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Werkzaamheden
Buitenplaats 
It Fliet van start

4 7 9

Meer groen
op It  String

Klarinet ensemble
Kla-vier met 
Ymkje Hellinga 
in Makkum 

Ook Funda ligt
in ons bereik

Gebroeders Van Enkhuizen uitgeroepen tot
opleidingsbedrijf van het jaar 2008

Makkum - Op vrijdag 7 maart 2008 is Gebroeders
van Enkhuizen te Makkum uitgeroepen tot
Opleidingsbedrijf van het Jaar 2008 Watersport-
industrie. De prijsuitreiking vond plaats tijdens
het HISWA symposium ‘Opleiden = Opleveren’
in de RAI te Amsterdam. Gebroeders van
Enkhuizen ontving uit handen van mevrouw
Cnossen (algemeen directeur Kenwerk) en de
heer Ezinga (voorzitter HISWA Vereniging) de
bij de titel behorende trofee. Naast Gebroeders
van Enkhuizen, de winnaar van de verkiezing,
zijn ook Watersportcentrum Andijk te Andijk en
Goos Watersport te Grou als genomineerden in
de schijnwerpers gezet. De commissie heeft
Gebroeders van Enkhuizen de titel ‘Opleidings-
bedrijf van het Jaar 2008 Watersportindustrie’
onder meer toegekend vanwege de goede visie
die het bedrijf heeft op opleiden. Bovendien
nemen zij de verantwoordelijkheid voor het
opleiden zeer serieus. Stagiairs krijgen binnen
het bedrijf te maken met alle facetten van hun
opleiding. Hierbij wordt rekening gehouden met

de capaciteiten van de stagiair en zonodig wordt
het programma hierop aangepast. 
De commissie bestaat uit: de voorzitter mevrouw
De Bruijn (RECRON), mevrouw Naber (Reiswerk
Opleidingen), mevrouw Hoekstra-Hoetink (Veluws-
bureau voor Toerisme), mevrouw De Keizer (ROC
de Rooi Pannen Tilburg), de heer Van Oord
(HISWA Vereniging), de heer Bijlsma (FNV
recreatie) en de secretaris de heer Strikker
(Kenwerk). 
De commissie hanteert onder meer de volgende
criteria: betrokkenheid bij het opleidingsproces,
visie op opleiden, aanwezigheid opleidingsplan,
personeelsbeleid, opleidingsklimaat, deelname
aan activiteiten en de opleidingsresultaten. Op
basis hiervan is de titel ‘Opleidingsbedrijf van
het Jaar 2008 Watersportindustrie’ toegekend.
De verkiezing Opleidingsbedrijf van het Jaar werd
in opdracht van de sociale partners in de sector
Watersportindustrie georganiseerd door Kenwerk
en heeft tot doel de waarde te benadrukken die
opleidingsbedrijven voor de sector hebben.

Zurich - Plaatselijk belang Zurich heeft onder al
haar bewoners een enquête gehouden over de
gemeentelijke herindeling. Zij wilden graag weten
hoe de bewoners denken over de op handen zijnde
herindeling. Er werden vele vragen gesteld en er
waren heel veel opties mogelijk. Er zijn 165
formulieren verzonden en 55 dat is 33% van de
bewoners nam de moeite om de formulieren terug
te zenden. Opvallend feit was dat 42 mensen een
herindeling met Harlingen wel zien zitten. Ze
hebben dit als eerste keus ingevuld. Ze denken dan
ook aan Bolsward. 21 mensen hebben Bolsward

als eerste keus ingevuld. Er waren 8 personen
die een herindeling helemaal niet zien zitten. Er
waren slechts 4 die een grote gemeente niet zien
zitten. Een opsplitsing van Wûnseradiel zien 30
personen niet als een optie. 19 mensen willen dit
wel. De conclusie van de enquête is dat de meeste
inwoners een voorkeur voor Harlingen en
Bolsward hebben en belangrijk is voor velen dat
de Zuricher bevolking het zo wel goed vindt. 

Dit bovenstaande is een kleine greep uit de uit-
slag die de enquête opgeleverd heeft. 

Enquête Gemeentelijke herindeling Zurich

(eigen foto)
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Info Familieberichten

Er zullen handen zijn die je dragen,
en armen waar je veilig bent.

En mensen die je zonder vragen,
zeggen dat je welkom bent.

Hester   Julia
4 maart 2008

11.11 uur

51 cm

3285 gram

Patrick van der Wal
&

Janneke Kooistra

Anton Wouter
Daniëlle Sjouke
Remco Tineke

Jouw Keuningstrjitte 3
8711 LS Workum
Tel: 0515-542430

Rustig is van ons heengegaan 
onze zorgzame mem, beppe en oerbeppe

Waltje Adema - Rinia
* 26 december 1918 5 maart 2008

Makkum Makkum

Sinds 16 juli 1994 weduwe van Otte Adema.

Johannes en Feikje
Liske
Ineke
Otte en Aukje
Piebe en Crissie 
Wiebren
Theo en Pietsje
Jan en Annelies

beppe- en oerbeppesizzers

Correspondentieadres: Doniastraat 2 
8754 EK Makkum

De afscheidsdienst en begrafenis hebben maandag
10 maart j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze medebewoner mevrouw

W. Adema - Rinia
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en 
cliëntenraad van woonzorgcentrum Avondrust.

Makkum, 5 maart 2008.

Na een ernstige ziekte die hij moedig heeft
gedragen, moeten we afscheid nemen van onze
broer, zwager en omke

Johannes Tjeerdema
* 18 maart 1936 10 maart 2008

Makkum Sneek

T. de Vries-Tjeerdema
S. de Vries 

H. Tjeerdema
R. Tjeerdema-Kunst

G.Werkhoven-Tjeerdema
J. Werkhoven

Neven en nichten     

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
vrijdag 14 maart om 14.00 uur in de Van Doniakerk
aan de Kerkeburen te Makkum, waarna de
teraardebestelling zal plaatsvinden.

Een half uur voor de dienst is er gelegenheid
tot condoleren in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Kerkeburen 1
8754 CZ Makkum

Kerkdiensten
woensdag 12 maart
Van Doniakerk
19.30 uur pastor Visser, Bidstond voor gewas en arbeid

zondag 16 maart 
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen, Palmpasen      

R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma                           

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum    

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers ontbijtdienst                        
19.00 uur Oecumenische vesperdienst

dinsdag 18 maart 
R.K. Kerk 19.00 uur Boete viering pastor G. Kamsma

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    
H. Lourens, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345       

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

Posityf oan it lêst ta, is ferstoarn ûs omke

Johannes Tjeerdema
De omkesizzers
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 13/3 t.e.m. wo. 19/3

Win gratis kaas!!!
Snij zelf kaas af met een gewicht 

tussen de 485 en 515 gram
en u krijgt dit stuk GRATIS

Kaas naar keuze, doe mee!!! veel succes.

van de Warme Bakker
Makkumer Mieck..........................................................nu 3.98
(vulling: banketbakkersroom, abrikozenjam en notenmelange)

Verse gemarineerde Kippenbouten....................nu 2 voor 2.50

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 €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 13 MAART
T/M ZATERDAG 15 MAART

VARKENS CORDON BLUE
4 HALEN / 3 BETALEN

RUNDERVINKEN
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 13 MAART
T/M WOENSDAG 19 MAART

SHOARMA SCHNITZEL
4 halen voor €€ 4.50

en maak kans 
op een schilderskoffer

SCHOUDERHAM
100 gram €€ 1.10

RUNDERROLLADE
100 gram €€ 1.20

KIP-KERRY SALADE
100 gram €€ 1.20

Begraffenisferiening
”De Lêste Eare” 

te Skuzum - Piaam

Jiergearkomste 
op tongersdei 27 maart 

om 8 oere 
yn Dorpshûs ”De Treffer”

te Skuzum

Agenda
donderdag 13 maart
Makkum - Café/Restaurant De Zwaan 20.00 uur
Ledenvergadering Tennisver. Makkum

vrijdag 14 maart  
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

Makkum - Café/Restaurant De Zwaan 20.00 uur
Jaarvergadering Kaatsver. Makkum

Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur
Klaverjassen Buurtver. ”It Fintsje” 
voor leden en niet-leden

Makkum - Café/Restaurant De Zwaan
Amerikaans biljart en draaiend rad   

Wons - Kerkgebouw 20.00 uur 
donateurs concert Chr. Muziekver. Hosanna

zondag 16 maart
Makkum - Doopsgezinde kerk 16.00 uur
Bijzonder concert Klarinet ensemble Kla-vier

Makkum - Sporthal 11.00 uur 
Kaatsver. Pim Mulier

Exmorra - Centrum Wilgenhoeve 15.00 uur
Klankconcert en Wereldmaaltijd

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Snelheidscontroles
Makkum - De politie heeft vorige week dinsdag op
verschillende locaties snelheidscontroles gehouden.
In Witmarsum passeerden 540 bestuurders de
snelheidcontrole, waarvan er 141 sneller reden
dan de toegestane 50 kilometer per uur.  Op de
Weersterweg nabij Makkum werd op snelheid
gecontroleerd. Op deze 80-kilometer weg passeerden
840 bestuurders de radarcontrole, waarvan er 51
te snel reden. Op de N31 nabij Zurich passeerden
2103 bestuurders de snelheidscontrole, waarvan er
179 sneller reden dan de toegestane 70 kilometer
per uur. 
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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 A A R T

Babi Pangang
Tjap Tjoy
Gebakken vis
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  . . . . . .€ 4,50

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

Werkzaamheden Buitenplaats It Fliet van start

Witmarsum - Na enig oefenen heeft burgemeester
Theunis Piersma van Wûnseradiel de eerste
scheppen grond uit de Witmarsumer weilanden in
een bak gegooid. Hiermee is het project Buiten-
plaats It Fliet van start gegaan. Gerke Boersma
van camping Mounewetter is 9 jaar geleden met
zijn vrouw naar Witmarsum gekomen. Zij hadden
de camping van het zwembadbestuur over genomen
en nu hebben ze grootse uitbreidingsplannen. In
mei 2006 kochten ze de grond aan en in januari
2007 presenteerden ze de plannen aan alle
belanghebbenden. Door iedereen vroegtijdig in te
lichten en van duidelijke informatie te voorzien
kwam Gerke Boersma weinig tegenstand tegen. De
problemen die eventuele bezwaarmakers zouden
hebben werden zo goed mogelijk opgelost. De
architect begreep meteen wat de bedoeling was en
nu gaat een compleet nieuw complex gebouwd
worden. Er komen 76 luxe ruime woningen die

allemaal aan het water komen en dit is verbonden
met de Witmarsumer vaart. De woningen komen
eigenlijk bijna aan de Elfsteden route te liggen
die van Bolsward naar Harlingen gaat. De grond
waarop de buitenplaats gesitueerd is blijkt heel
langgeleden de grond te zijn geweest waarop Menno
Simons gewerkt, en naar men denkt, gewoond
heeft. Een historische plek en nabij het Menno
Simons monument. Naast de 76 vakantie woningen
komt er een centrum gebouw met een wellness
voorzieningen, waaronder een binnenbad. Verder
is de waterpartij 1 ha. groot en komt er een short
golfbaan met 9 holes. Het gehele project wordt een
voorbeeldpark als het gaat om energiebesparing.
Voor de herfst vakantie 2008 moeten drie model-
woningen klaar zijn en kunnen de vakantie villa’s
verkocht worden. De verkoop wordt verzorgd
door Parc Estate uit Haren en de verhuur wordt
gedaan door Hoogeboom recreatieparken.

Witmarsum - Een meerderheid van de raad heeft
gekozen voor een herindeling met Bolsward,
Nijefurd, Gaasterlân-Sleat, Sneek en Wymbrit-
seradiel. Het college moet met deze gemeente
gaan praten en kijken wat deze voor gedachten
hebben over een eventuele herindeling. Het
college van Wûnseradiel had ook graag contacten
willen hebben met Harlingen om te kijken of
Wûnseradiel, Bolsward en Harlingen een moge-
lijkheid zou bieden. Voordat men tot deze
conclusie kwam ging er een behoorlijk heftig
debat aan vooraf en de PvdA kwam zelfs met
een amendement. Zij waren het niet eens met het
voorstel wat het college op de agenda gezet had.
De FNP, tot nu toe een absolute tegenstander
van de fusie, kreeg van alle partijen te horen dat
ze alleen maar negatief geweest waren en geen
enkele inhoudelijke discussie gevoerd hadden.
Volgens velen leest de FNP rapporten anders
dan de andere partijen en dit commentaar liet de
FNP maar niet zo over zich uitspreken. Met het
aanhalen van allerlei rapporten probeerden zij
alsnog de andere partijen van een grote
Zuidwesthoek Fusie af te houden. Toch bleek er
binnen de partijen ook nog verschil van mening
te zijn. De PvdA man Hans Waterlander blijft
voorstander van een fusie met Harlingen en ook
CDA ers Sjoerd Kooistra en Jan Galama zijn

hier meer van gecharmeerd dan voor de grote
zuidwesthoek optie. Hans Haarsma CDA was niet
aanwezig, maar bij de commissievergadering
zag ook hij niets in een grote gemeente van
100.000 inwoners. De FNP raadsleden besloten
uiteindelijk bij de stemming maar voor de optie
Harlingen, Bolsward en Wûnseradiel mee te
gaan, als er dan absoluut iets moet gebeuren,
maar in principe blijven ze tegenstander van een
herindeling en vinden zij het ferkwanselje van
de gemeente. Volgens inspreker Lammert
Hilarides, voormalig raadslid VVD wordt dat
een gemeente met 168 kernen en een oppervlakte
van 40 bij 40 km. Hij gaf als advies ga eens
luisteren naar oud burgemeesters, die een fusie
meegemaakt hebben. Uiteindelijk zou een meer-
derheid van de raad toch instemmen met het
onderzoek naar een grote gemeente in de
Zuidwesthoek van Friesland en zij gaven het
college mee om te gaan praten met deze gemeenten.
Het is de bedoeling dat een fusie per 01-01-2011
in kan gaan. Voor het college lijkt dit een zware
taak om dat nu alles gezet wordt op één richting
waarin men moet gaan praten en zij liever twee
richtingen gehad hadden, dus zowel de zuidwest
hoek alsook Harlingen. Uitgezonderd Wymbrit-
seradiel moeten alle raden nog besluiten of en
met wie ze eventueel willen samengaan. 

Raad van Wûnseradiel kiest voor grote gemeente
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie rode kool of koolraap
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Lekker Hollandse komkommers
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
en 2 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

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

Rode Florida grapefruit
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

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

Elstar appels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen of bildstar           
5 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook hebben we weer irene’s en borgers mee

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Maitre PPaul 
SSLLAAGGRROOOOMM SSNNIITT
normaal 2.99

nu slechts 0.98
deze aanbieding is geldig van donderdag 
13 maart tot en met zaterdag 15 maart.

Alleen bij onderstaande Coop Supermarkt.

voor al onze overige aanbiedingen
zie www.coop.nl

Coop vvan dder WWal
Markt 1 - 8754 CM  Makkum

Uit onze 

diepvries

Makkum - De Koninklijke route wordt via een
persconferentie op 31 maart a.s. definitief bekend
gemaakt. Momenteel wordt de voorgestelde route
getoetst op veiligheid en toegankelijkheid voor
het publiek. Wat in ieder geval zeker is dat deze
in de kom van Makkum is. ”Hoe gaat het straks
met het versieren?” is de vraag die we al een paar
keer hebben gehoord. Er is een ‘versiercommissie’
ingesteld die de route en de aanliggende straten
voorziet van vlaggen, banieren en wimpels etc.
Hiervoor is een basisontwerp gemaakt en is steeds
terug te zien. De binnenkomende en uitgaande
route van de Koninklijke bus zal waarschijnlijk
vanaf de rondweg en de Ds.L.Touwenlaan zijn.

Hier zullen een aantal erebogen worden geplaatst. 
Zodra de route bekend is dan wordt dit via de
Makkumer Belboei en op onze website vermeld.
Hierbij doen wij alvast een beroep op de
Makkumer bevolking om Makkum te versieren
op deze speciale Koninginnedag. Er worden
immers vele televisieopnamen gemaakt deze dag.
Wat is er dan mooier dan dat het hele dorp
meedoet en versierd is. Uiteraard is hier volop
ruimte voor de eigen creativiteit. Makkum
viert feest op Koninginnedag 2008, versiert u
straks mee? 

Koninginnevereniging Makkum

Versiering Koninginnedag

Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum

Exskurzje Stichting Alde Fyske Tsjerken
Makkum - Op sneon 15 maart sil de ekskurzje-
kommisje fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken
har foarjiersekskurzje hâlde. Trije tsjerken yn de
kontrei west-súdwest fan Boalsert sille dy deis
gastfrij har doarren iepenje foar besichtiging.
It giet om de Jehannes de Dopertsjerke fan
Eksmoarre, de St. Petrustsjerke fan Tsjerkwerd
en de protestanske tsjerke fan Makkum.

De tsjerke fan Eksmoarre is yn de earste helte
fan de 13e ieu boud op in útwreiding fan de
doarpsterp. It gebou, mitsele fan reade en giele
kleastermoppen, is wijd oan Jehannes de Doper.
Yn 1515 hat it swiere skea oprûn troch plonder-
jende Saksykske troepen. In grut part fan it doarp
en de tsjerke waard yn ‘e brân stutsen en fernield.
Troch jildgebrek koe de tsjerke net al te deugdlik
wer opboud wurde, dat hie fan gefolgen dat op
27 oktober 1836 de toer en westlike muorre as
gefolch fan in wynhoas, ynstoarten. De sadeldak-
toer is doe ferfongen troch in houten dakruter
mei spits. Spoaren fan ferskeidene oare yngrepen
yn de muorren binne noch dúdlik te sjen.

It âldste part fan de St. Petrustsjerke fan Tsjerkwerd
datearret ek fan de 13e ieu.Yn de rin fan de ieuwen
is de tsjerke ferskate kearen ferboud en oanpast,
yn de 17 ieu is er ynkoarten en de oerbleaune
dowestien en kleastermoppen binne as sloop-
materiaal ferkocht. Yn 1988 en 1995 binne de
meast resinte restauraasjes útfierd. It ynterieur is

yn 1725 fernijd. Bysûndere eleminten yn it ynterieur
binne de Herebanken, de preekstoel, it doopfont,
it grêfmonumint en de grêfsarken. It grêfmonumint
fan de famyljes Watze van Cammingha en Rixt
van Donia is oan it begjin fan de Bataafske
Republiek swier skansearre, de lêste restauraasje
is fan 2004. Fan it oarspronklike monumint binne
allinnich noch wat restanten oerbleaun.

Op it plak fan de hjoeddeiske protestanske tsjerke
fan Makkum stie oant 1652 in stjerke dy’t yn de
midsieuwen wijd wie oan de hillige Martinus. It
gebou dat der foar yn it plak kommen is, is boud
om 1660 hinne. Hoewol’t it tsjerkegebou fan nei de
Reformaasje is, is er noch hielendal yn goatyske
styl boud as in ‘katolike’ tsjerke, kompleet mei
koar. It ynterieur is twabeukich, de preekstoel is
nei alle gedachten noch fan de âlde tsjerke, makke
om 1600 hinne, betide Rennêssânse. It moai sniene
doophek is fan 1740, de Herebanken binne by in
restoraasje op oare plakken set. Ien hat in plak
krigen ûnder it oargel, de oare is no de bank foar
de tsjerkrintmasters.

De tsjerken binne iepen fan 12.00 oant 17.00 oere.
Yn elke tsjerke sil in lid fan de ekskurzjekommisje
in deskundige ynlieding hâlde oer it gebou en de
skiednis. Fierders binne der fan alle trije tsjerken
brosjueres beskikber dy’t skreaun binne troch de
ynlieders. De brosjueres kostje € 3,00 p.p. en
jilde tagelyk as tagongsbewiis. 

Witmarsum - Vrijdag 14 maart  tussen 14.00 en
17.00 uur bent u van harte welkom in woonzorg-
centrum Aylva State te Witmarsum. Deze middag
organiseren wij een opendag, in combinatie met
een paasmarkt. Tijdens deze middag bent u in de
gelegenheid om een kijkje te nemen op een aantal
afdelingen, waar tevens een aantal demonstraties
plaatsvinden. Wij willen u graag deelgenoot maken
van mogelijkheden voor bewoners en inwoners
uit Witmarsum. Onder de bezielende leiding van
vrijwilligers kunnen o.a.: de heren biljarten op
de maandagmiddag, is er een koormiddag op de
dinsdagmiddag waar deelname uit het dorp of
omliggende dorpen welkom is. U kunt kennis

maken met het bewegingsprogramma: Aylva
State beweegt onder leiding van Fysiotherapeut
Tjebbe Hettinga. Op de afdeling 2 is Mary Gerritsma
actief met een aantal bewoners die schilderen, u
kunt tegen een kleine vergoeding een eigen
schilderij maken. In de grote zaal zijn diverse
standhouders aanwezig om hun producten aan
de man/vrouw te brengen en u kunt een gokje
wagen bij het draaiend rad. Tegen een kleine
vergoeding kunt genieten  van een kopje koffie/
thee met cake. Beide teamleiders van Aylva
State zijn aanwezig om vragen over huisvesting
en indicaties te beantwoorden. Wij nodigen u
van harte uit voor een bezoekje aan Aylva State.

Woonzorgcentrum Aylva State 
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Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Opel  Corsa-8 1.3DTI 5 drs. Zwart met.  12-2005 76036 12.250.00
Renault   Clio   1.2 16V 55kw FA Grijs met. 09-2005 3800 12.250.00
Landrover Freelander 1.8I 3 drs. benzine Rood 01-1999 107000 9.750.00
Renault Megane scenic 1.6 16V 

Rood met.lpg G3 08-2000 151590 8.250.00
Toyota Yaris 1.0 16V vvti 3 drs. Zwart 06-2001 82565 8.250.00
Volkswagen Variant Golf 55KW Blauw    01-1999 120015 6.250.00
Opel    Corsa-8 X1.4XE grijs met.   03-2000 57130 5.750.00
Alva Romeo 145     1.4 T spark 16V Geel  03-2000 82908 5.250.00
Volkswagen Variant  Grijs met. Automaat  10-1997 184395 4.250.00
Volkswagen Polo    1.4 44kw Blauw      10-1997 184032 3.750.00
Opel    Tigra-A 1.4XE Zilver met.   02-1996 106001 3.750.00
Seat     Ibiza   1.9SDI Blauw        06-1998 267359 3.250.00
Peugeot  204      1100 GL 43KW Beige   11-1976 94267 2.950.00
Peugeot 306 Hatchback 1.6I XR 65kw Blauw Met. 03-1999 215383 2.750.00
Opel   Astra F  1.7 DTL combi Wit  10-1997 238952 1.750.00
Volkswagen Pasant Variant 1.8i CL 55kw     05-1995 239856 1.750.00
Opel      Combo Tour  Xi.4SZ benzine Rood  07-1996 229474 750.00
Saxonette  Snorfiets Elektrisch startend  08-2005 6000 325.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Badmintonvereniging
Makkum
Makkum - Vrijdag 22 februari j.l. hielden werd
de jaarlijkse onderlinge badmintontoernooi
gespeeld in sporthal Maggenheim. Helaas was
de deelname wat aan de magere kant, 25 spelers.
Dit had waarschijnlijk te maken met het begin
van de krokus vakantie en een paar zieken, volgend
jaar beter zullen we maar hopen. De mensen die
meededen speelden uit volle overtuiging en
menig zweetdruppeltje is er dan ook op de vloer
gevallen. Toen aan het eind van de avond de
punten werden opgeteld bleek dat alles vrij dicht
bij elkaar zat. Wat bijna nooit voorkomt gebeurde
nu, er waren in de A en de B poule 2 personen
die eindigden met evenveel punten op de derde
plaats, Wil Borgreve die voor de prijzen
(prachtige Fryske mand) had gezorgd zou nu nog
een keer aan de bak moeten. Na het uitreiken
van de prijzen door de voorzitter werd er nog een
tijdje nagepraat onder het genot van een drankje
en een hapje. De prijzen van de 3e prijswinnaar
zijn ondertussen bij de gelukkigen gebracht.

Uitslag: A-poule
1 Jan Tuinier  9 punten (180)
2 Wopke Brander  9 punten (178)
3 Gerard van Malsen 7 punten (162)
3 Durk Tijmstra         7 punten (162)

Uitslag: B-poule
1 Wil Borgreve      9 punten (177)
2 Trees Reijns       9 punten (171)
3 Bianca v/d Werf  7 punten (171)
3 Pietsie van Dijk  7 punten (171)

Unicef collecte
Als je maar gezond bent ... hoe vaak zeggen we het
niet? Voor talloze kinderen is gezond geboren worden
en gezond opgroeien niet vanzelfsprekend.
Unicef is over de hele wereld actief bezig om de
gezondheid van kinderen te bevorderen. Unicef
startte begin 2006 wereldwijde campagne om
kinderen te beschermen tegen aids en de gevolgen
daarvan. De doelstellingen voor 2010 zijn: 80%
van de kinderen die er als gevolg van aids alleen
voor staan, bescherming bieden. Door goede
voorlichting het aantal HIV-besmettingen bij
jongeren met 25% verminderen. Minstens 80%
van de met HIV-geïnfecteerde kinderen voor-
zien van aidsmedicijnen. Minstens 80% van de
met HIV-geïnfecteerde zwangere vrouwen voor-
zien van medicijnen tegen de overdracht van hiv
op hun kind. U kunt Unicef helpen door uw
bijdrage aan de jaarlijkse collecte die wordt
gehouden in de week van 17 tot en met 22
maart. Namens alle kinderen die door Unicef
geholpen worden alvast hartelijk dank.

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

DIRK VAN DER VLIES
Een echte vakman, een
nette en harde werker,
loyaal, betrouwbaar,
rustig en positief. Dat 
is onze collega! Dirk,
tige tank voor je 
enorme inzet. We
hopen dat je nog lang
bij ons blijft.

Namens alle collega's van
Kooi MAKKUM én K&M Yachtbuilders.

Eeuwe & Mechteld Kooi

Al ruim 10 jaar in dienst bij Kooi MAKKUM!

Meer groen op It  String

(eigen foto)
Makkum - Op de foto is te zien, dat men druk
in de weer is, om een extra boom te planten op
It String. De oude grote bomen zijn een paar jaar
geleden weggehaald, maar nu doen de ”jonkies”

het ook al weer aardig en deze hebben nu dus
gezelschap gekregen van nóg een boom op het
andere grasveldje. Een mooi gebaar van de
gemeente, want groen daar is het om te doen!

Witmarsum - De gemeente Wûnseradiel wil de
dienstverlening aan de inwoners steeds verder
verbeteren. We starten daarom een proef om
samen met scholen en bibliotheken informatie te
gaan geven over de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Daarvoor is het digitale
Wmo-loket ontwikkeld. De proef start in april 2008
en duurt tot 31 december 2009. De gemeente
Wûnseradiel, de bibliotheken en dertien scholen
in de gemeente werken al heel lang samen in de
bibliotheekuitleenpunten. Dit zijn steunpunten
in scholen waar bewoners hun boeken en andere
materialen kunnen lenen of waar ze deze digitaal
kunnen bestellen. De dienstverlening in de bibli-
otheken van Makkum en Witmarsum en in drie
uitleenpunten wordt uitgebreid met informatie
en advies over wonen, welzijn en zorg. Het gaat om

de scholen te Parrega, Burgwerd en Kimswerd.
Via het digitale Wmo-loket kunnen bewoners van
de dorpen met hulp van bibliotheekmedewerkers
in het uitleenpunt informatie over de Wmo zoeken.
Natuurlijk is het loket ook thuis te bekijken. Het
Wmo-loket is vanaf 1 april aanstaande bereikbaar
via het adres www.wmoloket.wunseradiel.nl.
Bij deze proef is het de bedoeling dat organisaties
die werkzaam zijn in het maatschappelijk veld,
zoals bijvoorbeeld de Thuiszorg, MEE en de
ouderenbonden, hun informatie op deze plek op
internet beschikbaar stellen. 

De bewoners worden de komende weken hierover
verder geïnformeerd. Organisaties die belangstelling
hebben voor deelname in dit digitale loket kunnen
zich melden bij de gemeente Wûnseradiel.

Wûnseradiels Wmo-loket gaat digitaal

In kranten en andere media duiken regelmatig
berichten op dat het voor de werkgevers op de
Waddeneilanden lastig is om hun seizoensvacatures
in te vullen. Er wordt ingeschat dat dit jaarlijks
om zo’n 350 moeilijk vervulbare vacatures gaat.

Waddenjobs.nl
Waddenjobs.nl is het portaal voor (seizoen)werk
op de Nederlandse Waddeneilanden en probeert
door haar dienstverlening een betere match tussen
werkgever en beschikbare kandidaten (met name
jongeren) te bewerkstelligen. Onder andere door
een intensieve doelgroepgerichte werving en door
persoonlijke screening van alle kandidaten vooraf.
Waddenjobs.nl heeft in 2007 al bewezen aan
deze doelstelling te voldoen en is voor 2008 weer
goed op koers. Sinds 1 februari 2008 hebben
al weer meer dan 250 kandidaten zich bij
Waddenjobs.nl ingeschreven en zijn er over de

afgelopen maand tijd 20 kandidaten geplaatst bij
tevreden werkgevers op de Waddeneilanden.

Inschrijfdag 29 maart 2008
Waddenjobs.nl organiseert op zaterdag 29 maart
2008 een extra inschrijfdag op haar vestiging
te Heerenveen. Tijdens deze inschrijfdag zullen
verschillende workshops worden gegeven
met betrekking tot de verschillende functies,
de huisvesting, de CAO en de werkwijze van
Waddenjobs.nl. Daarnaast kunnen geïnteresseerden
zich inschrijven middels een persoonlijk gesprek
met één van de medewerkers van Waddenjobs.nl.
Ook werkgevers van de Wadden zijn uiteraard van
harte welkom een kijkje te komen nemen. Wij
hopen op deze wijze nog meer mensen te interesseren
voor een avontuurlijke baan op de Wadden-
eilanden. Meer informatie over de inschrijfdag
is te vinden op onze website www.waddenjobs.nl.

Personeelstekort bij werkgevers op de Waddeneilanden
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Klarinet ensemble Kla-vier met Ymkje Hellinga in Makkum 

Makkum - Ymkje Hellinga was 9 jaar toen ze
met klarinetlessen begon aan de muziekschool
te Bolsward. Ze kreeg les van Luc Feikens en
mocht na een jaar meespelen in het jeugdorkest
van Hallelujah Makkum. Na het behalen van
haar B-diploma mocht ze bij het A-orkest spelen.
Dat klinkt heel vertrouwd in de oren van muziek-
minnend Makkum. Wanneer de jeugd voor een
muzikale opleiding kiest kunnen ze immers
terecht bij de plaatselijke muziekvereniging. Ymkje
behaalde alle diploma’s op de muziekschool
en koos daarna voor een muzikale carrière. Ze
studeerde vorig jaar af aan het conservatorium
in Zwolle. Onlangs was ze nog te beluisteren
tijdens het Nieuwjaarsconcert van Hallelujah. 

Kla-vier
Bij Kla-vier staat de klarinet centraal. Vier jonge
musiciennes, waarvan Ymkje onderdeel uitmaakt,
propageren al een geruime tijd dit instrument.
Het viertal geniet steeds meer bekendheid in het
land en wordt veel gevraagd voor concerten.
Met veel verve en enthousiasma weten zij van
het begin tot het eind het publiek te boeien. De
vier meiden zijn allemaal afgestudeerd aan het
conservatorium te Zwolle. Muzikaal zijn ze zo
goed op elkaar ingespeeld dat ze voor een uiterst
aangename verrassing zorgen tijdens hun optreden.

Het repertoire is van klassiek tot zeer modern.
Naast Ymkje bestaat het gezelschap uit Ilona
Slomp, Gerri Middag en Marianne Bosch.

Het Nut departement heeft het voor elkaar
gekregen om het viertal naar Makkum te halen.
In de Doopsgezinde Kerk zal op zondagmiddag
16 maart een bijzonder concert worden verzorgd
door het klarinet ensemble Kla-vier. Aanvang is
16.00 uur. Voorverkoop bij boekhandel Coufreur.

Witmarsum - Er zijn nog een aantal plekken
vrij voor de graffitiworkshops die vanaf 20 maart
worden gegeven in Witmarsum. Jongeren krijgen
de mogelijkheid om voor een kleine eigen bij-
drage op een positieve manier kennis te maken
met graffiti. Jongeren kunnen een echt kunstwerk
van graffiti leren maken.... Voor alle jongeren van
12 t.e.m. 18 jaar worden graffitiworkshops door
een professionele graffitikunstenaar aangeboden.
Geef je snel op! 

In vijf lessen leren de jongeren de kneepjes van
het vak, ze leren de verschillende spuittechnieken,
gaan echt aan het werk onder begeleiding van de
workshopleider en binnen de kortste keren leren

ze hun eigen kunstwerk maken. Er wordt een
speciale techniek toegepast waarbij het voor alle
jongeren mogelijk wordt om iets moois te
maken. Deze techniek heb je al binnen een paar
uurtjes oefenen onder de knie.  
De workshopavonden vinden plaats op de don-
derdagavonden 20 en 27 maart, 3, 10 en 17 april
vanaf 19:30. Er kunnen maximaal 15 jongeren
aan de workshops deelnemen, om er bij te kunnen
zitten moet je er dus snel bij zijn! De workshops
worden gegeven in jeugdsoos de Doofpot te
Witmarsum. Er wordt een kleine bijdragen van de
jongeren gevraagd. Opgeven kan uiterlijk 10 maart
bij het jongerenwerk, via email l.statema@-
timpaanwelzijn.nl of telefonisch 0646157141.

Graffitiworkshops voor de jongeren uit Wûnseradiel
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

www.makkumerbelboei.nl

Hele mooie occasions met bovaggarantie
benzine
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005 € 15750,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 14750,-
VW Bora 2.3 V5,highl.Aut.,ecc,cruise,lm.velgen,72dkm 2003 € 13900,-
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm 2004 € 13750,-
Ren.Scenic 1.6-16v,a/c-ecc,r-cd,lm.velgen,trekh,88dkm 2002  verkocht
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 9250,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8950,-  
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7950,-
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-

diesel
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type 10-2005 € 14850,-
Ford C-Max,TDCi,zwart,ecc,cruise,r-cd,el.rmn,128dkm  2004 € 14750,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003 € 13450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003 € 11950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11500,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm  2005 € 11450,-
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003  € 9950,-
Peugeot 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st 2001 € 7250,-
VW Caddy 1.9Sdi,blauw,stuurbekr,radio,apk gekeurd  10-2001 verkocht  

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

* Alle bewoners die in de omgeving van de 
Bargekop in Makkum wonen door de gemeente
en belanghebbenden ingelicht zijn over de bouw
van een Blazer werf.

* Dit de enige plaats is waar de historische werf 
kan komen. Als er veel bezwaren tegen de bouw
van de werf komen het heel moeilijk wordt om
het project te realiseren.

* De Blazer deze zomer wel kant en klaar in de 
haven komt te liggen. De omwonenden van de 
Bargekop ook wel eens woningen als uitzicht 
kunnen krijgen als de bouw van de werf niet 
door gaat.

* u alvast in uw agenda noteert dat de jaarver-
gadering Plaatselijk belang Makkum gehouden
wordt op donderdag 27 maart in de bovenzaal 
van CR De Prins

* als u spullen voor de rommelmarkt heeft voor 
Actie Kerkenwerk, neem dan voor nadere 
informatie contact  op met Titia van der Heide, 
tel. 0515-232834

* u deze week overheerlijke paaseitjes kunt 
kopen van de Speel-o-theek

* de dames en heren biljartvereniging De Zwaan 
aanstaande vrijdagavond een gezellige avond 
organiseren met draaiend rad en Amerikaans 
biljart en hierbij lekkere, leuke en mooie prijzen
zijn te winnen

* de toneelvereniging Skuzum/Piaam op zaterdag
5- en zaterdag 12 april op de planken staat met 
de opvoering van ‘Café Snikke’, volgende week
meer hierover 

* Het Friese Hart ook op makkum.nl klopt.

* De belboei ook op makkum.nl kunt lezen.

* De Koninginnevereniging ook op makkum.nl
staat

* er een buienradar actief is

* u de bui kunt zien hangen op makkum.nl 

* dit in de rubriek algemeen is ondergebracht

* u de post tarieven daar ook kunt vinden

* u zelfs de telefoongids kunt raadplegen op 
makkum.nl

Wist u dat...
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Zaterdag 22 maart zal compleet in het teken staan
van het voorjaar!!! Ons team, samen met Judith
Doodeman van Art of Colors, zal de hele dag voor u
klaar staan om u vrijblijvend te adviseren over de
nieuwste trend op make-up en haar gebied van het
nieuwe seizoen. Dit alles onder het genot van een
hapje en een drankje aangeboden door restaurant
It Posthûs.

Ben je toe aan een nieuwe look? 
Geef je dan nu op voor een metamorfose bij kapsalon
Nynke op zaterdag 22 maart en verras familie en
vrienden met de paasdagen met je nieuwe uiterlijk.

- knippen 
- kleuren 
- stylen 
- visagie 
- voor en na foto

Voor iedereen die langskomt ligt 
er een kleine verrassing klaar!

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a, 8754 ET Makkum

Tel. (0515) 232989

Kapsalon Nynke
Metamorfosedag

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en 

diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert

3 gangen keuzemenu maand maart
Voorgerechten

Salade met Tempura gamba’s

of

Mexicaanse courgettesoep

of

Salade met noten 
en zuidvruchten

Hoofdgerechten

Ribroast met ketjapsaus

of

Gebakken zalm
met een botersausje

of

Varkensmedaillons
met pepersaus

Nagerechten

Cappuccino roomijs

of

Makkumer koffie

of

Chocolade mouse

€ 19,50

Donateursconcert
Wons - Vrijdag 14 maart om 20.00 uur geeft de
Christelijke Muziekvereniging Hosanna een
donateursconcert in de kerk te Wons. Het wordt
een gevarieerd programma waar ook enkel
solisten van het korps op de voorgrond treden!
Dirigent is Durk Lautenbach. Een ieder is van
harte welkom.

Expositie aquarellen in
restaurant de Nynke Pleats
Piaam - In restaurant de Nynke Pleats is tot 1 mei
de nieuwe expositie aquarellen te bezichtigen
van Anneke Teerenstra-Jongstra uit Sneek. De
openingstijden zijn op zaterdag en zondag vanaf
11.00 uur. De toegang is gratis.

Korte beschrijving schilderes:
Anneke, geboren in 1949 te Witmarsum, is auto-
didact en raakte vooral geïnspireerd door haar
hobby’s tuinieren en bloemschikken. In de loop der
jaren zijn haar werken steeds vrijer weergegeven.
De natuur die ze in haar directe omgeving ervaart,
maar ook haar tuinenreizen vormen een grote
inspiratiebron. Impressies van bloemen en planten
vertaalt ze in kleurrijke aquarellen op papier en
doek, de sfeer is hierbij bepalend. Plezier in het
schilderen staat voorop.

Simavi collecte
Simavi is al ruim 80 jaar betrokken bij de
gezondheid van de allerarmsten in Azië en Afrika.
Speerpunten zijn schoon drinkwater, sanitatie en
gezondheidszorg voor moeder en kind. Simavi
ondersteunt initiatieven van lokale organisaties,
omdat zij als geen ander wetren wat nodig is om
de basisgezondheid van de lokale bevolking
structureel te verbeteren. In de week van 23 tot
en met 29 maart wordt de jaarlijkse, landelijke
collecte van Simavi gehouden. Ook in Makkum
zullen onze collectanten de straat opgaan en bij
u aanbellen voor een financiële bijdrage. Mogen
wij op uw steun rekenen?
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Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

zoekt voor haar gastouderbureau
gastouders in Makkum.

Heeft u tijd en lijkt het u leuk om
één of meerdere dagen kinderen 

op te vangen in uw eigen huis?

Bel dan vrijblijvend voor 
meer informatie het 

gastouderbureau in Witmarsum,
telefoon 0517 - 532084

De Spinnekop 4 - 8748 BG Witmarsum
info”kinderopvangzwfrl.nl

Zaalkaatsen jeugd door drie verenigingen
Makkum - Dit jaar de zaalkaats partij voor de
jeugd viel niet in de vakantie en ook voor het eerst
is er gekaatst i.s.m de jeugdleden van Cornwerd
en Gaast/Ferwoude. Bij alle 3 verenigingen geen
grote opgave maar de jeugd die wel stond te
popelen om te kaatsen deden dit met veel
enthousiasme. Om 13.00 uur ging de jeugd in
sporthal Maggenhein onder leiding van de
scheidsrechters Elly en Harry los. 

Bij de welpen stonden 4 partuur op de lijst doordat
er 2 leden niet kwamen opdagen waren het allemaal
2 tallen. Klaas Folkertsma en Lisanne Rinia kaatsten
tegen Jurre Rinia en Antsje Feenstra. Een zeer
spannende partij die op 5-5 6/6werd gewonnen
door Klaas cs. De andere partij ging tussen Klaas
Bosma en Anna Jantsje Bosma tegen Bauke-Jan
Feenstra en Gyanne Hiemstra. Klaas cs waren te
sterk en wonnen dan ook dik. De partij tussen
Klaas F en Bauke Jan werd op overweldigende
manier gewonnen door Klaas cs. Klaas B en Jurre
werd gewonnen door Klaas. De finale werd dus
twee keer Klaas cs. Het werd 5-3 6/4 voor Klaas
en Lisanne.Jurre en Bauke-Jan wilden ook een

partij winnen en het werd een mooi en spannende
partij die met 5-5 6/4 werd gewonnen door
Bauke Jan cs.

Bij de pupillen/schooljeugd stonden vijf 2tallen
op papier en hier was een ieder op tijd aanwezig.
Er waren geen spannende partijen er werd over
het algemeen dik gewonnen of verloren. Sybe
Jan Koopmans en Lisanne Burggraef wonnen 1
partij net als Christiaan v/d Logt en Sanne Idzenga.
Pieter Politiek en Christiaan wonnen 2 partijen.
Emiel Wijma en Hylke van der Gaast wonnen
ook 2 partijen. Jesse Rinia en Christiaan Draayer
wonnen alle 4 partijen met veel overmacht en
dus namen zij aan het eind van de middag de
kransen mee naar huis.

Uitslag welpen
1. Klaas Folkertsma en Lisanne Rinia
2. Klaas Bosma en Anna Jantsje Bosma

pupillen/schooljeugd
1. Jesse Rinia en Christiaan Draayer
2. Emiel Wijma en Hylke van der Gaast

Lollum - Van 18 februari tot en met 1 maart zijn
de 37e Wûnseradiel biljart kampioenschappen
in het dorpshuis de Nije Haven gespeeld. De 173
deelnemers streden in 8 klassen op 9 biljarttafels
om het kampioenschap. In de eerste week kon men
zich plaatsen voor de winnaars ronde, de andere
spelers kwamen automatisch in de verliezers ronde.
Er werd goed gebiljart, zodat er in de eerste week
17 biljarters promoveerden naar een hogere klasse.
In de tweede week speelden de biljarters om een
plaats in de finale. De finales van de verliezers
ronde werden op vrijdagavond 29 februari
gespeeld en de finales van de winnaars ronde
werden op zaterdag 1 maart afgerond. 

De uitslag van de verliezers ronde: 
7e Klas, gem 0.00-0.60, le Albert Reinsma,
Schettens. 2e Jorrit Hellinga. 3e Johan de Boer.
4e Janny v.d. Wal. 5e Franke Bouwstra,
Hartwerd. 6e Klas, gem 0.60-0.90, le Pieter
Hellinga. 2e Richard v.d. Vries. 3e Henk
Spoelstra. 4e Tjitte Bergsma, Zurich. 5e Klas,
gem 0.90-1.20, le Henk Nauta, Makkum. 2e
Cornelis Boonstra, Hichtum. 3e Johannes
Monsma, Burgwerd. 4e Remmert Appelman,
Arum. 4e Klas, gem 1.20-1.70, le Hylke Algra.
2e Durk Rypma, Burgwerd. 3e Folkert Gaastra.
4e Leo v.d. Geest. 3e Klas, gem 1.70-2.50, le Jan
van Hijum, Makkum, 2e Dinny Huitema,
Burgwerd. 3e Jan Klaas Gillebaard, Arum. 4e
Sijas Akkerman.

De uitslag van de winnaars ronde: 
7e Klas, gem 0-0.60: Kampioen Sjoerd
Breeuwsma, Tjerkwerd. 2e Harmen v.d. Velde,
Arum. 3e Seakle Altenburg, Burgwerd. 4e Dennis
Leistra, Zurich. Hoogste partij gem: 1.50 Johan
de Boer. Hoogste serie: 7 Albert Reinsma,

Schettens. 6e Klas, gem 0.60-0.90: Kampioen
Tjitte Buma, Schettens. 2e Douwe Poelstra,
Dedgum. 3e Sjoerd Bakker, Witmarsum. 4e
Hillebrand Visser, Schettens. 5e Sierdjan
Steigenga, Exmorra. 6e Jelle Hannema, Hichtum.
7e Sipke Eringa, Exmorra. H.p.gem: 1.53 Tjitte
Bergsma, Zurich. H.s: 11 Ruurd Tilstra, Wons. 5e
Klas, gem. 0.90-1.20: Kampioen Joop de Jong. 2e
Johannes Lenters, Makkum. 3e Siebren Visser,
Burgwerd. 4e Michel Nesse, Pingjum. 5e Suzan
Veenje. 6e Willem de Jong, Arum. 7e Wiard
Altena, Makkum. H.p.gem: 1.842 Regina
Bruinsma, Exmorra. H.s: 13 Wiard Altena,
Makkum. 4e Klas, gem. 1.20-1.70: Kampioen
Ane Yeme Strikwerda, Exmorra. 2e Thijs
Bruinsma. 3e Yko de Boer, Pingjum. 4e Laurens
Koster, Pingjum. 5e Otto van Kalsbeek,
Makkum. 6e Haije Huitema, Tjerkwerd. 7e Gerrit
P. Feenstra, Exmorra. H. p.gem: 4.16 Broer Jan
Zaagemans, Witmarsum. H.s: 19 Hylke Algra. 3e
Klas, gem. 1.70-2.50: Kampioen Klaas Zijlstra,
Arum. 2e Ilja Tassebajof, Wons. 3e Rintje
Schilstra. 4e André Udema, Kimswerd. H.p.gem:
3.66 Dinny Huitema, Burgwerd. H.s: 23 Gerard
Brunia, Exmorra. 2e Klas, gem. 2.50-4.00:
Kampioen Marten van Straten, Witmarsum. 2e
Albert de Wilde, Pingjum. 3e Henk Visser,
Zurich. 4e Rients Wynia. 5e Rintje Joustra.
H.p.gem: 5.29 Marten van Straten. H.s: 35 Rients
Wynia. le klasse, gem. 4.00-7.00: Kampioen
Douwe Akkerman, met een h.p.gem. van: 5.47 en
een h.s. van: 25. Hfdklasse, gem. 7.00-11.00:
Kampioen Gerrit de Vries, met een h.p.gem. van:
10.31 en een h.s. van: 55. 

Waar geen plaatsnaam is vermeld zijn spelers uit
Lollum. Mede dankzij de sponsors en de vrij-
willigers was het kampioenschap zeer geslaagd.

'Geslaagd Wûnseradiel Biljartkampioenschap
met 173 deelnemers
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ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

Kantoorboekhandel T. Coufreur
Kerkstraat 17, 8754 CP Makkum
Telefoon: 0515-231492

VV Makkum
zaterdag 15 maart    

senioren
SSS’68 1 - Makkum 1  14.30 uur
IJVC 2     - Makkum 2       12.30 uur
Makkum 3   - Zeerobben 4 14.30 uur
NOK 4    - Makkum 4 14.00 uur 

junioren
Makkum A1 - JV Bolsward A1 14.30 uur
Makkum B1  - Leeuwarder Zw.B1 12.30 uur
Oosterlittens C1 - Makkum C1 11.00 uur
Lemmer MC1 - Makkum MC1 10.30 uur

pupillen
Mulier D1 - Makkum D1 8.45 uur
Makkum D2 - Mulier D2 9.30 uur
Arum E1  - Makkum E1  10.30 uur
Terschelling E2 - Makkum E2 12.30 uur
Makkum E3  - ONS Sneek E3 10.00 uur
Makkum E4 - Oeverzwaluwen E3 11.00 uur
Makkum F1  - Mulier F1     11.00 uur
Akkrum F4    - Makkum F2    9.00 uur
Makkum F3 - RES F4        10.00 uur
ONS Sneek F3 - Makkum F4       9.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 14 maart
20.15 uur H Makkum 2   - HVV
20.15 uur J Makkum MB 2 - N.O.K. MB 1
20.30 uur H Makkum    - De Plakkers
21.30 uur D Makkum 4   - A.N.O. 3
21.30 uur D De Opslach  - Thuishotel/DBS 6

zaterdag 15 maart
17.00 uur D Makkum   - P.Z.H.
17.00 uur D Makkum  2 - VLO

Votebalprogramma

Votebalprogramma

PSV De Halsbanrûters
Pingjum - Afgelopen zaterdag werd er in de
manege te Franeker een dressuurwedstrijd
gehouden voor paarden. In de klasse Z1 kwam
Bobbie IJdema uit met Parlein. Zij ging met de
5e prijs naar huis met 201 punten. In de klasse
Z2 kwam Yvonne Philipse aan de start met Just
do it. Zij ging met de 1e prijs naar huis met 217
punten 1 winstpunt.

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust
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Gezocht
Iemand om zaterdag- 

en zondagmorgen
Hotel  ”De Prins” te Makkum

schoon te maken.

Inl. tel. 0515- 231510 of 233214

Ledenvergadering 
BBeeggrraaffeenniissvveerreenniiggiinngg MMaakkkkuumm ee..oo..

op ddonderdag 227 mmaart 22008
vanaf 220.00 uuur iin OOns GGebouw

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige vergadering
4. Financieel verslag
5. Verkiezing aftredend:

mw. A.Bootsma-de Groot 
(herkiesbaar)

6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het bestuur       

Don de Jong

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

voetbal - Makkum in matige wedstrijd langs Joure
Makkum - Op sportpark ‘De Braak’ is Makkum
er afgelopen zaterdag met veel moeite in geslaagd
de 3 punten in eigen huis te houden. Een week
na de smadelijke 7-1 nederlaag tegen VVI werd
laagvlieger Joure in een met name na rust matige
wedstrijd met 2-1 verslagen. Zonder de gebles-
seerden spitsen Jelle Hiemstra en Yme de Jong
(omdat ook de spitsen van zowel het tweede en
derde elftal als de A-junioren geblesseerd zijn
wordt er in binnen de vereniging al over een
‘spitsenvirus’gesproken), de zieke Andre Lindeboom
en de nog niet wedstrijdfitte Daniël Kleiterp die
op de bank begon was het weer flink puzzelen
voor trainer Sjouke de Bos. Min of meer nood-
gedwongen werd Lennart Adema een linie naar
voren gedirigeerd waar hij samen met Jouke de
Jong de aanval van de thuisclub vormde. In zijn
als altijd amusante voorbeschouwing in het
programmaboekje schetste trainer De Bos de
belangen van de wedstrijd. Winst voor de thuis-
ploeg was noodzakelijk om te blijven meedoen
om de prijzen terwijl Joure de punten hard nodig
heeft in de strijd tegen degradatie. Was er vooraf
toch wel enige vrees bij de thuisclub voor de door
Joure in de winterstop aangetrokken ervaren spits
Alexander Kuik, deze bleek ongegrond. Het enige
moment waarbij deze speler echt opviel was
toen hij directe tegenstander Piter Genee in ‘de
edele delen’ kneep. Een overtreding die niet op
een voetbalveld thuishoort. 

In een eerste helft waarin Makkum een licht
overwicht had was het Joure dat in de 25e minuut
op voorsprong kwam. Een afgeslagen vrije trap

werd door Marthijn de Bruin op schitterende
wijze diagonaal achter de kansloze Makkumer
goalie Simon Adema geschoten. De vreugde bij
de gasten was groot maar van korte duur.
Binnen vijf minuten stond de thuisclub alweer
op voorsprong. Eerst was het de hele wedstrijd
hard werkende Jouke de Jong die op aangeven
van Lennart Adema van dichtbij en met enig
geluk de gelijkmaker scoorde. Vijf minuten later
was het Adema zelf die aan het eind stond van
de mooiste aanval van de middag. Via vele
schijven belandde de bal bij Reimo Tjeerdema
die Adema in het strafschopgebied vrijspeelde.
Deze bedacht zich niet en schoot de bal met zijn
begaafde linker in de verre hoek achter de
Jouster keeper Fedde Jisse Rigts. 

De tweede helft laat zich snel vertellen. Veel goede
bedoelingen, twee hardwerkende ploegen en kleine
kansjes voor beide ploegen. Naar mate de tweede
helft vorderde werd de thuisclub wel steeds meer
achteruit gedrukt door Joure en moest keeper
Adema enkele malen handelend optreden. Die
deed dat zoals meestal deze competitie bekwaam.
Aan de andere kant was het de ingevallen Daniël
Kleiterp die enkele malen voor dreiging zorgde
en eenmaal de buitenkant van de paal raakte. Tot
scoren kwamen beide ploegen niet meer en zo
blijft Makkum in de race voor de derde plaats, een
positie die aan het eind van de competitie mogelijk
recht geeft op deelname aan de nacompetitie.
Zaterdag speelt Makkum in Marssum tegen het
net als Joure in zwaar weer verkerende Sport
Staalt Spieren ‘68.

volleybal - Dames Makkum 1 verliest tegen Reva 1
Gorredijk - Afgelopen vrijdagavond reisde
dames Makkum 1 af naar Gorrdedijk met de
doelstelling om met 5 punten naar huis te gaan,
helaas werd dit er maar 1. De coach begon de
eerste set met de volgende opstelling, Elske
Vermaning, Hilde Lutgendorff, Vollie Oostenveld,
Martine Roorda, Mirjam Adema en Susanne
Hellendoorn. Op de bank begon Eva Lantinga.

Vanaf de eerste set was het duidelijk te zien dat
teams sterk aan elkaar gewaagd waren. Er werden
door beide ploegen weinig fouten gemaakt waar-
door de stand iedere keer bijna gelijk bleef en er
niet een groot gat werd geslagen. Dit resulteerde
dan ook in een eindstand van 24-26 met de winst
voor Makkum.

De tweede set begon de coach met dezelfde
opstelling als in de eerste set. Deze verliep net
als de eerste set goed en ook hier werden er weer
weinig fouten gemaakt. Alleen op het laatste
kon Makkum het helaas niet afmaken om deze
set ook binnen te slepen. Dus ging de tweede set
naar Reva met 28-26. 

De derde set werd met een andere opstelling
begonnen De dames van Makkum 1 waren niet
zo blij met deze wissel omdat iedereen geweldig
goed speelde en lekker in de wedstrijd zat. De set
begon hierdoor meteen slecht waardoor Reva al
een voorsprong maakte op Makkum van 5 punten.
De coach vroeg een time out aan om de dames
weer op de rit te krijgen, alleen dit lukte de dames
niet meer, ze waren van slag. Hierdoor ging deze
set vrij gemakkelijk naar Reva met 25-18.

De vierde set werd de opstelling weer verandert
naar de opstelling van de eerste twee sets. De
dames waren weer op de rit en vochten voor
ieder punt om er een 5 setter uit te slepen. Door
een aantal slordige foutjes die Makkum maakte
boven de 20 punten verloren ze deze set alsnog
met 28-26. De dames van Makkum baalden erg
dat ze deze wedstrijd hebben verloren. 

De volgende wedstrijd is in Makkum aanstaande
zaterdag 17.00 uur tegen P.Z.H. uit Heerenveen. 

Speelster Dames Makkum 1

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Suzuki Alto 08 GL 59 1990 APK jan. 2009 km.
100.000, tel. 06-22237085

Kaatshandschoen, rechtshandig, kindermaat
leeftijd ca. 10 jaar € 50.-, tel. 0515-232145

Samsonite koffer (63 cm.) plus Beautycase
kleur Rood (Set) € 40,-;  Alt-Saxofoon, merk
Jupiter (als nieuw) zonder koffer € 250,-, 
tel. 0515-233866

Zolderopruiming in één bod. Kom kijken!
tel. 06-28823197 b.g.g. 0515-231325

Suzuki scootmobiel + oplader + 2 accu’s met
mandje, is goed; Canon scanner + install cd +
kabel; Jumbo 10 puzzels cd-rom; Design 4 you
cd-rom voor kalenders e/o kaarten maken; Alu
fotolijst 30x30 nieuw, tel. 06-21403801

Tafeloventje inhoud 18 ltr, h. 26 - br. 42 - en
diep 35 cm € 20.-, tel. 0515-575756

Eiken eetkamertafel 160x80, mankeert niets aan,
is donker gebeitst, maar kan blank geschuurd
worden, voor € 35.- kun je hem meenemen is
gedemonteerd, tel. 0515-232272

Gratis geplaatst. Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 

of tel. 0515-231687 
email: rienstra@makkum.nl 

Zoekertje

TE KOOP

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

TE KKOOP

Lieuwkemastraat 26
MAKKUM

Tussenwoning met
tuin op het zuiden.

Perceel: 164m²

Vraagprijs:
€ 138.000,00 k.k.

www.makkumerbelboei.nl



Off-White buffetkast (Ideetje-Sneek); Bovenkast:
2 deuren (6 raampjes) Onderkast: 3- deuren, 3-
laden afm. Br. 160 cm., D. 54 cm., H. 240 cm.
€ 500,-, tel. 0515-233866

Maclanre buggy in opberg-/meeneem hoes, incl.
zonnekap en regenhoes € 35.-; Bebe-Jou badje
incl. standaard € 15.-; Wipstoeltje bebe Comfort
€ 10.-; Kiddy board, meerijplankje voor achter
de kinderwagen € 40.-; Ab King Pro buikspier-
oefeningenbank, z.g.a.n. € 50.-, tel. 06-151254101

Zwart lederen Bureaustoel op draaivoet etc. € 25,-
Mooie Roomkleurige Lederen Bank 2 1/2 zits
€ 200.-, tel. 0515-233866

Jongens fiets, Batavus ”Eagel” 20 inch. Techno-
groen, leeftijd 7 tot 11 jaar € 75.-, tel. 0515-232145

Breiboeken, tel. 0515-574357

Voorjaar! Schilder nodig? Redelijke prijs, 
tel. 06-11273623

In de Melkvaart heeft lange tijd een blauw
”speed’ bootje half onder water gelegen. Van
wie is deze, ik heb wel interesse om deze te
kopen, tel. 0515-231102
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

AANGEBODEN


