Aldfaers
Erf is een unieke museumroute van 25 kilometer
langs vier authentieke Friese dorpen. Oude
ambachten en gebruiken uit de 18e eeuw worden
weer tot leven geroepen. 

Voor meer info kunt u contact opnemen met:
S. van Kalsbeek
Tel: 0515 230201/06-22717183
www.allingastate.nl
e-mail: info@allingastate.nl

‘Elk detail vertelt een geleefd verhaal’
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Top occasions met de beste garantie

Audi A4 Tdi proline,blauwmet,a/c-ecc,cruise contr,audi consert
Parkeer sensoren,lm.velgen,cpv+afst.bed,mistl,124dkm 2002  € 17900,-
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001  € 17750,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm   2002 € 14250,-
Citroen Picasso 1.8-16v LPG-G3,a/c-ecc,r-cd,79dkm   2002 € 13400,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst  2002 € 12900,-
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp   2002 € 12800,-
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen   2002 € 12750,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003 € 12250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 10900,-
Peugeot 206SW,1.4i,5drs,blauwmet,cpv+afst.bed,43dkm  2002 € 10900,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm   2002  € 10750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv   2001 € 9900,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm  2002 € 8900,-
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm 2004 € 8750,-
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,cpv+afst.bed,el.rmn,73dkm  2000 € 7400,-
Skoda Octavia Station Tdi,paarsmet,airco,el.ramen,c.p.v
El.schuif/kanteldak,l.m velgen,trekhaak,dakrail.    1999 € 7250,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001 € 6900,-

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u 
Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!

Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

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

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt....

Hallo Dorpsgenoten,

Op zaterdag 10 juni a.s. zullen wij weer de
jaarlijkse ringrijderij houden in ons dorp. Het
ringrijden zal om 19.30 uur beginnen, op de
Grote Buren in Pingjum. Dit jaar zullen wij
beginnen met de rubriek “Ringsteken onder
het zadel” en aansluitend zullen wij de rubriek
“Ringrijden aangespannen combinaties” houden.
Indien u ons wilt steunen, om het ringrijden
tot een succes te maken, dan kunt u een
vrijwillige bijdrage storten op bankrekening-
nummer 37.15.06.204 van de Rabobank t.n.v.
Ringrijderijcommissie Pingjum te Pingjum.
Wij zullen een deelnemerslijst maken waarop
al onze sponsors vermeld  worden. 

Indien u zich wilt opgeven voor het ringrijden
of nadere informatie wilt, kunt u contact
opnemen met de heer S. Wind, te bereiken op
telefoonnummer 0517-579122 of 
de heer P. Altena, te bereiken op telefoon-
nummer 0517-579407.

Graag zien wij u als deelnemer of toeschouwer
op zaterdag 10 juni a.s.

Met vriendelijke groet, 
namens de ringrijderijcommissie Pingjum 
Rein Brandsma.

Streeploos
Al enige tijd is de Weersterweg voorzien van
een dubbele streep in het midden van het weg-
dek.  Aan diverse mensen gevraagd, wat hun
beleving hierin nou zou zijn.

Hierin kreeg ik weinig of geen hoogte van de
betekenis. Menigeen antwoordde, dat uitleg
door de overheid nog wel zou komen. De
Kampioen van maart (ANWB) lezende werd
het mij niet duidelijker. In het midden kan een
onderbroken of een ononderbroken aanwezig
zijn. De kleur groen kan hierin ook voorkomen.
Ook een onderbroken of ononderbroken zijlijn
is mogelijk. Zelfs een ononderbroken lijn met
schuine tussenbalkjes is een optie. De lijnen
schijnen de snelheid aan te geven. Zijn de
bordjes uit de mode? Hier moet een ambte-
naar in streepjespak van achter zijn bureau
wel heel goed over hebben nagedacht.  Die
had vast een streepje voor bij de minister.
Geef mij maar streeploos. Ik hou wel van een
egaal kleurtje. Zelfs op de weg. 

MacCum

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Column
Locatie: zie plattegrond pagina 9
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e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MMAAKKKKUUMM

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Zing mee...
Samen in de naam van Jezus....

samen zingen in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum
op D.V. zondagavond 4 juni

1e Pinksterdag

Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
info: tel 542126 of 231618

www.makkumerbelboei.nl

Welpen
1e prijs 2e prijs 3e prijs
Jesse Rinia Makkum Sjoerd de Vries Lollum Bart Reijenga Witmarsum
K. P. Folkertsma Cornwerd Anne Mulder Lollum Sjoerd Herder Lollum
Lisanne Burghgraef Exmorra Jochem Strikwerda Burgwerd

Pupillen
1e prijs 2e prijs 3e prijs
Sietse Baarda Burgwerd J.B. van Abbema Schettens Johan van Abbema Schettens
Robert H. Twijnstra Exmorra Johannes Terluin Ferwoude Cris Feenstra Ferwoude

Rianne v.d.r Weide Nijland

Schooljeugd
1e prijs 2e prijs 3e prijs
Gabian van Popta Witmarsum Steffen de Boer Schettens Auke Geert Ybema Ferwoude
Hidda Huisman Witmarsum Erik Stellingwerf Ferwoude Johan Bekema Hartwerd

Boukje Namminga Bolsward Monique Bruinsma Bolsward

Federatiepartij Bolsward gewonnen door Witmarsumers

Sport

* Winnaars Federatiepartij                                                                          Foto: kv bolsward

Bolsward - Afgelopen zaterdag, 27 mei is de
gebruikelijke federatiepartij voor jeugd van 8
jaar tot en met 13 jaar georganiseerd door
kaatsvereniging Bolsward. Op de lijst 6 parturen
in 3 verschillende categorieën met deelnemers
van 11 verenigingen. Nu het voetbalseizoen
op z’n eind loopt komt, ook de deelname aan
de federatiewedstrijden op gang. Toch kon nog
niet in een afzonderlijke meisjes-categorie
worden gekaatst.

Bij de welpen stonden 2 tweetallen op de lijst
van 6 partuur, waarbij het krachtverschil hier
en daar groot was. Vooral in poule A was het
partuur van Jesse Rinia (Makkum), Klaas Pier
Folkertsma (Wons), en Lisanne Burghgraef
(Exmorra) veel te sterk. Met slecht één eerst
tegen plaatsten zij zich voor de finale. 

De pupillencategorie had slechts twee drietallen

en 4 tweetallen. Ook hier veel eenzijdige partijen.
In poule A bleken Sietse Baarda (Burgwerd)
en Robert Hendrik Twijnstra (Exmorra) de
sterkste door tweemaal te winnen. 

Bij de schooljeugd slechts één partuur wat uit
een tweetal bestond én zowaar de prijswinnaars.
Gabian van Popta en Hidde Huisman, beiden
afkomstig uit Witmarsum moesten vooral in
de eerste partij op gang komen. Nadat beiden
een spel lang alleen maar aces voorbij hadden
zien komen van Auke Geert Ybema, werd
hem verzocht de voorbest over te geven om
toch iets van een wedstrijd te behouden. Dit
viel verkeerd uit voor Ybema cs. Langzaam
kwamen van Popta cs. beter in hun spel en
vonden ze met hoge ballen een manier om
Auke Geert te bestrijden. Na een zeer spannende
strijd beslisten de Witmarsumers op 5 gelijk
en 6 gelijk de partij in hun voordeel. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Zoekertje

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

TE KOOP Puma cell voetbalschoenen,
zwart, mt 381/2, weinig gebruikt. Vr.pr. € 30.-
tel. 0515-231970

TE KOOP Loeki 24 inch meisjesfiets 3-5 jr.
z.g.a.n. € 85.-; Baby Bag draagzak Oranje
z.g.a.n. € 35.-, tel. 0515-576451

TE KOOP DVD speler en houten kaasvaten
beiden t.e.a.b./z.g.a.n, tel. 0515-573058 

TE KOOP Waterbed compleet 200 x 200,
riet uitgevoerd incl. nachtkastjes. Vaste prijs
€ 250-.-, tel. 06-51404162  

TE KOOP 1 Zwemvest mt. 2 = 10 tot 20 kg.;
1 Zwemvest mt. 4 = 20 tot 30 kg, € 15.- p/stuk,
tel. 0515-232725

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur
Tevens zijn wij 

pinksterdagen geopend

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

Bij aankoop van 2 stokbroden
kruidenboter GRATIS
t.w.v.

1.09
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

TE KOOP Buikdrager € 15.-; Combi babywagen
+ wandelwagen t.e.a.b.; Camping bedje voor buiten
€ 2.50; Antiek donkerbruin dressoir t.e.a.b. 
tel. 0515-576451

TE KOOP 11-Stedentochtkaart, Groep 6, 
tel. 06-53361086

GEVRAAGD Fiets Elfstedentocht startkaart
groep 1 t/m 5, tel. 06-29320920

GEVRAAGD Damesfiets met lage instap, 
tel. 0515-231648 

VERLOREN Woensdag 24 mei mijn fietstas. 
Wie heeft hem gevonden? Graag even bellen, 
tel. 0515-232097

AANGEBODEN Hulp in de huishouding en/of
oppas, tel. 06-47024245

AANGEBODEN Oppas voor door de week en
weekend, tel. 0515-232588 of 233894

WIE MIST een zwarte herenfiets? Deze stond
zaterdag 20 mei bij ons voor de deur. 
Inl. Nico Altena, tel. 0515-231981

GRATIS AF TE HALEN Zonnebank, 
tel. 06-51404162


