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Dodenherdenking 2007

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Ruim 60 jaar nadat de 2e Wereld-
oorlog afgelopen is wordt er nog altijd aandacht
besteed aan de mensen die hun leven gegeven
hebben voor onze vrijheid. In Makkum zijn
twee plaatsen die herinneren aan de oorlog.
Het ene is te vinden op de Buren en de andere
is nabij de Verzetsbrug. Op het kerkhof van
Makkum zijn ook graven te vinden van buiten-
landse militairen, die gesneuveld zijn. Van een
Engelse officier was een neef speciaal over-
gekomen vanuit Griekenland, Bob Body is een
neef van de Engelse piloot Menzies. Tevens waren
er nabestaanden van Nederlanders. Mevrouw
Postma-Bremer, Mevr. Ineke Haselhoff-Touwen,
de familie Dijkstra en de familie Adema. De
herdenking in Makkum wordt altijd voorafge-
gaan aan een herdenking in Kornwerderzand
en velen komen daarna naar Makkum. Aanwezig
in Makkum waren 18 oud mariniers, de
Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine
en een vertegenwoordiger van de British Royal
Navy. De herdenking werd ook bijgewoond
door een groot aantal Makkumers en hieruit
blijkt wel dat velen nog niet vergeten hoeveel
vrijheid waard is. Het is ook mooi om te zien
dat het niet alleen ouderen zijn, maar ook veel
jongeren, die de oorlog niet meegemaakt hebben,
maar dagelijks op de televisie kunnen zien
wat oorlog met mensen doet. Bij de ouderen,
die heel bewust de oorlog meegemaakt hebben,
is de emotie vaak te zien. Ze zijn het nog lang
niet vergeten. 

Bij het monument aan de Buren werden kransen
en bloemen gelegd en dit gebeurde ook op de
begraafplaats. De kinderen die in de stille tocht
mee liepen kregen allen een boeketje bloemen,
wat ze op de graven van de militairen mochten
leggen. Na deze plechtigheden was er nog een
overdenking in de Doniakerk. Evenals bij de
stille tocht was ook hier een rol voor leden
van Hallelujah weggelegd. Als een militair in
het veld omkwam en meteen begraven moest
worden werd de ceremonie ”Drop Drums”
verricht. In de kerk was deze taak voor de
tamboer-maître, drummers en vlaggendragers.
De trommels werden uit de riem gehaald en
opgestapeld, hier overheen werden vlaggen
gedrapeerd. Als in het veld tambours en pipers
aanwezig waren ondersteunden zij deze
plechtigheid. In de kerk van Makkum werden
de vlaggen van Nederland, het Verenigd
Koninkrijk, Canada en Friesland gelegd. Een
indrukwekkende ceremonie. Zo kregen de
gevallenen in het veld toch nog enig eerbetoon.
Pastor Draisma had in zijn overdenking het
verhaal van Kaïn en Abel doorgetrokken naar
de 2e Wereldoorlog, waar juist moedige mannen
en vrouwen hun leven gaven om hun broeders
en zusters te sparen. 

Een herdenking die bij velen diepe indruk
nagelaten heeft en velen toch weer aan het
denken zet over alle toestanden die ook nu
nog in de wereld voorkomen.

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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Info Familieberichten Agenda
zondag 9 mei
Makkum - Oeds v. Dijk partij 11.00 uur 
voor Heren A + B klasse, Dames, Schooljeugd,
Pupillen en Welpen

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

zaterdag 12 mei
Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur
Moederdagbingo

Exposities
Makkum - Expositie modeporselein door Alexander
van Slobbe tot en met 28 mei bij Koninklijke
Tichelaar. Geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur, zondags gesloten

Makkum - Zondag 13 mei open atelier en expositie
van olieverf schilderijen. Landschappen, portretten,
dorps- en zeegezichten. Open van 13.00-17.00 uur.
Maaike Poog, Turfmarkt 75, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten, tot 28 juni
werken van Michiel Galama, kunstschilder

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot
en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin
van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken
van metaal. In landgoed, permanente schilderijen
tentoonstelling van diverse kunstenaars

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend  tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie
Jan Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur;
Expositie Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s;
Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels

Piaam - Nynke Pleats expositie tot eind mei van
foto’s van de Afsluitdijk van Tjeerd Gietema uit
Witmarsum en er is een expositie van schilderijen
van Frans Faber uit Allingawier, waarmee hij ook
onderdeel van de kunstroute Wûnseradiel is. Open
zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur, toegang gratis

Pingjum - Open Atelier en expositie sieraden en
objecten, zondag 12 mei. Edelsmederij Elske,
Grote Buren 36, Pingjum. Open vanaf 13 - 17 uur
of op afspraak tel. 0517-579602 
of www.edelsmederij-elkse.nl

Pingjum - Zondag 13 mei 11.00 uur Openings-
manifestatie expositie afsluitdijk met filminstallatie.
Riegeweg 5, Pingjum. Zondag 20 en 27 mei van
13.00 tot 17.00 uur Filminstallatie in de oude
school. De dijk, een landmerk volgens de laatste
waarnemingen. Lokaal werk, Ernst Bernson en
Yvonne Willems, Grote Buren 47, Pingjum

Wons - Zondag 13 mei Expo Atelier Pur Sang.
Open zondagen: 20 en 27 mei; 2/3, 16/17 en 30
juni; 1, 14/15, 28/29 juli en 25/26 aug. Open van
13.00-18.00 uur. Voor vragen en info: Antje van
der Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel.
0517-532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

Bonnie Kooistra-Hoekstra 
uitvaartverzorging

Van 12 t/m 24 mei 
zijn wij i.v.m vakantie afwezig.

Waarneming in die periode voor
Makkum, Skuzum, Piaam, Gaast:

Dhr Cuperus
tel: 0515-572416

Waarneming voor Schraard,
Schettens, Longerhouw;

Mevr J. Koehoorn-Hoitsma
tel. 0517-531654

Thuis was waar moeder was
De laatste draad met ons ouderhuis is verbroken

Het gemis en de leegte zal blijven

Hartverwarmend was de belangstelling en het
medeleven na het overlijden van onze mem en
beppe

Geertje Dijkstra - de Boer
Het is voor ons een troost te weten dat zij niet
alleen voor ons, maar ook voor anderen veel
heeft betekend. Hiervoor onze dank.

Durk & Lolkje
Yde-Klaas & Attie
en beppesizzers

Makkum, mei 2007

Deze jonge man wordt
vandaag 9 mei 30 jaar

Om hem persoonlijk te 
feliciteren kun je hem

bellen op 06-55395791

Kerkdiensten
zondag 13 mei   

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. Jan Finnema uit Rwanda                        

R.K. Kerk zaterdagavond 
19.00 uur pastor J. v.d. Wal

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br.P.v.Hyum, Kollumerzwaag  

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9 Witmarsum. 
tel. 0517-531281

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk U. Wiersma, De Koarte Baan 13, 
Wommels, tel. 0515-332418                                            

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

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, 
tel. 0517-533336, tevens inloopspreekuur, 
gemeentehuis Witmarsum

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

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

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

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 10/5 t.e.m. wo. 16/5

3 pak D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram............................4.99

Jisper Kaas (meer smaak, minder zout) 500 gram.......nu 2.99

Runderrookvlees, pakje..........................nu 5 zegels extra

Top Q Appelsap, literpak...................................................0.59

Top Q Sinaasappelsap, literpak..........................................0.69

Honig Ossenstaartsoep..................................................nu 0.79

Modderman Oud Friesche Kruidkoek..............deze week 1.80

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 10 MEI
T/M ZATERDAG 12 MEI

RIBLAPJES

500 gram €€ 4.50

GEVULD FILET

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 10 MEI
T/M WOENSDAG 16 MEI

SALAMI

100 gram €€ 1.15

LEVERKAAS

100 gram €€ 0.90

CRANBERRY PATÉ

100 gram €€ 1.25

Wandelaars opgelet
Makkum - De Avondvierdaagse is dit jaar in
de week van 21 - 25 mei. De inschrijving is
op woensdag 16 mei in de Sporthal van 19.00
tot 20.00 uur. Nadere gegevens volgen in de
Belboei van volgende week.

Aanhouding na belediging

Leeuwarden - De politie heeft zondagmorgen
vroeg een 31-jarige inwoner van Witmarsum
aangehouden. De man schold op de Nieuwstad
in Leeuwarden zonder enige aanleiding twee
politieagenten uit. Hij werd daarop aangehouden
en naar het politiebureau overgebracht waar
proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt.

Opbrengst 
Unicef collecte
Makkum - Van 2 t/m 8 april 2007 is er in de
gemeente Wûnseradiel gecollecteerd voor
Unicef. Dat velen het kinderfonds van de
Verenigde Naties een warm hart toedragen
blijkt uit het feit dat de opbrengst € 3.621,74
was. Bijna € 160,00 meer dan vorig jaar!
Namens alle kinderen die door Unicef geholpen
worden Hartelijk bedankt voor uw gift!

Hieronder kunt u lezen wat de collecte in uw
dorp heeft opgebracht.
Arum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 344,73 
Burgwerd  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 126,00
Cornwerd  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 41.01 
Exmorra/Allingawier  . . . . . . . . .€ 281.35
Ferwoude  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 82.14
Gaast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 54.45
Kimswerd . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 302.25
Lollum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 171.87
Longerhouw  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 31.43
Makkum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.180.30
Parrega/Hieslum/Dedgum . . . . . .€ 303.55
Piaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 22.94
Schettens  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 93.55
Schraard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 125.50
Skuzum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 21.67
Tjerkwerd . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 129.96
Witmarsum . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 167.90
Wons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 141.14

Opbrengst collecte 
van de Hartstichting
Makkum - De jaarlijkse collecte tijdens de
Nationale Hartweek in april heeft een bedrag
van  € 1968,34  opgebracht! Daarvan neemt
Piaam € 36,12 en Idsegahuizum € 127,00
voor hun rekening. De Nederlandse Hart-
stichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten
en gevers van harte voor het behalen van dit
goede resultaat!

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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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  M E I
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Tjap Tjoy
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
i.v.m. Hemelvaartsdag

woensdag en vrijdag geopend
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10

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  . . . . . .€ 4,50

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Waterpark Mounewetter benoemt erebestuursleden

Zoals bekend bij vele verenigingen, stichtingen
en instellingen is het moeilijk om in deze snelle
en vooral op de economie gerichte tijd nog
vrijwilligers te krijgen voor een bestuursfunctie.
Toch zijn er uitzonderingen. Bestuursleden, die
lange tijd hun hart hebben verpand hebben aan
een vereniging, stichting of instelling. Mensen,
waarop je trots mag zijn, dat je ze in je gelederen
hebt. Zo vond ook het bestuur van Mounewetter.
Zij heeft dan ook in al haar wijsheid besloten
om de leden van het dagelijks bestuur, die 25
jaar of langer hun steentje hebben bijgedragen
aan het welzijn van de stichting te benoemen
tot erebestuurslid. 

Bij besluit van 27 maart j.l heeft het bestuur de
heren Deelstra, Hiemstra (postuum) en Leenstra
benoemt tot erebestuurslid van de stichting. Deze
heren waren vanaf de oprichting bestuurlijk
verbonden aan de stichting in 1972. Zo kwam
mede onder de inspirerende leiding van dhr.
Deelstra, tot 1999 als voorzitter en daarna tot
1 april 2007 als penningmeester, het bad tot
grote ontwikkeling. Ook de inbreng van dhr.

Hiemstra, die helaas te vroeg is overleden,
was als penningmeester groot. Samen met zijn
medebestuurders wist hij, gebruik makende
van zijn kennis als raadslid, maar ook als
directeur van de plaatselijk Rabobank, menig
subsidiekanaal aan te boren. Dhr. Leenstra, de
eerste 10 jaar optredend als secretaris, wist vanaf
de gemeentelijke kant, eveneens de nodige
subsidiemogelijkheden te lokaliseren. Voorts
was het dezelfde Leenstra, die bestuurlijk,
maar zich ook persoonlijk verantwoordelijk
voelde voor de exploitatie camping. In 1999,
nam hij net als dhr. Hiemstra, toen de camping
werd verkocht afscheid van het bestuur. 

Omdat het huidige bestuur meent trots te
mogen zijn op deze heren werd op 2 mei bij de
opening van het 35e zwemseizoen van Waterpark
Mounerwetter een plaquette met de namen
van deze bestuurders door de heren Deelstra
en Leenstra onthuld. Naast de gebruikelijke
felicitaties en bloemen ontvingen de heren
een oorkonde en een zwemabonnement voor
het leven voor henzelf en hun echtgenotes.

Alweer voor de vierde maal houdt Kingma &
Walinga makelaars aanstaande zaterdag hun
Grote Open Huizen Route, waarbij meer dan
veertig woningen deelnemen in vooral Zuid
en West Friesland. De deelnemende woningen,
waarvan u in deze krant een overzicht kunt
vinden, zijn geopend van 11.00 tot 14.00 uur.

Behalve de woningen zijn ook de kantoren in
Makkum, Sneek en Lemmer komende zaterdag
van 11.00 tot 14.00 uur geopend. U kunt daar
terecht voor vragen of meer informatie over de
woningen. Ook zal er een hypotheekadviseur
aanwezig zijn.

Ga komende zaterdag dus eens geheel vrij-
blijvend en zonder het maken van een
afspraak, kijken in één of meer deelnemende
woningen. De eigenaren zullen u van harte
welkom heten.

Voor meer informatie:
Kingma & Walinga makelaars
Voorstraat 1 te Makkum
telefoon 0515-233664, www.kingmawalinga.nl

Huis & Hypotheek
Kerkstraat 2f te Makkum
telefoon 0515-431000, www.huis-hypotheek.nl

Grote Open Huizen Route in Zuid en West Friesland

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Goudgele Hollandse andijvie
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.95

Hollandse bospeen
1 mooie bos voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.95

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

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

Fruitmix van
Elstar – Conferance 
en Gieser Wildeman

appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50

10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: info@web-works.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Zwembad Mounewetter geopend met zomerse
Hawaiparty

Witmarsum - Onder een stralende zon is op
2 mei j.l  het waterpark Mounewetter weer
geopend door de voorzitter Andries Zwager.
Deze dag passeerden alweer 700 bezoekers de
kassa. Zij werden deze middag vermaakt door een
aantal Cios studenten die een leuk programma
hadden opgezet. Zo was er weer het bekende
stuivertje duiken. Voor iedereen die een gele of
blauwe stuiver had gevonden was er een prijs.
Dit seizoen werden er ook spelletjes gedaan op
het veld . Zo kon je o.a stepdansen en volleyballen. 

Waterpark Mounewetter is dan ook meer dan
alleen zwemmen. Op de donderdag en vrijdag-
ochtend zijn er gratis proeflessen gegeven voor
Aquajoggen en Superfit. Waarbij men na de
tijd gezellig met elkaar gratis koffie mocht

drinken. Het personeel van Mounewetter brengt
je in beweging. Op de middag was er deze
dagen steeds extra spelmateriaal in het water.
Dat het zwembad erg in trek is blijkt uit onze
abonnementen verkoop. Velen beschikken deze
zomer over een abonnement. Vanaf  7 mei zijn
ook onze zwemlessen voor kinderen weer van
start gegaan. Mounewetter blijft het publiek
van alles aanbieden deze zomer,  zo mogen de
vaders op 18 juni vaderdag gratis zwemmen.
Tijdens de grote vakantie zijn er extra spelletjes
voor de kinderen op woensdagmiddag en is er
nachtzwemmen op 6 juli. Mounewetter hoopt dan
ook dat men alle bezoekers een fijn zwemseizoen
kunnen toewensen met mooi weer. 
Kijk voor meer informatie op 
www zwembadmounewetter.com. 

Cornwerd - Nationale Molen- en Gemalendag
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12 mei.
Het wordt een extra feestelijke editie in verband
met het Jaar van de Molens dat in 2007 wordt
gevierd. Juist dit jaar is iedereen nog meer
welkom op de honderden molens die tijdens
deze dag voor het publiek zijn opengesteld.
Bovendien worden op tal van molens in het
kader van het Molenjaar extra evenementen
georganiseerd. Behalve molens, zullen ook
tientallen gemalen te bezoeken zijn. Molens
die zijn opengesteld zijn niet alleen te herkennen
aan de blauwe wimpel die dan uithangt, maar
vaak ook aan de speciale Jaar van de Molenvlag.
Maar ook als de wieken rondgaan is de molen
in de meeste gevallen te bezoeken. 

Wilt u molens bezoeken, dan is dit vandaag de
gelegenheid bij uitstek. Waar u op andere,
doordeweekse dagen wel eens tegen een
gesloten molen aanloopt (het blijft in de meeste
gevallen immers vrijwilligerswerk!), op Nationale
Molen- en Gemalendag is voor de 35e maal

een maximaal aantal wind- en watermolens -
meer dan 600 - en gemalen geopend voor het
publiek. Zo ook de meeste molens in de zuid-
westhoek en nog gratis ook! Wel zal de molenaar
het op prijs stellen als u een bijdrage stort in
de molenpot. Veel molenaars hebben op deze
dag naast de gebruikelijke rondleiding iets
extra’s georganiseerd. Wat dat inhoudt zult u
zelf moeten ontdekken, per auto of liever nog,
milieuvriendelijk, per fiets! Ook zullen er verder
in friesland diverse molens voor publiek
opengesteld zijn. Veel molens zijn gedurende
het hele jaar geopend, vaak op zaterdag of
zondag. Informatie daarover vindt u op de
website  www.molens.nl . 
Op dezelfde website is vanaf begin april een
overzicht te zien van de molens en gemalen
die meedoen aan de Nationale molen- en
Gemalendag 2007. Activiteiten in het
kader van het Jaar van de Molens leest u op
www.jaarvandemolens.nl. Als U meer wilt weten
over (de deelnemende) gemalen raadpleeg
dan www.gemalen.nl 

Nationale molen en gemalendag

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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De praktijk voor fysiotherapie van Theo de Groot is verhuisd naar de v. Aylvaweg 16,
Witmarsum. U bent van harte uitgenodigd om onze nieuwe praktijk te komen bezichtigen
op: zaterdag 119 mmei aa.s. vvan 115.00 uuur -118.00 uuur.

Mogelijkheden voor:
Allround fysiotherapie; ook rechtstreeks toegankelijk

Medische training: het volgen van trainingsprogramma’s op medische indicatie. 
Dit wordt veelal vergoed door uw zorgverzekeraar, maar hangt in enigermate af van 
uw aanvullende verzekering

Trainingscentrum: indien u wilt trainen zonder directe medische aanleiding of 
eventueel volgend op een medische training, dan kunt u hiervoor op eigen kosten 
bij ons terecht.

Kom langs op de open dag en laat u informeren.

Theo dde GGroot - TTinet TTigchelaar
v. Aylvaweg 16, 8748 CE Witmarsum - website: fysiowitmarsum - tel: 0517-531901

OPEN HUIS

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Wist u dat...
* er leuke moeder/vaderdag kadotips te vinden

zijn op de site van de Stichting Visserijdagen 
Makkum? www.visserijdagen-makkum.nl

* de jaarlijkse rommelmarkt van actie kerken-
werk dit jaar wordt gehouden op zaterdag 
12 mei

* deze rommelmarkt duurt van 9.30 uur tot 
16.00 uur.

* U op het entreebewijs een etentje voor twee 
personen bij ”Het Posthuis” kunt winnen

* met de opbrengst een project gesteund wordt
van Jan en Cocky Finnema in Rwanda

Beste Mensen,
Rwanda - Het lijkt allemaal nog wat onwerkelijk
maar zeer binnenkort hoop ik toch echt naar
Nederland te komen voor een korte ‘promotour’
namens Kerkinactie. Op zondag 13 mei hoop
ik dan voor te gaan in de Van Doniakerk en na
afloop u/jou iets te laten zien van ons leven en
werk hier in Rwanda. 

Nu we ruim een jaar hier wonen, valt er heel wat
te vertellen over dit land en de mensen. Hopelijk
lukt het om op deze manier iets van onze
ervaringen over te brengen. Gemakkelijk zal
dat niet zijn, want het is toch een heel andere
wereld hier. Dat kunnen Pleunie en ‘buurman’
Sibo beamen na hun vakantie in Kigali.

Ik kijk er naar uit u/jullie allen te ontmoeten.
Graag oant sjen!

Ds. Jan Finnema
2 Joh.:12

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00

zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00

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

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken



Ferwoude - Veel is besproken over dit onder-
werp. Zo ook op onze school. Aan het eind
van dit project hebben wij geprobeerd een
slotdiner te organiseren voor de ouders met de
kinderen. En dat is gelukt! Goed voorbereid
zijn wij begonnen. Het voorgerecht is samen-
gesteld door de middenbouw. Hiervoor is een
bezoek gebracht aan het ‘Friesland College’ te
Heerenveen. Wij zijn daar gastvrij ontvangen
en begeleid door de sympathieke Edu Hoekstra.
Met behulp van enthousiaste en geduldige
studenten/coaches zijn de kinderen aan de

slag gegaan om een heerlijke huzarensalade
samen te stellen.

De bovenbouw is eerst op bezoek geweest bij
eveneens het ‘Friesland College’. Daar kregen
ze les in serveren en tafeldekken onder leiding
van de bekwame meneer Van der Meer. Ook
hebben zij nog een bezoek gebracht aan ‘t
Stasjons Kofjehûs te Molkwar. Hier heeft de
inspirende kok Wim Postma de beginselen
bijgebracht van het voortreffelijk bereiden
van NASI en SPAGHETTI. Met humor en
vakmanschap is alles goed tot stand gekomen. 
De kleuters zijn bekwaamd in het fabriceren
van een méér dan heerlijke vlaflip en gemengde
vruchtjes. In de middag en avond zijn er 116
hongerige maagjes en magen samen met hun
eigenaar gekomen om alles te proeven, te keuren
en natuurlijk op te eten. Het gastenboek heeft
ons duidelijk gemaakt, dat een ieder zeer
tevreden was over de producten, maar ook
over de vlotte en keurige bediening. Hulde.
Hieruit blijkt weer, dat een kleine school ook
groot(s) kan zijn!!
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GRANDIOOS TUINFEEST

TE EXMORRA

OP ZATERDAG 12 MEI A.S.

MET DE BRABANTSE FORMATIE

THE RED CARS
AANVANG: 22.00 UUR

FEESTTENT OP HET SPORTVELD

LEGITIMATIE VERPLICHT

ORGANISATIE: STICHTING CLUB’77

B. BOSMA
biedt te huur aan:

Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.

Tuinfrees 80 cm breed

Hogedruk reiniger 160 Bar

Trilplaat

Steenknipper

Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

CBS ‘De Finne’ ons project voeding

Gaast -  Traditiegetrouw is op Koninginnedag
het kaatsseizoen weer van start gegaan bij
Kaatsvereniging Trije yn Ien, Gaast/Ferwoude.
De eerste kaatspartij van dit seizoen werd
gesponsord door de Rabobank en de Welkoop.
Met 7 parturen op de lijst was dit een goede
opkomst. Ondanks de straffe wind die er stond,
werden er mooie partijen gespeeld. Het partuur
wat de hele dag al uitblonk, was dat van Pieter
van der Valk, Marten Hoekstra en Trijntje
Hoekstra. Dit door onder meer vele ‘boppe’
slagen van zowel Pieter als Marten. Maar ook
Trijntje droeg zeker haar steentje bij. Zij sloeg
de gehele dag, ondanks de harde wind, prima
op. Dit partuur won dan ook in de finale met

5-2 6-6 van het partuur van Sierd Henk
Stellingwerf, Sytze Stellingwerf en Anke
Tuinier. In de finale van de verliezersronde
was er een spannende strijd te zien tussen het
partuur van Jan Stellingwerf, Klaas Postma en
Anwerd Jorna, en Hendrik de Boer, Edzer
Hiemstra en Marieke de Vries. Uiteindelijk
wonnen Jan Stellingwerf c.s. met 5-4 6-2.
Pieter van der Valk werd uitgeroepen tot
koning van deze koninginnepartij. Men kan
terug zien op een mooie start van dit seizoen. 

Noteert u alvast in de agenda: vrijdag 22 juni
‘Merke’ ledenpartij. 
Opgave voor dinsdag 19 juni 19.00 uur.

Kaatsseizoen k.v. Trije yn Ien weer van start

* v.l.n.r. Trijntje Hoekstra, Pieter van der Valk en Marten Hoekstra

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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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

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003  € 16.900,- 
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14.450,-
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm 2001 € 13.900,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 13.850,-
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen  2003  € 13.750,-
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 € 13.445,-
Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,cr.contr,r-cd,84dkm 2003 verkocht!
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   2003 € 11.950,-  
Peugeot 406 Break Hdi 110pk,zilver,airco-ecc,cruisecontrol
Lm.velgen,radio-cd/navigatie,trekh,el.rmn/spiegels. 2004 € 11.900,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm  2005 € 11.900,-
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm 2002  verkocht!
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd     2002 € 11.400,-
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm 2003 € 9.250,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002  € 7.900,-
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm 2004 € 6.950,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm  2002 € 7.250,-
Opel Astra Station 1.6-16v,blauwmet,st.bekr,trekh    1998 € 3.750,-
Peugeot 205 Diesel,rood,3drs,cpv,el.ramen,nette auto 1996 € 2.450,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's,

www.garagehorjus.nl 
tel 0515-231318 

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
VW Bora Tdi,comf.l
Blauwmet,airco-ecc
Cruisecontr,radio-cd
Boardcomp,el.ramen
Cpv+af.st.bed 
104dkm   bj 2003     
€ 13.850,-

Hyundai Getz 1.6i
gls,5drs,airco,cpv
el.ramen,zilvermet
radio-cd,nieuwstaat 
41dkm  bj 2003   

€ 9.250,-

Jubileum tuinfeest
Exmorra - Zaterdag 12 mei a.s. wordt in
Exmorra weer het traditionele tuinfeest geor-
ganiseerd door Stichting Club’77, die dit jaar
haar 30-jarig jubileum viert. Vanaf 1979
wordt door Club’77 het tuinfeest georganiseerd,
eerst meestal in de open lucht achter dorpshuis
‘t Honk daarna in een tent op het sportveld. Er
werd begonnen met de bands Pubstreet
Bluesband uit Bolsward en Ultrajectum uit
Harlingen. Daarna volgden diverse bands en
artiesten o.a. Peter Koelewijn, Normaal,
Vanessa, Willem Duyn, Herman Brood, Pig
Meat, De Kast, De Dijk, etc.
Dit jaar komen The Red Cars met een spetterende
show. Deze band betrekt het publiek in haar
enthousiasme en zet een daverende hitshow
neer. Dat doen ze al negen jaar door heel het
land. Stralend middelpunt  Monique is ”de meid
op gitaar” die zingt, speelt, danst en entertaint.
Ze laat geen publiek achter zonder schorre
kelen van het meezingen. De andere bandleden
zingen allemaal zowel koor als lead en dat
leidt tot een breed repertoire en veel afwisseling
op het podium. Zo kan plots het publiek verrast
worden als ineens de instrumenten geruild
worden. Absoluut uniek en onvergetelijk is hun
decor en show-outfit. Een verhoogd drumpodium
met race-blokken, ZZ-Top auto’s met ingebouwde
lampen, een flitsend neon-logo, finisch-vlaggen,
banden, pionnen en rook. De kleding wisselt
per set. Specialiteit van The Red Cars is al
jaren de nummers direct door te spelen, ook in
medley vorm. Dus reken maar dat de vaart erin
blijft en dat elk optreden een groot feest wordt!
Ze spelen de lekkerste hits van o.a The Red
Hot Chili Peppers, Normaal, Shakira, Marco
Borsato, U2, Queen, Anouk, Europe, Metallica,
Hazes, dus voor jong en ”oud”. Een garantie
voor een gezellige avond in Exmorra.

Doarpskrite Makkum
behellet 2e priis 
fan ’e toanielkrich.
Makkum - Doarpskrite Makkum hat in hiel
fertsjinstelik 2e plak behelle mei it stik ”fekke
in e fûke” ôfrune winterskoft spile in e Prins.  De
dit jier nei de eareklasse (heechste) promofeare
toanielploech behelle 214 punten. Winnaar
wie Halbertsma fan Wergea mei 255 punten.
Dit war bekend makke op e slûtjunnen fan e
stichting amateur toanielkrich Fryslân (S.T.A.F)
ein april in de lawei in Drachten.                    

Bestjoer Doarpskrite Makkum.

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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EEN MOEDER
IS ONBETAALBAAR!

BLOEMETJE?

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

Moederdag 13 mei

10% korting

op gehele collectie
geldt niet voor de aanbiedingen

Venema 
dhz en tweewielers/ huishoudelijk

Voorstraat 7   <>  Makkum

NU OOOK HHUISGEMAAKTE BBELEGDE BBROODJES! 
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Op jubileumdag de gastouders in de bloemetjes gezet

Witmarsum - Het gastouderbureau van de
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland
heeft met haar gastouders hun jubileum
gevierd. Liefst 17 gastouders zijn sinds vijf.
tien en zelfs vijftien jaar aangesloten bij het
gastouderbureau. De aanwezige gastouders
werden op uitnodiging van het gastoderbureau
feestlijk in de bloemetjes gezet en bedankt
voor hun enthousiasme en goede trouw.
Sommige gastouders doen de opvang van een
paar kinderen, anderen vangen kinderen van
meerdere gezinnen op. De gastouders hebben
in de loop der tijd heel wat kinderen opgevangen
en hopen er nog lang mee door te kunnen gaan.
Door de kinderopvang krijgen zij een persoon-
lijke band met de kinderen en ouders. Ook is
de band met de medewerksters van het gast-
ouderbureau in de loop der tijd gegroeid. Zij
komen regelmatig bij de gastoders over de vloer.
We kunnen hier niet iedere gastouder noemen,
maar ieder heeft haar eigen achtergrond en
mogelijkheden. Of je nu woont op een boerderij,

in een dorp of op een etage 2 hoog in de stad.
Doordat er steeds weer nieuwe gastouders bij-
komen, kan het gastouderbureau bijna elke
opvangvraag behandelen door heel Zuidwest
Friesland. De gastouders vangen kinderen op
van 0 tot 13 jaar, in hun eigen huis of in het
huis van de kinderen. De werving, selectie,
bemiddeling en begeleiding vindt plaats via
het gastouderbureau. Momenteel worden 640
kinderen via het gastouderbureau bemiddeld.
Gastouderopvang is naast andere vormen van
kinderopvang een onmisbare voorziening
voor ouders die werk en zorg voor kinderen
willen combineren. Kinderopvang via het
gastouderbureau biedt voor hen vele voordelen
zoals betrouwbaarheid, continuïteit en toezicht
op de kwaliteit. Om van de Wet Kinderopvang
gebruik te mogen maken (en de kinderopvang-
toeslag te kunnen ontvangen) moet de opvan
via een erkende organisatie als het gastouder-
bureau plaatsvinden. Deze neemt tevens de
bijkomende administratie van ouder uit handen.

Sneek - Het is zover! Het FJFO bestaat 10 jaar.
Dit heugelijke feit zal plaats vinden op 12 mei
a.s. in sportcentrum Schuttersveld te Sneek.
In samenwerking met musicalster Maaike
Widdershoven, bekend van onder andere de
‘Phantom of the Opera’ en de ‘West side
Story’. Maaike zal naast de presentatie ook
een paar nummers met het FJFO zingen. Ook

zal er een wereldpremiére plaatsvinden van
het stuk ‘De IJswoestijn’ door Jan Bosveld
speciaal gecomponeerd vaar het FJFO. Dit
beloofd dus een spetterend spektakel te worden. 

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang
is € 8.00. Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Deze kaarten zijn aan de zaal te verkrijgen.

Het Frysk Jeugd Fanfare Orkest 10 jaar

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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We willen Ellen haar verjaardag vieren en
ergens een biertje drinken bij een soort loket
vragen we of ze bier verkopen ja kom maar
mee we worden verbannen naar een soort
magazijntje en moeten op kratten zitten maar
er is bier en sterke drank. Het wordt al gauw
bekend dat wij hier zitten want vele mannen
komen even kijken en drinken wat met ons
mee de stemming wordt steeds beter en we
zingen sinterklaas liedjes en zelfs Friese liedjes
en de Indiaanse mannen gaan hierop zelfs
dansjes uitvoeren. Een beetje teut zoeken we
een eetgelegenheid, we komen in een donkere
tent terecht en worden ergens apart gezet achter
hoge banken binnen een paar minuten zien we
wel dertig zwarte koppies ons begluren.Menu
kaarten kennen ze hier niet dus zeggen we
breng maar wat lekkers, het voorgerecht wordt
geserveerd op een krant een soort komkommer,
het hoofdgerecht bestaat uit gebakken vis en
kip en rijst, bestek krijgen we niet dus eten we
alles met de rechterhand op want je linker
hand is om je billen mee af te vegen dus
onrein.Dit alles gebeurd onder toezicht van
vele belangstellende mannen.

Vandaag gaan we naar Mysore ons einddoel,
een beetje duf zitten we op de scooters komt
van de rum en het bier. Onderweg regent het
zo nu en dan Peter neemt het ploegen van een
boer even over zo loopt hij met regenpak en
helm op achter de ploeg met twee ossen
lachen natuurlijk.Mysore is een grote stad, we
gaan op zoek naar een hotel we komen bij een
poepie chique hotel aan er wordt geknikt en
gebogen voor ons 1000 ruppies per nacht dit
is bijna 20 euro kapitaal voor Indiaase begrippen.
We leggen de meneer achter de balie uit dat
we niet meer dan 500 ruppies per nacht willen
betalen o, no problem zegt hij, ik heb nog een
hotel is nog nieuw en dat kost 450 ruppies per
nacht  Hij roept een toek toek wagentje en die
zal ons de weg wijzen we scheuren met 4
scooters achter dat ding aan wij als laatsten en
we moeten levensgevaarlijke stunts uithalen
om bij te blijven totdat Peter zijn bagage door

de lucht vliegt ,we stoppen en helpen Peter
maar hoe vinden we nu de weg de anderen
zijn verdwenen, maar als een wonder komt toek,
toekje daar opeens weer aan het hotel is vlakbij.

Super de luxe hotel met douch een echte , wc
met bril , room service en tv en hele schone
lakens en handdoeken wat een weelde. We
lopen de stad in komen op de markt met veel
sandalhout, zeep en parfum en wierrok stokjes
daar is deze streek beroemd om.We ontmoeten
Mustafa een jongetje van 8 jaar die prima
Engels spreekt en ons overal naar toe brengt
een grappig jongetje we eten bij zijn oom en
later gaan we naar de engelse markt waar
iedereen hem kent en ook hier vele ooms van
hem, ook worden we naar wat winkeltjes
gesleept van familie we denken dat hij zo zijn
kostje bij elkaar scharrelt.

Het is zaterdag  en we willen vandaag het
beroemde paleis van de Maharadja bezoeken
maar onderweg horen we dat de huidige
bewoner ook een maharadja in zij gouden
stoel buiten wil zitten en dat daardoor het
paleis is gesloten tot half twee. We besluiten
eerst naar de dierentuin te gaan wat erg leuk is
de dieren  hebben hier redelijk veel ruimte en
we zien vrijende giraffen(daar komen jonkies
van) witte tijgers, panters,  vele apen soorten
krokodillen, olifanten enz en dit alles in een
prachtige bloeiende en groene omgeving. We
lunchen in een pizzeria lekkerrrrr. Dan het
paleis is heel mooi en indrukwekkend jammer
dat je binnen geen foto’s mag maken we lopen
er vol verbazing rond prachtige pilaren en zilveren
en gouden deuren helemaal bewerkt. Veel glas
in lood.We zien de prachtige gouden troon
waar de maharadja  op zit tijdens feesten deze
wordt dan op een versierde olifant vastgebonden
en zo wordt de maharadja dan door de stad
gereden Dit paleis is nog redelijk nieuw van 1912,
want het oude houten paleis is in 1897 afgebrand.
Na al deze indrukken gaan we een tukje doen
op de kamer, Eeltje is niet zo fit heeft race
kak. ‘s Avonds eten we bij een goede Chinees.

Scooterreis door India (vervolg) door Eeltje en Marijke Kuperus

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

Welke vlotte jonge meid van
17 tot 20 jaar wil deze zomer
ons team komen versterken

in en om de winkel.
Het gaat om een baan

van 30 uren voornamelijk 
in de ochtend uren.

Graag telefonisch reageren 
op nr. 0515 231407

Makkumer Belboei Krant voor Makkum en omstraken
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KAATSVERENIGING MAKKUM ORGANISEERT 
DE OEDS V. DIJK PARTIJ

Zondag 13 mei a.s. wordt deze traditionele openingspartij van het seizoen gehouden.
De partij staat open voor Heren A + B klasse, Dames, Schooljeugd, Pupillen en Welpen.

Aanvang: 11.00 uur op ”Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat.
De jeugd begint om 12.00 uur!

De prijzen bestaan uit waardebonnen en eretekens.
De kransen worden aangeboden door Bosma Hoveniersbedrijf.

Opgeven voor deze partij kan t/m zaterdag 12 mei in de kantine of
bij secr. Mieke Tilburgs 231377.

De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen: zat. 12 mei om 19.00 uur in de kantine.

Heren en Dames: zat. 12 mei om 20.00 uur in de kantine.

Tot zondag !!   Meer info op www.kvmakkum.nl

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

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 12 mei  

senioren
Walde de 2 - Makkum 3 12.45 uur

junioren
Makkum C1 - Joure SC C2 11.00 uur
B’bergum’80 MC1 - Makkum MC1 10.30 uur

pupillen
Makkum D1 - Leeuwarden 9.30 uur
Makkum D2    - TTBC D3      12.00 uur
Makkum E1    - Woudsend E1   10.00 uur
NOK E2      - Makkum E2   9.00 uur
Makkum E3     - Langweer E1  11.00 uur
Makkum F1    - FVC F1      10.00 uur
Sneek F3     - Makkum F2   9.30 uur
Mulier F1     - Makkum F3   10.00 uur
SDS F4        - Makkum F4   11.00 uur
Makkum F5      - Mulier F3  11.00 uur

Basketbal clinic
voor alle jongeren
Pingjum - De bekende basketballer Tom Simpson
geeft op zaterdagavond 26 mei een gratis basketbal
clinic in Pingjum. Dit is een soort kennismakings-
les voor alle jongeren uit Pingjum en de omliggende
dorpen. De jongeren van 13 tot en met 16 jaar
kunnen deelnemen van 19.00 tot 20.00 uur en van
20.15 tot 21.15 uur is de  clinic voor de jongeren
van 17 tot en met 24 jaar. De clinic wordt gegeven
op het basketbalveld in Pingjum, dat naast de net
geopende jeugdsoos ‘Us Húske ligt. Na afloop is
er een feest in de nieuwe jeugdsoos! Alle jongeren
krijgen de kans om na de clinic nog eens vier
basketballessen van Tom Simpson te volgen
voor een kleine bijdrage. Ook deze lessen vinden
weer plaats in Pingjum, dus dicht bij huis. De
lessen worden op de 4 dinsdagen erna gegeven,
dus 29 mei, 5, 12 en 19 juni. Foarset en de jongeren-
werker van gemeente Wûnseradiel geven de jongeren
de kans om gratis kennis te maken met de basket-
balsport. Jongeren die enthousiast geworden zijn
en na de clinic en de 4 proeflessen verder willen
met basketballen kunnen terecht bij de basket-
balvereniging Green Lions in Harlingen. Alle
jongeren die zin hebben om mee te doen kunnen
zich opgeven bij de jeugdsoos in Pingjum of bij
Johan Visser. Geef je naam, leeftijd en telefoon-
nummer maar door en je wordt op de lijst gezet.
Voor opgaven kan ook gemaild worden naar
L.statema@timpaanwelzijn.nl Opgeven kan nog
tot vrijdag 18 mei. 
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

zondag 13 mei 
moederdag

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De Waardruiters
Cornwerd - Het koninginnenweekend was opnieuw
een prachtig zonnig weekend, wat zeker van pas kwam
bij de groep Waardruiters die een paar dagen met de
paarden naar Texel gingen. Behalve heerlijke buiten-
ritten door bos, duin en langs strand, kon er ook nog
deelgenomen worden aan een spring/dressuur wedstrijd. 
Zaterdag startte Alice v.d. Brug met Livius in de B-
dressuur, met een score van 180 punten voor de 1e
en 181 punten voor de 2e proef behaalde ze 2 winst-
punten. In deze klasse nam ook Willeke de Vries
deel met Noah, zij behaalde met 185 punten een
winstpunt. Pieta Menage behaalde met Uniek een
winstpunt in de klasse L-2 met 184 punten. Zondag
startte ze nogmaals en behaalde de fraaie score van
199 punten wat haar behalve 2 winstpunten de 2e
prijs opleverde. Pieternel Heeres nam met Olijfje
deel aan het L-springen, het 2e parcours won de 4e prijs.
Sjerstin Talsma ging zondag 29 april naar Callantsoog.
Met Via Via nam ze deel in de B-dressuur. De 1e
proef behaalde ze 186 punten de 2e proef 189 punten.
Het leverde haar 2 winstpunten op. Ook Menthe
Talsma startte in Callantsoog. Haar 2e proef met
Via Via won ze met 174 punten de 1e prijs.

Zaterdag 5 mei werd in Koudum de kringwedstrijd
gehouden voor pony’s. Yvette Altena startte met
Martijn in de B-dressuur. Met de 2e proef verdiende
ze 188 punten en daarmee ook een winstpunt. Ook
een winstpunt in de B-dressuur, haar eerste, was er voor
Anna Strikwerda met Whitny Brown, ze behaalde

183 punten. Esmee Mesken wist met Quissie in
dezelfde klasse 2 winstpunten binnen te halen. De
1e proef behaalde ze 185 punten, de 2e proef 194
punten waarmee ze de 2e prijs won. Hannah
Kuiper startte met Elvis in de klasse B, zowel in de
dressuur als in het springen. Beide dressuur- proe-
ven leverden haar een winstpunt op en met de 2e
proef won ze de 1e prijs. Het spring- parcours wist
ze foutloos af te leggen en met 51 punten voor de
stijl won ze de 2e prijs. Zondag nam ze deel aan het
springen in Franeker, waar 2 foutloze parcoursen
haar opnieuw 4 winstpunten opleverden. Hinke
Politiek startte met Sytse in de M-dressuur, met
haar 2e proef scoorde ze 181 punten waarmee ze
een winstpunt en de 2e prijs verdiende.

Sjerstin en Menthe Talsma namen met Via Via deel
aan een springparcoursje in St. Johannesga. Menthe
startte in de klasse BB, het 1e parcours werd ze met
een stijl van 48 punten 3e en het 2e parcours werd
ze met een stijl van 53 punten 1e. Sjerstin startte in
de klasse B, het 1e parcours werd ze met 51 punten
voor de stijl 4e en ook het 2e parcours werd ze 2e
met een stijl van 50.5 punten.

Marijke Bonthuis ging zondag met Us Maxima en
Utopia naar Den Helder. Met Utopia reed ze 2 foulo-
ze parcoursen in het M, met Us Maxima reed ze in
de klasse L een  foutloos parcours, wat ze herhaalde
in de barrage, ze behaalde daarmee de 3e prijs.

Makkum - In alweer de laatste wedstrijd van het
seizoen wist het eerste elftal van de voetbalvereniging
Makkum afgelopen zaterdag de goede lijn van de
laatste weken voort te zetten. Op sportpark ‘De
Braak’ werd het al gedegradeerde Oudega op een
zeer slecht bespeelbaar veld naar een ruime 7-1
nederlaag gespeeld. Door de overwinning eindigt
Makkum de competitie op een 7e plaats, 2 plaatsen
lager dan vorig seizoen en een plaatsje hoger dan
twee jaar geleden. Veel stond er afgelopen zaterdag
niet meer op het spel. De zevende positie stond
vooraf vast terwijl het behalen van een periodetitel
niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Ook voor
de gasten was het een wedstrijd om ‘des keizers baard’
al was de ploeg van trainer Okke van der Kamp er
nog wel alles aan gelegen om dit seizoen in ieder
geval één wedstrijd winnend af te sluiten. Tot zater-
dag wisten de oranjehemden slechts drie puntjes uit
even zovele gelijke spelen bij elkaar te sprokkelen.
Tot verdriet van Oudega’s interim-trainer, voorzitter
en clubman pur sang Van der Kamp slaagde de
opzet niet. Al binnen een halfuur stond er een 3-0
tussenstand op het scorebord waarop voor de laatste
maal de naam van sponsor Gros Hypotheken &
Assurantiën prijkte. De wedstrijd tegen Oudega
betekende naast het vertrek van de sponsor ook het
afscheid van een aantal spelers. Behalve Andries
‘Heintje Davids’ Smink, de deze middag niet spelende
Rein ‘pypke’ Miedema en goalie Hidde Koornstra
(die nog een kwartiertje speeltijd kreeg) werd ook
afscheid genomen van de met rugklachten kampende
‘klutskoning’ Gerard Roorda. Gedurende vele jaren
was hij één van de dragende spelers van Makkum
en samen met Jasper van Dijk verantwoordelijk
voor een groot deel van de doelpuntenproductie

van het eerste elftal. De publiekswissel, het
applaus, de bloemen en de fotocollage die Roorda
een kwartier voor tijd ten deel vielen waren dan
ook meer dan terecht. Nog eenmaal was deze middag
het vertrouwde ‘heula’ van Roorda te horen. Nadat
er nog enige twijfel was over wie de tweede goal
scoorde (het schot van broer Gjalt werd door Gerard
van richting veranderd) was er over de derde goal
geen enkele twijfel. De actie was karakteristiek, de
afronding als vanouds. Heula! Over de toekomst
van één van die andere steunpilaren dit seizoen,
Jelle Hiemstra, bestaat nog enige onduidelijkheid.
Zo spelend als tegen Oudega is het te hopen dat het
bestuur snel een oplossing kan vinden voor de ver-
voersproblemen van de in Groningen studerende
Hiemstra. Evenals Roorda scoorde Hiemstra twee-
maal en was hij een voortdurende plaag voor de
verdediging van Oudega. De overige doelpunten
van het vooral in de eerste helft gretig spelende
Makkum kwamen op naam van de gebroeders
Jouke en Yme de Jong (de laatste tweemaal). Dat
het wel heel matig spelende Oudega ook nog een
keer wist te scoren had het te danken aan scheids-
rechter Verlaat uit Steenwijk die onder het oog van
zijn Makkumer begeleider in een onschuldige sliding
van stopper Teake Elgersma een penalty zag. De
eer van de bezoekers werd gered door Timothy
Hiemstra die de strafschop benutte. 

De wedstrijd tegen Oudega was de laatste van het
technisch verantwoordelijke duo van Makkum, Klaas
Sinnema en Jelle Koornstra. De nieuwe trainer is in-
middels bekend. Joppie de Bos komt over van Tonego
met wie hij zowel promoveerde als degradeerde. Wie de
nieuwe leider wordt is op dit moment nog niet bekend. 

voetbal - Makkum wint slotwedstrijd van Oudega
Sport
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Tijdelijk redactieadres:
Truus Rienstra, Kofstraat 3. 
tel. 0515-231648 fax. 0515-233545
e-mail: rienstra@makkum.nl

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

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Close-in boiler (Daalderop), z.g.a.n. € 85.-;
Aansluitset boiler € 10.-; Moulinex keuken-
machine (compleet) € 15.-, tel. 06-22041312
na 19.00 uur

Grote caviakooi 1 meter bij 45 cm wit € 15.-
tel. 0515-232725

Elfstedentochtkaarten groep 16, 07.00 uur
€ 10.- p.st., tel. 0515-231846

Nette Moderne relax fauteuil, rode bekleding,
licht hout € 20.-, vrij nieuw, tel. 06-36175115

Deechlik twa persoonsbêd 2m x 1.80, strak en
swart € 50.-, tel. 0515-232812

Kinder-/wandelwagen (Knorr) met luchtbanden
i.z.g.st. € 125.-; Timmy Tub € 10.-; Wip-
stoeltje € 15.-; Wit metalen traphekje € 20.-,
tel. 06-22041312 na 19.00 uur

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

TE KKOOP

De Kamp 2
MAKKUM

Keurige, vrijstaande
woning. 

Een bezichtiging 
meer dan waard.

Vraagprijs:
€€ 319.000,00 k.k.

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

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!

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

De advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt
u tot vrijdagsavond 20.00 uur tijdelijk inleveren/
bezorgen bij Truus Rienstra, Kofstraat 3.
Telefoon 0515-231648 / fax 0515-233545.
e-mail: rienstra@makkum.nl
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Mooie lichtblauwe grote Kipling schooltas,
nw. pr. € 90.-, nu € 45.-, tel. 0515-232725

2 Oppasmeisjes voor in de avonduren, Nadia
Den Hollander, tel. 0515-232208 en Marion
Stoffels, tel. 0515-232281

Huishoudelijke hulp, tel. 06-45221651

Klusjesman voor diverse werkzaamheden 
tel. 06-23744753

± 20 m2 Betontegels 30x30cm., 
tel. 06-54397508

1 nestjes van 3 poesjes, 1 nestje van 5 poesjes,
tel. 0515-543325 na 18.00 uur

6 Sleutels aan ring, één sleutel is opvallend
blauw en op paars labeltje staat de naam
Agnes. Heeft u sleutels gevonden dan graag
een telefoontje naar 0515-230295

Dinsdag 1 mei bij de Jumbo een etui, met daar-
in gehoorbeschermers en een batch nr. 048, 
tel. 0515-232457

Zondag 29 april Bijtring, tel. 0515-233754 

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

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

VERLOREN

AANGEBODEN
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