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Een wonderbare
observatie

een greep uit ons aanbod?
zie pagina 13

De kiker op...
Metamorfose Cafetaria de Sultan 

Programma 
Koninginnedag 2008 Makkum

Makkum - Zeven jaar geleden werd het cafétaria
overgenomen door twee nieuwe eigenaren. Eén
daarvan is Bozlak samen met zijn mede eigenaar
runnen zij de samen de Pizzeria en cafétaria de
Sultan. Besloten werd om het cafétaria aan te passen
aan de huidige eisen en deze werkzaamheden
duurden toch langer dan voorheen gedacht was.
Er is een totaal nieuwe keuken ingekomen. Een
moderne vloer en een frisse verf doen wonderen.
Ook de toiletten zijn vernieuwd. Eigenlijk is alleen
het casco van het bedrijf nog hetzelfde. De muur
die de ruimte in twee gedeelten deelde is weg
gebroken. Het is nu één grote ruimte geworden
en ook het meubilair is vernieuwd. Het ziet er
allemaal heel modern en schoon uit. Met het
openenen van de vernieuwde zaak is meteen het
rookverbod ingevoerd. Bozlak is van mening dat
je eigenlijk niet moet roken in een gelegenheid
waar gegeten wordt. Als de zon zich laat zien,
wordt ook het terras weer geplaatst. 

De Sultan is zeven dagen in de week open en
vanaf 1 april zal dit ‘s morgens al vanaf 9.00 uur
zijn. De bedoeling is dat mensen hun ontbijt bij
de Sultan kunnen nuttigen en ook verschillende
soorten koffie met gebak zijn nieuw in het aanbod

van de Sultan. Er zijn vers belegde broodjes, die
ook als lunchpakket meegenomen kunnen worden
en natuurlijk blijft de shoarma en de patat en
frikadellen etc. in het assortiment. De producten
worden gefrituurd in 100% plantaardige olie en
de afzuiging van de nieuwe keuken is zo optimaal,
dat je helemaal niets van een baklucht ruikt. De
indeling van de tafels en stoelen is ruim en de
bezoekers hebben hierdoor meer privacy. De
eigenaar en zijn personeel zijn heel blij met de
vernieuwde Sultan en hopen dat hun klanten dat
ook zijn. Ze zijn alle dagen open en door de
week is een hartige en lekkere hap tot 23.00 uur
te nuttigen bij de Sultan en vrijdag en zaterdag
zijn ze zelfs nog langer open. Ga eens langs en
ervaar zelf hoe een modern en verantwoord
Cafétaria anno 2008 eruit ziet.

Markt 2 
8754 ES Makkum 
Tel (0515) 232333

* Sanne van Gorkum met rechts Priscila Zoethout, twee van de medewerksters
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 3 april
Makkum - Sporthal 20.00 uur algemene 
jaarvergadering gymnastiekvereniging DES

vrijdag 4 april                
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

zaterdag 5 april           
Makkum - Sporthal 20.00 oere 
Tryater spilet ”Brân! Brân”

Skuzum - Yn it tsjerke 8 oere jûns 
Toanielferiening Skuzum-Piaam spilet kafee
”de Snikke”

Gaast - Doarpshûs ”De Fûke” 20.00 uur
copmpetitie-klaverjassen 

zondag 6 april
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
Zing Mee ....

maandag 7 april
Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur
jaarvergadering Koninginnevereniging Makkum

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

Expositiekerk museumdorp: van 1 april tot 25
juni expositie van schilderijen van Cor van Loenen

Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik
Manoukian

Allingawier - Museumdorp, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool, openings-
tijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Piaam - Natuurhistorisch Museum, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

* je je tot 10 april kunt opgeven voor het 
Beachvolleybal op 30 april via de site 
www.koninginnevereniging.nl voor inlichtingen,
Esther Postma, tel. 0515-232801

Mensen BEDANKT voor de geweldige
steun in welke vorm dan ook, die ik heb
gekregen voor en na mijn operatie in
het A.V.L. Ziekenhuis in Amsterdam.
Het was een spannende periode maar
de vooruitzichten zijn nu weer positief.

Ook namens Paul en de kinderen
nogmaals bedankt.

Fre Doedel

Het is echt waar….

Thea werd maandag 

50 jaar!

GEFELICITEERD MEID!

JE COLLEGA’S

Kerkdiensten   
zondag 6 april   

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen en Jeugdkerk                   

R.K. Kerk 
9.30 uur Parochievoorganger 

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. J. Horjus, Ede + H.A.

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

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

Exposities

Uit in eigen regio

Wist u dat...

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 5 april wordt weer het oud
papier opgehaald door leden van de muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ‘s morgens 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in een doos aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vrijdag al in de Klipperstraat
ter hoogte van het tenniscomplex en kaatsland.

Voor het goede doel
Makkum - De bus collecte ten bate van het
Reumafonds heeft de dorpen Makkum, Cornwerd
en Zurich  gezamenlijk € 1303,72 opgebracht.
Alle collectanten en comité leden die hebben
meegeholpen hierbij hartelijk dank.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 3/4 t.e.m. wo. 9/4

Jonge Kaas, 500 gram........................................................3.70

Gebraden Fricando, per pakje.....................5 zegels extra

Magere Vruchtenyoghurt, 1 liter........................................1.49

Campina Chocolademelk, 1 literpak.....................nu 99 cent

Harpic Toiletreiniger Vloeibaar, 750 ml.......................nu 2.98

Perssinaasappels, net 2 kilo..........................................nu 1.99

zak Potgrond, 20 liter....................................................nu 1.45

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 3 APRIL
T/M ZATERDAG 5 APRIL

RUNDERBIEFSTUK
4 HALEN / 3 BETALEN

FILETLAPJES
gekruid-gemarineerd of blank
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 3 APRIL
T/M WOENSDAG 9 APRIL

BOTERHAMWORST
100 gram €€ 1.-

GEBRADEN ROSBIEF
100 gram €€ 1.40

Vanaf heden elke zaterdag
KIP VAN HET SPIT op bestelling

vanaf zaterdags 12.00 uur.
U besteld uw kip en wij hebben

deze om 12.00 uur gaar en 
verwarmd in een warmhoudzak.

Desgewenst per halve vanaf € 3.75

Zoa-collecte
Makkum - 9.200.000 vluchtelingen in Afrika
en Azië zijn deze dag afhankelijk van hulp.
100.000 Birmese vluchtelingen verblijven vandaag
in Thaise kampen zonder uitzicht op terugkeer naar
huis. De afgelopen 2 jaar werden 450 vrouwen
verkracht door de LRA in Uganda. Elke dag
sterven in Afrika 6500 mensen door gebrek aan
medicijnen die wij zo bij de apotheek kunnen
kopen. (R)echt geven aan de vluchteling - is het
motto voor de collecte in de week van 30 maart
- 5 april. In deze woordspeling komen de twee
aspecten terug die ZOA in haar hulpverlening
aan vluchtelingen belangrijk vindt. Wilt U ons
helpen om recht te doen aan de vluchteling en
echt te geven? Dank U wel daarvoor !! 

Zing mee
Makkum - Op zondagavond 6 april a.s. is weer
de maandelijkse Zing-Mee-Avond, in de grote
zaal van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66.
Er worden veel liederen gezongen uit de bundel
van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding de heer
A. Couperus, de leiding is in handen van de heer
D. Tamminga. Een ieder is van harte welkom. De
avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer
20.30 uur. Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-
542126 of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Donateursconcert
Parrega - Chr. Muziekvereniging Excelsior
houdt op zaterdagavond 5 april haar jaarlijkse
donateursconcert in de Gearhing te Parrega. Dit
concert staat onder leiding van Willy Krol en
begint om 20.00 uur. Aan dit concert zal het
zangduo Nanne Kalma en Ankie v.d. meer hun
medewerking verlenen. Allen van harte welkom!

Open dag Zorgcentrum
Avondrust Makkum
Makkum - Bent u nieuwsgierig hoe het er in een
Zorgcentrum allemaal aan toe gaat? Hoe wordt
de was gedaan? Hoe krijgen de cliënten hun
maaltijd? Wat voor activiteiten vinden er plaats?
En hoe gaat de zorg in zijn werk? Enzovoorts?
Dan bent u van harte welkom op de open dag die
plaatsvindt op 12 april van 13.00 - 17.00 uur. 
U heeft dan de mogelijkheid om diverse ruimten
te bezichtigen, er zullen een aantal stands aanwezig
zijn met informatie en u kunt in het restaurant
genieten van een hapje en een drankje.

Indien u graag zou willen komen, maar u heeft
geen vervoer, dan kunnen wij dat voor u verzorgen.
Wij vragen u om dit uiterlijk vóór 8 april kenbaar
te maken bij de receptie van Avondrust tel.
0515-231655.
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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  A P R I L

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe Lo Kai / Mini Loempia’s
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  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Plaatselijk Belang wil af van adhoc beleid
Makkum - Donderdag 27 maart j.l. aan de voor-
avond van het honderd jarig bestaan van de
vereniging Plaatselijk Belang Makkum opende
voorzitter Tom Couffeur de negenennegentigste
jaarvergadering met de mededeling dat de jubile-
rende vereniging de volgende jaarvergadering
feestelijk zal laten plaatsvinden. De koers die de
vereniging in de toekomst wil gaan varen is
afgelopen bestuursjaar ingezet. Plaatselijk Belang
Makkum wil met enthousiaste bestuursleden van
het adhoc beleid af, men wil vooruit en ze willen
binnen Makkum het draagvlak voor hun vereniging
verbeteren. In samenwerking met de organisatie’s
Timpaan en Dorpswurk is er afgelopen jaar hard
gewerkt aan een dorpsvisie voor Makkum. Het
ontwikkelen van de visie heeft een wissel getrokken
op het huidige bestuur. De visie is in concept klaar
en zal voor de zomer voorgelegd worden aan het
Gemeentebestuur. Door automatiseringsproblemen
is het concept nog niet beschikbaar op de website.
Iedereen werd door de voorzitter welkom geheten
met in het bijzonder de aanwezige raadsleden, pers
en Jaantje Benadictus van Dorpswurk die in de loop
van de vergadering de presentatie met betrekking
tot het proces Dorpsvisie ging presenteren.

Na deze opening vervolgde secretaresse Marga
Brandsma haar marathon lezing waarin het verslag
van de jaarvergadering 2007 en het jaarverslag
2007/2008 werd behandeld. De nieuwe penning-
meesteres Alie Postma kreeg het gelijk voor
haar kiezen doordat een computer crashste en
daardoor het automatische incasso niet kon plaats
vinden. Doordat de contributie niet spectaculair
hoog is namelijk vijf euro per jaar kwam de
financieel gezonde vereniging niet in gevaar.
Het saldo steeg zelfs in een moeizaam financieel
jaar en de kascommissie was zeer tevreden.
Bouwe Elzinga heeft het bestuur tussentijds ver-
laten en gaande het seizoen heeft Arjen Doedel

zijn taak overgenomen. Marijke Hollander trad
af en wordt opgevolgd door Marco Molenaar en
voor de aftredende Ria Oostenveld is nog geen
opvolger/ster gevonden waarmee één bestuurs-
plaats vacant bleef tijdens de bestuursverkiezing.
Op de bovenzaal van de Prins was een maquette
geplaatst van de Blazerwerf die op de zogenaamde
”bargekop” moet komen volgend de initiatief
nemers. Dit plan heeft al stof doen opwaaien en in
de rondvraag werd hier nog de nodige vragen over
gesteld. Voorzitter Tom Couffreur kon begrijpelijk
niet alle vragen beantwoorden daarom lichte
Wiebe Visser hun plan toe. Historisch gezien past
het plan op die plaats waar er in het verleden een
touwslagerij moet zijn geweest en het project
moet dienen als slechtweer voorziening en
wordt de mooiste entree van Makkum.
De vergadering werd op verzoek bijgepraat over
de stand van zaken rondom het op handen zijnde
Multifunctioneel Centrum. Na de tegenvallende
aanbesteding van vorig jaar is een projectgroep
onder leiding van wethouder W. Sinnema hard
aan de slag gegaan. Ook hier zit men in een
afrondende fase hoe het multifunctionele centrum
kan integreren in de sporthal. Voor juli dit jaar
moeten er duidelijke intenties zijn tot de bouw
anders komen de toegezegde subsidies te vervallen
en gaat het plan nier door. Toelichter Libbe
Terpstra heeft alle vertrouwen in het welslagen
van de plannen.

Na de gebruikelijke rondvraag punten over de
Oude Nieuwbuurt, verdere parkeer problematiek,
de zwemkunsten van Bouma junior/junior in het
Valaat, verlichting op de oude steiger en de
opmerkelijke zienswijze van Bouma Senior met
betrekking tot een vervallen garage naast zijn na
jaren nieuwe opslag sloot voorzitter Couffreur
de altijd levendige vergadering van Plaatselijk
Belang Makkum af.

Makkum – Zilt is de winkel met kleding van de
kust van het nieuwe seizoen 2008. Marjo had met
haar personeel de winkel weer helemaal in voor-
jaars stemming gebracht. De fleurige voorjaar
en zomerkleding hing weer volop in de winkel
en overal stonden fraaie voorjaarsbloemen. Zilt
verkoopt de kleding van de merken Paul&Shark,
Oilily, Mât de Misaine en RW. Merken die bekend
staan om hun kwaliteit en moderne uitstraling.
Nieuw is dit jaar de geweldige tassen collectie
van Fred de la Bretoniere en de sieraden van

Dyrberg Kern. Nu is het gebruikelijk dat bij Zilt
altijd iets extra’s is tijdens de open dagen en dit
keer stonden er bronzen beelden van Peter Hein.
En aan de muur en overal in de winkel hingen
mixed media collages van Lokaal Werk. Voor het
project van de Blazer TX 33 werd extra reclame
gemaakt en de klanten werden op de hoogte
gebracht van het feit dat er certificaten gekocht
konden worden. De Blazer lag in de haven en de
maquette was bij RVS de Boer te bezichtigen.
Volgende week de opendagen bij Silerswaar.

Opening seizoen bij Zilt en Silerswaar



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 2 april 2008

BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Hollandse spinazie          
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Mooie sperziebonen     
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

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

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Programma Koninginnedag 2008 Makkum

Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum

Leeuwarden/Makkum - In het provinciehuis te
Leeuwarden is maandag het programma voor de
viering van Koninginnedag openbaar gemaakt
door de commissaris van de Koningin Ed Nijpels
en de burgemeesters Th.Piersma en burgemeester
van Wûnseradiel mevrouw M.J. Haveman van
Franekeradeel. Het gezelschap zal bestaan uit
zestien Koninklijke personen.

Voor Makkum ziet het programma er als volgt uit:
10.00 uur
* Ontvangst op de haven bij het begin 

van de Workumerdijk.
* Hier liggen schepen van de visserij voor anker 

en op de wal zijn visserij-activiteiten zoals 
fuiken drogen en netten boeten.

10.14 uur
* Kunstwerk Zuiderzeemonster door jongeren 

en lokale kunstenaars.
* Stripverhaal ”De gouden Kaatsbal” 

over Hotze Klots.
* Presentatie zorgboerderijen.
* Zurich-Zürich een Fries dorp een Zwitserse stad.

10.18 uur
* Wedstrijd sloeproeien tussen de Twirre 

en de Zeeslag.
* Beachvolleybal
* Uitbeelding Elfstedenroute Workum-Bolsward

met klûnenschaatsen                                
* Optreden Shantykoor ”De Skûmkoppen

10.28 uur
* Uitbeelding Wûnseradiel in de Middeleeuwen 

met aandacht voor:
* Zeerover Grutte Pier en Menno Simons, 

voorman van de Doopsgezinden
* Klompkesilen door kinderen
* Optreden verschillende muziek korpsen

10.33 uur
* Ringskelteren door bewoners Tjerkwerd
* Survival door teams uit verschillende dorpen

10.39 uur
* Optreden Friese salsaband 

”Denise Rivera Y Salsa Caliente”             
* Frysk dammen en open atelier op locatie 

door deelnemers jaarlijkse kunstroute
* Presentatie Scoutinggroep Burdine

10.50 uur
* Kinderplayback-show, kleine sterren zonder 

podiumvrees
* Een kleine dorpsschool wordt getoond 

als onderdeel museumroute Aldfaers Erf
(de erfenis van onze voorouders)

* Groot Wûnseradiel  zangkoor
* Volksvermaken zoals kuipje steken 

en sla jut op de kop

11.00 uur
* De Koninklijke familie vertrekt per bus 

naar Franeker.

Opgave Playbackshow
Makkum -Welke kinderen zijn al druk aan het
oefenen voor de playbackshow op 30 april maar
hebben zich nog niet opgegeven? Wie kan
presen-tator Jetze aankondigen op het grote
podium in het centrum van Makkum? Voor alle
deelnemers is er een ‘Koninklijk’ presentje en
het begint om 11.15 uur. 

Dus kinderen van Makkum e.o. goed oefenen en
snel opgeven bij:
* Mattie Terpstra, Bleekstraat 20

telefoon 0515-232025
* Opgave is alleen mondeling 

of telefonisch mogelijk tot 20 april 2008
* Leeftijd: vanaf 4 jaar t/m 13 jaar
* Eigen CD meenemen

* Vol = vol; dus geef je snel op!

Opgave ”ROYAAL” WON SURVIVAL
Makkum - Welk team wordt 30 april het beste
”ROYAAL” WON SURVIVAL van de gemeente
Wûnseradiel? Een team bestaande uit drie personen
kan de strijd aanbinden onder toeziend oog van
vele duizenden mensen in het waterrijke centrum
van Makkum. De inleg is € 30,- per team. Je
kunt op je shirt ook de naam van een sponsor

zetten en deze kan dan de inleg voor zijn/haar
rekening nemen. 

Geef je team met namen en contactpersoon
op vóór 14 april op bij: Keimpe Jaspers,
06-20735507, keimpe.jaspers@inprotech.nl of
via www.koninginnevereniging Makkum
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DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Magere
VERSE WORST
500 gram normaal 2.75

nu slechts 1.49
deze aanbieding is geldig van donderdag 

2 april tot en met zaterdag 5 april.
Alleen bij onderstaande Coop Supermarkt.

voor al onze overige aanbiedingen
zie www.coop.nl

Coop vvan dder WWal
Markt 1 - 8754 CM  Makkum

PARTYCAFÉ DE STEEG

ZATERDAG 5 APRIL

HET GROOTSTE BUBBELBAD
IN MAKKUM

DE MEGA SCHUIMPARTY
EEN GRANDIOZE AVOND

MET TOP MUZIEK

AANVANG 21:00 UUR

ENTREE GRATIS

WWW.DESTEEGMAKKUM.NL

GEZOCHT
Middelbare scholier

bekend met scannen en opslag
voor bijverdienste

op één of twee halve dagen/week

tel. aanmelden: 06-2096 2542

Eén jaar oude Dwergpincher vermist
Wons - Ons hondje een Dwergpincher wordt
vermist sinds vrijdag 22 maart. Vermoedelijk is
hij meegenomen uit Wons (bij ons pal voor de
deur!!) We hebben al van alles gedaan om hem
terug te vinden. Nu ben ik steeds bezig met de
foto van onze hond te verspreiden in de hoop
dat iemand hem ergens ziet. Mijn gevoel zegt
namelijk dat ik het van een oplettende dieren-
vriend moet hebben en niet van de instanties.
Hij is namelijk al eens eerder gestolen en terug-
gebracht. Het gaat om de Dwergpincher, 1 jaar
oud, weegt ongeveer 1500 gram, reu, niet
gecastreerd, kleur; black and tan, kenmerken;
witte stip op onderkaak (bekje), dubbele hoek-
tanden, geen staart. Heeft iemand iets gehoord
of gezien kunnen ze ons bellen 06 10607456 of
e-mailen kindwerk@gmail.com  S. Koster 

Peuterspeelzaal Makkum stand van zaken

Makkum - Zoals u een aantal weken geleden in
de Makkumer Belboei heeft kunnen lezen gaat
het financieel niet goed met de peuterspeelzaal in
Makkum. Sindsdien zijn er al de nodige stappen
ondernomen om deze positie te verbeteren. Tot
ons groot plezier is gebleken dat er gelukkig nog
veel mensen in Makkum e.o. zijn die de peuter-
speelzaal een warm hart toe dragen en niet willen
dat deze uit Makkum verdwijnt.

Hovenier Bosma heeft zijn nota aan ons kwijt-
gescholden, een fantastisch gebaar. De O.B.S. It
Iepen Stee te Makkum is spontaan lege flessen
voor ons gaan inzamelen met maar liefst een
opbrengst van € 300,-! Alle kinderen die mee-
geholpen hebben hartelijk bedankt. Vele ouders
hebben aan onze oproep gehoor gegeven en een
vrijwillige geldelijke bijdrage geleverd, daarnaast
heeft de SES en een aantal particulieren spontaan
een bijdrage gestort op onze rekening. Ook de
melkbussen die bij de Coop en Jumbo in Makkum
staan, waar een ieder zijn flessenbon kan doneren,
heeft al de nodige euro’s opgeleverd. De kleding

verkoop is net weer georganiseerd en ook de
jaarlijkse collecte van Jantje Beton (waarvan wij
de helft van de opbrengst krijgen) heeft ons weer
ruim vierhonderd euro opgeleverd. Kortom, hart
verwarmend allemaal. Totaal hebben wij nu een
bedrag op onze rekening bij kunnen schrijven
van zo’n € 3000,-! 

We zijn er nog niet, maar we zijn wel een goed
eind op weg. De belangrijkste rekeningen zijn
voldaan, voor de nog openstaande schulden hebben
we afspraken kunnen maken. Dit betekent dat
we onze deuren voorlopig open kunnen houden.
We zullen wel nog door blijven gaan met onze
zoektocht om de financiële situatie te verbeteren.
We houden u op de hoogte middels de Makkumer
Belboei. U kunt uw flessenbon nog tot eind
april 2008 in de melkbussen bij Jumbo en Coop
inleveren! Ook een gift is nog altijd welkom op
ons rekeningnummer: 372013686.

Bedankt namens het bestuur van peuterspeelzaal
It Krobbeguod - Makkum

* Juf Harmke Adema ingenomen met de 300 euro
(eigen foto)
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Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”

Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van 

”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum

op D.V. zondagavond 6 april.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618

De Begrafenis Vereniging 
”De Laatste Eer” te Wons

houdt haar 
Ledenvergadering

op 4 April 
in het Verenigingsgebouw 

te Wons om 20.00 uur

Van harte welkom 
namens Het Bestuur.

Internationaal succes komt uit Parrega

(eigen foto)

Parrega - Waarschijnlijk heeft u de laatste decennia
wel wat mee gekregen over het internationale
droom debuut van TTV Parrega. Waarvoor staat
”TTV” eigenlijk??? Dit staat voor Touwtrek
vereniging. Jaaa.., nu gaan de raderen even vreemd
draaien. Veel mensen benadelen namelijk de sport
touwtrekken om te denken dat dit alleen maar
wat grote mannen zijn die aan een touw zitten te
hengsten en daarna veel bier drinken. In werkelijk-
heid is dit een op en top teamsport, waarbij alles
draait om eenheid, kracht en precisie.

Touwtrekken in het verleden
Touwtrekken is één van de oudst bekende manieren
van sport beoefenen. Er zijn grottekeningen bekent
waarop het touwtrekken is afgebeeld. Touw-
trekken is van oudsher over de gehele wereld en
over vele culturen verspreid beoefend. Het oudste
bewijs is gevonden in Azië en was in de prehistorie
een onderdeel van oude ceremonies en de cultuur.

Touwtrekken als sport
Later in de historie was touwtrekken niet langer
gerelateerd aan rituele ceremonies en ontwikkelde
zich meer als sport. Bewijs van het touwtrekken

als sport is gevonden in de graftombe van Merera-ku
in Egypte en stamt uit 2500 voor de jaartelling.
In West Europa begint de sport in verhalen van
heroïsche kampioenschappen in Scandinavië en
Duitsland. In de 15e eeuw was touwtrekken een
populair onderdeel van toernooien in de Franse
chateaux tuinen en later ook in Groot Brittanië.

Met Parrega naar het WK.......
Wij hebben met Parrega het geluk dat wij met en
bij It Heidenskip mogen trainen. It Heidenskip is
een ervaren club met veel internationale ervaring
waarvan wij de afgelopen jaren erg veel van
geleerd hebben. Voor ons begon het in september
weer. De schoenen uit de kast en op naar de
trainingslocatie bij Feike van der Heide. We zijn
rustig aan begonnen met twee keer in de week te
trainen. Een training bestaat vaak eerst uit een
uur warming-up met een aantal km hardlopen,
kracht en conditie training. Hierna wordt er nog
een dik uur in het touw getraind om eenheid,
duur en kneep in het touw te krijgen. Dit gebeurt
dmv een oude bouwlift met vaten vol oude bouten
en stenen erop of via katrollen met twee teams
tegen elkander.

Makkum - It Nut departement Makkum organis-
searret op sneon 5 april o.s. de foarstelling ”Brân
Brân” fan Tryater yn de sporthal Maggenheim. It
is 1943, earne op it plattelân yn Ingelân. Sân
bern boartsje bûtendoar yn’ e sinne. Wat witte sy
fan de grutte Wrâldoarloch dy’t har heiten oan it
útfjochtsjen binne? De bern boartsje fleantúch
en parasjute. Sy klimme yn beammen, sy fjochtsje,
sy jeie mei-inoar in iikhoarn op en meitsje it bistje
dea. Sy boartsje mei fjoer... Boarterij, spul en
oarloch rinne yn elkoar oer. De bern wurde spile
troch folwoeksen akteurs. Yn kreaze berneklean.
Mar net lytsbernich! Brân! Brân! giet oer langstme
nei de bernetiid mar ek oer ûnwissens en hoe
wreed bern wêze kinne. De bern begjinne har like
wreed te gedragen as folwoeksenen. Bytiden kin
dat hiel werkenber wêze. 

Foar de regy tekenet Anny van Hoof, dy’t by Tryater
ûnder oaren Lette ropping en It perfekte byld
regissearre. Dennis Potter (fan û.o. The Singing
Detective) hat it stik ûnder de titel Blue
Remembered Hills skreaun. Earst as filmsenario,
letter is it bewurke foar teater. Tekst Dennis Potter,
oersetting Romke Toering, regy Anny van Hoof,
spilers Hilbert Dijkstra, Jan Arendz, Aly Bruinsma.

Foarferkeap by slachterij Brattinga yn Makkum,
till. 0515-231578.
Plak: sporthal Maggenheim, oanfang: 20.00 oere,
seal iepen fanôf 19.15 oere.
Tagongsprizen normaal € 12,50
freonen  € 11,25 / 65+/CKV € 10,—
Dizze foarstelling duorret ungefear 1,5 oere en
hat gjin skoft.

Tryater spilet ”Brân! Brân!” yn Makkum
Oer lyts wêze yn in grutte wrâld
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Afgelopen maandag zijn het feestprogramma en de route voor de viering van Koninginnedag in Makkum
gepresenteerd. Op onze website koninginnedag.wunseradiel.nl kunt u deze informatie terugvinden. We
hebben een heel aantrekkelijk programma en we verwachten daarom veel bezoekers in Makkum op 30 april.
Om die bezoekers op een goede en veilige manier te kunnen ontvangen moeten we de nodige maatregelen
nemen, maatregelen die tijdelijk gevolgen kunnen hebben voor inwoners en ondernemers uit Makkum.
We nodigen u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 3 april in café de Prins. We
beginnen om 19.30 uur - 20.30 uur voor inwoners en vanaf 21.00 uur is de infobijeenkomst speciaal voor de
ondernemers in Makkum.

De route
De wandeling door Makkum begint stipt om 10.00 uur bij het eind van de haven, aan de Workumerdijk.
Hier wordt het Koninklijk gezelschap ontvangen door de Commissaris van de Koningin, de heer Nijpels
en door burgemeester Piersma. Burgemeester Piersma heet daarna het gezelschap welkom. Vervolgens
wandelt het gezelschap langs de kade naar de sluis toe. Over de sluis gaat het gezelschap rechtsaf over
de Voorstraat naar de Waagsteeg. De tocht gaat verder over de Markt en gaat daarna de Kerkstraat in.
Aan het eind van de Kerkstraat, op de hoek met de Ds. L. Touwenlaan, neemt burgemeester Piersma
om 11.00 uur afscheid van de Koningin en haar familie en vertrekt het Koninklijke gezelschap per bus
naar Franeker. Een beschrijving van de route en de verschillende activiteiten vindt u op de website.

Maatregelen
- route
Op 28 april worden de dranghekken aangevoerd. We beginnen op dinsdag 29 april met het opbouwen van
de verschillende activiteiten. Bovendien gaan we op deze dinsdag al verschillende afzettingen plaatsen.
Daarom zetten we de straten van de route (Workumerdijk, Voorstraat, Waagsteeg, Markt, Plein en
Kerkstraat) af vanaf dinsdag 29 april, 12.00 uur. De afzetting wordt op het grootste gedeelte van de
route opgeheven op 30 april vanaf  18.00 uur. Alleen de Markt en Plein blijven de gehele dag afgesloten
omdat hier de hele dag activiteiten zijn.

- centrum Makkum
Het centrum van Makkum wordt afgezet vanaf woensdag 30 april 6.00 uur tot 12.00 uur. We spreken dan
over het gebied tussen de Ds. L. Touwenlaan, de Suderseewei, de haven en de Slotmakersstraat. Auto’s
kunnen in deze periode het gebied niet in of uit. Dit gebied is in deze periode voetgangersgebied. Fietsers
kunnen hun fiets stallen langs de Suderseewei. Hiervoor zullen speciaal dranghekken worden geplaatst.
Daarnaast is er nog een gebied dat vanaf dinsdag 29 april vanaf 12.00 uur tot en met 30 april 18.00 uur vanwege
de vele bezoekers en de inzet van de hulpdiensten, helemaal autovrij moet zijn. Dit zijn de volgende straten:
- Bleekstraat - Tuinstraat - Schoolbuurt - Middenstraat
- Slotmakerstraat - Achterdijkje - Pruikmakershoek - Vallaat
- Schans - Blokmakersstraat - Brouwerssteeg - Alde Syl
De bewoners wordt alternatieve parkeerruimte aangeboden. 

- bezoekers Makkum
We moeten de hoofdroute naar Makkum, de Weersterweg, openhouden voor de verschillende hulpdiensten.
De andere toegangswegen naar Makkum zijn vrij smal. Het risico is heel groot dat deze wegen snel verstopt
raken en er een chaotische situatie ontstaat. Daarom nemen we maatregelen waardoor mensen niet met
de auto naar Makkum kunnen komen. Op woensdag 30 april is Makkum en het gebied rondom Makkum
tussen 6.00 uur en 12.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat dan om het gebied wat
begrensd wordt door de A7, de N359  en de zuidelijke gemeentegrens van Gaast tot Workum. Het gebied
is afgezet met hekken en er zijn controleposten. Het is wel mogelijk het gebied uit te rijden, bijvoorbeeld
als iemand vanuit Schraard naar Leeuwarden moet. De bezoekers worden per bus vervoerd. Bij Bolsward,
op de Oude Rijksweg is voldoende parkeerruimte. Bussen rijden tussen de parkeerplaatsen en Makkum
vanaf 06.00 uur tot 17.00 uur heen en weer. Het is wel mogelijk Makkum per fiets of bromfiets te bereiken.
Op de Suderseewei komen extra fietsenstallingen.

- Uitzonderingen: auto’s met een toegangssticker
Uitgangspunt is dat niemand tussen 06.00 en 12.00 uur per auto of bus (uitgezonderd de pendelbussen)
het gebied in komt. Voor een kleine categorie personen zal een uitzondering worden gemaakt. Deze
categorie ontvangt een toegangssticker die achter het voorruit van de auto kan worden geplaatst. Voor
een toegangssticker komen in aanmerking:
1. Personen die uitgenodigd zijn om actief deel te nemen aan het programma voor Koninginnedag of een

functie vervullen en die niet per fiets, brommer of pendelbus naar Makkum kunnen komen. 
Hieronder vallen onder meer de deelnemers vanuit de dorpen, journalisten en standplaatshouders.

2. Hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer, bewaking en EHBO. 
3. Personen die aan kunnen tonen dat hun aanwezigheid vanwege werkzaamheden dringend noodzakelijk

is en die in redelijkheid niet gebruik kunnen maken van de fiets, brommer of pendelbus. 

Het aanvragen van een toegangssticker
U kunt telefonisch of per e-mail een toegangssticker aanvragen. U moet dit doen vóór 14 april 2008.
Het e-mailadres is koninginnedag@wunseradiel.nl , het telefoonnummer is (0517) 533333 (centrale
gemeentehuis, u wordt dan doorverbonden). Bij uw aanvraag willen wij graag het volgende weten:
1. uw naam, adres en woonplaats
2. naar welk dorp of plaats u moet
3. de reden van uw aanvraag 
4. waarom voor u er geen alternatieven zijn (fiets, pendelbus etc.) 
Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Als u in aanmerking komt voor een toegangssticker ontvangt
u deze per post, samen met een kaartje dat aangeeft tot welk gebied u toegang heeft.

Koninginnedag in Makkum, informatiebijeenkomstWat gebeurd er met
”Ons Gebouw”?
Makkum - De bouw van het nieuwe kerkelijk
centrum aan de Buren te Makkum, vordert gestaag.
Van buiten is het grotendeels gereed en ook binnen
wordt de laatste hand gelegd. Naar verwachting
zal eind april de nieuwe kerkelijk centrum door
de Protestantse Gemeente in gebruik worden
genomen. Maar wat gaat er gebeuren met ”Ons
Gebouw” aan de Markt in Makkum?

”Ons Gebouw” is door de Protestantse Gemeente
verkocht en inmiddels gaat het gerucht dat op
deze locatie een opvanghuis voor kanslozen
gerealiseerd wordt. Of wordt het een alternatief
voor het reeds gesloten asielzoekerscentrum in
Witmarsum? Op dit moment zijn er geen plannen
die in deze richting wijzen. De nieuwe eigenaar
wil echter de ruimte wel gaan verhuren en
”Ons Gebouw” wordt inmiddels aangeboden via
Kingma & Walinga makelaars in Makkum.

Maar wat is er mogelijk op een dergelijke locatie.
Volgens Arnold Walinga van Kingma & Walinga
makelaars, wordt er gezocht naar een invulling
die een toegevoegde waarde heeft voor het dorp
Makkum alsmede voor de omgeving. Dit kan
heel uiteenlopend zijn, maar voor een echte
ondernemer biedt deze locatie voldoende kansen.

Een aanvulling op de kunstroute Wûnseradiel is
één van de mogelijkheden. De omgeving huisvest
veel kunstenaars en wellicht zou de locatie gebruikt
kunnen worden als atelier- en expositieruimte.
Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een
”slecht weer” - voorziening voor de vele recreanten
die Makkum en Witmarsum kennen. Een ballenbak,
glijbaan, kleine bioscoop, kortom: een locatie
waar de jeugd zich kan vermaken. Misschien is
een aanvulling op de bestaande horeca ook nog een
mogelijkheid, mits deze onderscheidend is ten
opzichte van de reeds bestaande horeca-gelegen-
heden. Ook op het gebied van detailhandel is voor
een creatieve ondernemer genoeg te bedenken.

De nieuwe eigenaar staat voor alle ideeën open,
aldus Arnold Walinga, en vrijwel alles is bespreek-
baar. Een ondernemer met een goed plan is dus
van harte welkom. En als de eigenaar en de
ondernemer enthousiast zijn over de plannen,
dan zou het ook mogelijk moeten zijn om het
enthousiasme over te brengen op de gemeente
Wûnseradiel. Het bestemmingsplan biedt namelijk
niet alle, maar wel voldoende ruimte om iets op
deze locatie te realiseren.

Voor meer informatie kunt u zich melden bij
Kingma & Walinga makelaars, Voorstraat 1 te
Makkum, telefoon 0515-233664 of kijk op
www.kingmawalinga.nl.

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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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

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

Een wonderbare observatie door uw verslaggever P. Petjens 

Makkum - Het was aan het eind van een fraaie
zaterdagmiddag in het vroege voorjaar dat men
een ietwat eigenaardig paar door het vrijwel
uitgestorven Makkum kon zien zwalken. Een
jongedame, getooid met een zwierig hoofddeksel,
en een wat oudere heer, die zijn grijze al wat kalende
kruin met een zwarte hoed had bedekt. De vrouw
droeg een grote zak, de man een rugzakje. Het leek
of ze naar iets of iemand op zoek waren. Bij de
oude sluis, nabij de haven, zag men hen een blik
werpen in het oude open gebouwtje wat ter plaatse
bekend staat als ”De Leugenbolle”. ”Niemand”,
zei de man. ”Vroeger stond het hier rond deze
tijd nog altijd vol...”. ”Ach, dan gaan we toch
even naar binnen bij De Prins, daar zit vast wel
volk”, antwoordde de dame. Even later kon men
in gelachkamer van het etablissement zien dat
de man een kleine camera uit zijn tas haalde en
foto’s maakte van heren die door de vrouw van
diverse hoedjes werden voorzien, die zij uit de
grote zak grabbelde en zorgvuldig op de diverse
hoofden plantte. Opvallend mag het wel genoemd
worden dat de heren zich dit alles zonder al te
veel problemen lieten welgevallen. 

Dit ritueel herhaalde zich bij diverse andere
horecagelegenheden in het oude vissersdorp. Ook
onderweg van de een naar de andere uitspanning
werden door het stel nog enkele dwaalgasten
aangesproken en zonder mokken van een kleurrijk
hoedje voorzien, waarna het beeld in de camera
werd opgeslagen. Even later kon men het paar
het kleine huisje, naast het pittoreske Waaggebouw,
zien binnengaan. De ietwat schuwe archivaris,
die daar vrijwel dag en nacht doende is het verleden
van de oude vlecke en haar bevolking uit te zoeken
en vast te leggen ten bate van hen die later het
dorp zullen bevolken, was eigenlijk de enige die
zich slechts met enige tegenzin met een hoedje
liet tooien. Zijn schichtige motoriek verijdelde
nagenoeg het maken van een redelijk portret.
Nadat de jongedame haar charmes in de strijd
had geworpen en hij daardoor uiteindelijk ietwat
uitgeput raakte, lukte het de man met de hoed
uiteindelijk een plaatje te maken. In reactie hierop
greep de archivaris zelf een camera van de achter
hem staande tafel en begon als een razende terug
te ‘schieten’. 

Niet veel later kon men het paar een van de oude
stegen die het dorp rijk is zien induiken. ”Waar is
dat hok dan?”, kon men de man aan de vrouw horen
vragen. ”Nog een klein eindje maar”, antwoordde
de vrouw. Even later waren zij aangekomen bij
een klein houten bouwsel. Opvallend aan dit
optrekje was de kapstok die net onder de dakgoot
was bevestigd. Deze was met diverse kleding-
stukken volgehangen. Na een klop op de deur
werd het koppel binnengelaten. Het gebouwtje
bleek een soort sauna te herbergen en werd
bevolkt door een eigenaardig gezelschap wat
alleen uit mannen bleek te bestaan. Vreemde
taferelen speelden zich daar af... Toch waren

ook deze heren, voornamelijk bestaande uit
notabelen en winkeliers, bereid zich te tooien
met hoofddeksels. Sterker nog, de vrouw en de
man werden onthaald op gebakken vis en drank
en onderwijl werd het vuur flink opgestookt en
werden er geheimen gefluisterd. Het genootschap
voerde duidelijk wat in zijn schild. Na enig
onderling gefluister begonnen de mannen zachtjes
te zingen en met hun handen vreemde gebaren te
vertonen. Terwijl de een na de ander door het
deurtje naar buiten glipte, werd het hoedenpaar
gewenkt om mee te gaan. ”Kijken, kijken!”, zei de
man die de vis had gebakken, ”maar niet verder
vertellen hoor!” Voor het oog van de vrouw en
de man werd een eigenaardige dans opgevoerd.
Een van de notabelen, een oude muzikant, haalde
een saxofoon voor de dag en terwijl hij speelde
zongen de mannen een eigenaardig lied. De
muzikant wist met zijn opzwepende klanken de
mannen tot extatische hoogten te voeren. Veel
van wat zij zongen was onverstaanbaar, waar-
schijnlijk door de Friese taal die zij bezigden,
een archaïsch overblijfsel uit vervlogen tijden.
Enkele woorden werden steeds herhaald en klonken
als: ‘ja komt ot ja komt’ en ‘keninginne’. Veel
kon men er niet uit wijs worden, naar het scheen
de gasten niet te deren. De man maakte nog wat
kiekjes, waarna hij met de jongedame afscheid
nam en beloofde voor een mooie afbeelding te
zorgen. 

Uw verslaggever is op wonderbare wijze in het
bezit gekomen van enkele, op deze dag gemaakte
prenten, en heeft toestemming gekregen om
speciaal voor de ‘Makkumer Belboei’ enige
hiervan af te beelden. Vandaag tonen wij het eerste
exemplaar. Het schijnt dat er word gewerkt aan
een boekwerkje met meer van deze portretten.
Wij houden u op de hoogte.

Beste sponsor
Makkum - De door u bij onze voordeur achter-
gelaten automaterialen zijn jammer genoeg niet
toepasbaar op onze auto. Wij stellen deze gift zeer

op prijs, echter u kunt hiermee misschien een ander
wel verblijden. Komt u de spullen binnenkort bij ons
ophalen? Kofstraat 39 Makkum, tel. 0515-232272
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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

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 25 JAAR 
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging 
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl   

Total-shop en Total-tankstation 
geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur ; zat. 8.00 -20.00 uur

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 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

Netwerken 
rond toekomstdromen
VluchtelingenWerk Fryslân 
helpt vluchtelingen met netwerken

*  Adjunct direkteur Joris Wijnja (r) van Veenstra
Transport uit Heeg en naast hem Jadir hij droomt
er van droomt een  vrachtrijbewijs te halen.

Heeg - ‘Welke toekomstdromen had je toen je in
Nederland arriveerde?’ Dit is een van de eerste
vragen voor vluchtelingen in het nieuwe netwerk-
programma van VluchtelingenWerk Fryslân. Het
programma helpt vluchtelingen met het opbouwen
van een eigen netwerk rond hun toekomstdromen.
Bij het project koppelt VluchtelingenWerk
vluchtelingen aan een inwoner, een bedrijf of
organisatie in Friesland. Zij stellen hun netwerk
open voor de vluchteling. In totaal wil
VluchtelingenWerk voor het eind van dit jaar
126 vluchtelingen koppelen. 

Het dorp Heeg had de primeur van het netwerk-
project. Irakees Khalil Ibrahim Jadir liep vijf dagen
mee met medewerkers van transportbedrijf
Veenstra. Khalil is erg enthousiast over zijn
ervaring. ‘Ik heb veel mensen leren kennen en
iedereen was goed voor mij. Het leukste? Alles
was leuk! Ik heb geholpen bij het lossen en
laden en reed mee naar Deventer en Groningen.’
Het project heeft Jadir weer bewust gemaakt van
zijn dromen. ‘Ik heb twee dromen; mijn vracht-
wagenrijbewijs halen en een rustig leven leiden.’

Adjunct directeur Joris Wijnja van Veenstra
Transport is terughoudend met de publiciteit voor
dit project. ‘Het gaat hier niet om ons, maar om
de vluchteling die een kans verdient. Het is onze
maatschappelijke taak aan dit soort projecten
mee te doen.’ Wijnja vindt dat ook andere
bedrijven aan het netwerkproject moeten mee-
werken. ‘Deze mensen moeten een kans krijgen.’,
stelt hij. Ook tien andere transportbedrijven die
met Veenstra Transport de Fritom Transport-
groep vormen, verlenen hun medewerking aan
het project van VluchtelingenWerk Fryslân. Op dit
moment zijn er 8 vluchtelingen die in de provincie
een ‘netwerkmaatje’ hebben gevonden.
Vluchtelingen die aan het netwerkproject mee-
doen hebben een verblijfsvergunning.

(eigen foto)
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, 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

Het adres voor een deskundig advies!!

Geen voordeelactie in Makkum?
Wat dacht u hiervan? Alleen mogelijk bij uw Boekhandel.

Bij besteding van minimaal € 10.00 aan
printer inktcartridges pak (A4 500 vel)
printpapier gratis.
(actie geld van donderdag 3 maart t/m zaterdag 12 maart)

Gratis, ja, u leest het goed.

Wecare compatible of originele inktcartridges.

Uw eigen foto's afdrukken, ook ruime keus uit diverse
foto papier uitvoeringen voor uw printer.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner 

en partijen

Het grote Oranje maandmenu
Voorgerechten

Asperges met beenham

of

Juliana’s julliënnesoep

of

Salade met gerookte zalm
huis gerookt van 

de vermiste visserspalen

Hoofdgerechten

Entrecôte Maxima
met pittige groentes en begeleid door

een lekkere saus

of

Forel a’la Trix
gebakken met knoflook en rozemarijn

of

Biefstuk van Oranje
met port-sinaasappelsus

Nagerechten

Coupe de Prins

of

Tjakko’s Koffie
met oranjebitter

of

Coupe Nassau

€ 19,50

Oecumenische dienst
zondag 27 april  primeur
Makkum - Het is al jaren gebruik in Makkum om
tijdens de week voorafgaand aan Koninginnedag
een tentdienst te organiseren. Dit jaar is er geen
tent, dus ook geen tentdienst? Dat gaat te ver,
maar de dienst vindt dit jaar niet in een tent plaats.
Toch heeft het iets van een tentdienst. Een tent is
een tijdelijk verblijf, dat je overal kunt opzetten.
Je kunt ook beslissen een tent niet op te zetten.
Het is een heel flexibel verblijf, letterlijk en
figuurlijk. Hoe dat letterdijk zo is, weten we van
de keren dat de wind de doeken van de tent liet
heen en weer gaan.

De dienst dit jaar op zondag 27 april is ook al
vaak verplaatst. Toen we gingen nadenken over
een andere plek, viel eerst ons oog op Het Anker
(voormalige gereformeerde kerk), dat nu verbouwd
wordt, maar misschien op tijd klaar is. Na een
paar weken vond de aannemer het niet verantwoor
om er van uit te gaan dat Het Anker op tijd klaar
zou zijn. Dus toen verhuisde de dienst naar de
Van Doniakerk. Echter twee weken geleden,
konden we de dienst weer terug verhuizen naar
Het Anker. We zijn het bestuur van de PKN heel
dankbaar dat het daar kan, want nu vindt de dienst
toch plaats midden in de gemeenschap van
Makkum. De ruimte waar de dienst nu plaats
vindt is dan misschien niet zo verplaatsbaar, de
dienst zelf wel, het blijft dus een soort tentdienst.
Het Anker zal net op tijd klaar zijn. Het is een
mooi idee, dat de eerste dienst daar een dienst
zal zijn van de gehele gemeenschap van Makkum.
Dat belooft veel goeds voor de toekomst. Als u
naar deze dienst komt, maakt u niet alleen een
geweldig samenzijn mee, maar beleeft u ook de
primeur van de eerste activiteit in Het Anker.

Dit jaar zal voorganger zijn da. D. Hasper
(Makkum). Samen met vertegenwoordigers van
het Oecumene Overleg is een plan gemaakt voor
de dienst. Thema zal zijn ”Priori-TIJD”. Het
heeft te maken met tijd en met geld. Uiteraard
zal de muziekvereniging  Hallelujah ook deze
keer zorgen voor de muzikale omlijsting en
begeleiding van de gezangen.  De dienst begint
om 10 uur. Na de dienst is er koffie.

FNP-gearkomste 
yn Hichtum
Op tongersdei 10 april 2008 hâldt de FNP-ôfdieling
Wûnseradiel har jiergearkomste yn it doarpshûs
Us Gerak yn Hichtum. Oan ‘e oarder komme
bestjoerlike saken en ûnderwerpen út de aktuele
polityk. Nei it skoft sil Sicco Rypma oan it wurd
oer it libben en wurk fan Gerben Rypma. Rypma
libbe fan 1878 oant 1963 en wie dichter en lânskips-
skilder yn ‘e omkriten fan Greonterp en Blauhús.
Syn gedichten en skilderijen litte syn leafde sjen
foar it gea en de natuer sa’t er dy om him hinne
belibbe.

De jûn begjint om 8 oere en eltsenien is fan
herte wolkom. Foar fierdere ynformaasje: sjoch
www.fnp-wunseradiel.nl 



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 2 april 2008

ACTIE - TEN CATE - ACTIE
Ten Cate damescamisoles

2 stuks van € 32,00 nu € 24,00
deze actie begint op 7 april 2008

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

Kortingsactie

2008 voor

nieuwe leden

50% korting
contributie senioren
gratis lessen
Junioren en pupillen
Contributie Lessen
Senior (v.a. 18 jaar € 87,50 Senior € 72,50
Junior (12-18 jaar) € 50,00 Junior € 40,50
Pupil (tot 12 jaar) € 35,00 Pupile € 37,50

De lessen worden gegeven op maandag en dinsdag
tussen 4 uur ‘s middags en 10 uur ‘s avonds en beginnen
op maandag 7 april (15 X 50 min, met 8 personen)

Bon inleveren bij:
Cees van Zeumeren, Turmarkt 11
8754 CH Makkum, Tel: 0515 231336
E-mail: c.v.zeumeren@home.nl

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode/woonplaats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O Ik ben junior/pupil en ik krijg in 2008 gratis tennislessen

O ik ben senior en krijg in 2008 50% korting op mijn contributie

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

Voetbalprogramma
VV Makkum
woensdag 2 april
pupillen
Franeker SC F4 - Makkum F1 18.30 uur

donderdag 3 april
pupillen
Makkum D1  - RES D1 18.30 uur

zaterdag 5 april    
senioren
Wolvega FC 1 - Makkum 1 14.30 uur
Makkum 2     - CVVO 3    12.30 uur
Scharneg. ‘70 2 - Makkum 3   12.45 uur
Makkum 4        - Scharneg. ‘70 4 14.30 uur

junioren
Makkum A1  - SDS A1 14.30 uur
Makkum B1   - JV Bolsward B1 12.30 uur
Makkum 1     - ONSTOP63 C2 11.00 uur
Makkum MC1 - Scharneg. MC1 11.00 uur

pupillen
Makkum D1  - JV Bolsward D2 9.30 uur
ONS Sneek D4  - Makkum D2 11.15 uur
SDS E3        - Makkum E1  9.00 uur
CSC E6         - Makkum E2 10.15 uur
Makkum E3    - CVVO E7    10.00 uur
CVVO E6      - Makkum E4  11.00 uur
Robur F1       - Makkum F1    10.00 uur
Makkum F2     - LSC 1890 F9  9.00 uur
Makkum F3   - Mulier F2      10.00 uur
Sneek F4    - Makkum F4    11.15 uur  

woensdag 9 april
junioren
JV Bolsward C1 - Makkum C1 18.30 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 4 april
20.15 uur D Makkum 4 - Wisky 2
20.15 uur M Makkum  - Stânfries (IJ) 2
20.30 uur H Makkum  - De Plakkers 2
21.30 uur H Makkum 2 - N.O.K. 2

Tijdrit over 7 km Warns
Warns - Traditiegetrouw start het wielerseizoen
van de WV Snits op zaterdag 5 april in Warns
met een tijdrit over 7 km. Aanvang 14.00 uur.
Inschrijving op Camping De Weijde Blick te Warns.
Voor verdere informatie zie: www.wvsnits.nl

Sporthal

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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Aan vaarwater en met vrij uitzicht over 
landerijen gelegen schitterende vrijstaande 
villa (2002) met fraai aangelegde tuin W.
Eigen grond/water 655 m². Ind. oa:
woonkamer met schouw en schuifpui
naar terras (W), open keuken vv
inbouwapp., bijkeuken, inpandige 
geïsoleerde garage. 1e Verd: overloop,
3 slaapkamers, c.v.-kast, luxe complete
badkamer. Vlizotrap naar bergzolder.
Vloerverwarming b.g.g.

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

In het centrum gelegen voormalig 
verenigingsgebouw, bestaande uit div.
ruimten. Gelegen in beschermde 
dorpsgezicht en geschikt voor o.a. atelier, 
detailhandel en kantoor. Ind.: entree/ruime 
centrale hal met meterkast en 
garderobehoek (36 m²), dames- en
herentoiletgroep (11,5 m²), kleine zaal
(34,5 m²), berging met buitendeur,
biljartkamer (30 m²), grote zaal (91 m²),
keuken met buitendeur (15 m²).

Huurprijs € 16.000,- per jaar

Uitstekend onderhouden tussenwoning
met houten berging en royale tuin (O), 
gelegen in rustige straat nabij het centrum 
op 174 m² eigen grond. De woning is 
vrijwel geheel v.v. kunststof kozijnen met
dubbel glas. Indeling: entree/gang,
badkamer v.v. toilet, wastafel en 
douche, doorzonkamer, keuken met 
provisiekelder, bijkeuken met c.v.-combiketel
en buitendeur. 1e Verd.: overloop en 
4 slaapkamers.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Goed onderhouden vrijstaande woning
met aangebouwde garage, 4 slaapkamers,
tuin op het zuiden en totaal 286 m² eigen
grond. Ind.: entree/hal, grote woonkamer
met erker en houtkachel, woonkeuken 
vv inbouwapp., kelderkast, hal, toilet 
met fonteintje, bijkeuken, gang met
buitendeur, schuur/garage. 1e Verd.:
overloop, 4 slaapkamers, complete 
badkamer. Houten trap naar zolderberging. 
Scherp geprijsd!

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Aan het vaarwater gelegen groot vrijstaand 
landhuis met aangebouwde werkruimte
en vrijstaande garage. Fraai aangelegde
tuin op ZO met vrij uitzicht over water 
en 704 m² eigen grond.  Indeling o.a.:
praktijkruimte met eigen entree, grote 
L-vormige woonkamer met open haard,
woonkeuken v.v. inbouwapp. en 
openslaande tuindeuren, bijkeuken, 
4 slaapkamers, complete luxe badkamer
en zolderberging.

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

Goed onderhouden, grote hoekwoning 
met vrijstaande houten schuur en
beschutte tuin (N). Gelegen in woonwijk,
aan rustige weg op 210 m² eigen grond.
Ind.: entree/hal, toilet, woonkamer met
fraaie schouw vv gashaard, eetkamer 
met schuifpui naar tuin, keuken vv app.,
geïsoleerde berging met buitendeur en
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 4 grote
slaapkamers, nette badkamer. 2e Verd.:
zolderberging.

Vraagprijs € 184.000,- k.k.

Schitterend uitzicht over de landerijen
vanuit deze vrijstaande en aan
IJsselmeerdijk gelegen woning. Eigen
grond 780 m², vrijstaande garage en 
berging. Met kleine boot kunt u in Makkum 
komen. Indeling o.a.: slaapkamer, keuken,
woonkamer met schouw, bijkeuken,
badkamer v.v. douche, separaat toilet,
voormalige stal met buitendeur en 
bergzolder. 1e Verd.: overloop met 
kantoorhoek, 2 zolderkamers.

Vraagprijs € 198.500,- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

MMaakkkkuumm,, DDee HHiieemmeenn 99 MMaakkkkuumm,, MMaarrkktt 1177 MMaakkkkuumm,, KKooffssttrraaaatt 1144

MMaakkkkuumm,, DDee WWiijjttiinngg 77MMaakkkkuumm,, IItt HHooff 1122

Aan de rand van het dorp gelegen
vrijstaande en goed onderhouden 
voormalige pastorie met vrijstaande
stenen garage, tuinhuis en totaal 681 m² 
eigen grond. Indeling: entree/tochtportaal, 
gang, toilet, woonkamer (kamer-en-suite),
keuken v.v. inbouwapp., grote kelder,
aangebouwde berging met buitendeur. 
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers 
(1 met balkon), complete badkamer.
Vlizotrap naar zolderberging.

Vraagprijs € 232.500,- k.k.

EExxmmoorrrraa,, DDoorrppssssttrraaaatt 6688

CCoorrnnwweerrdd,, SSootttteerruummeerrddiijjkk 55PPiinnggjjuumm,, PPiibbeemmaallaaaann 1133
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 9 april 
start weer het kaboutervoetbal. 

Er wordt wekelijks getraind 
van 16.30 - 17.15 uur 
op het trainingsveld. 

Kaboutervoetbal is er alleen
voor kinderen tot en met 6 jaar.

Voetbalschoenen zijn niet verplicht.
Ook hoef je niet lid te zijn van 

de voetbalvereniging VV Makkum. 
Iedere kabouter is dus van harte welkom.

Als je mee wilt doen, 
graag van te voren wel opgeven 

bij Harmen van der Wal, tel. 0515-232854

Koninginnevereniging Makkum

Jaarvergadering
7 april 2007

19.30 uur Ons Gebouw

voetbal - Knollenveld en extra tijd deren Makkum niet
Nagele - Op sportpark ‘vv Nagele’ in het dorp
met de platte daken Nagele werd er vandaag
gewonnen door Makkum. Het voorjaarszonnetje
en de vaste supporters waren aanwezig en er kon
gespeeld worden.Het veld was bij de warming-up
al te benoemen als knollentuin maar goed je moet
het er mee doen. Daarnaast was de scheidsrechter
deze ochtend al vroeg vertrokken vanuit het mooie
Ameland, dus een en ander beloofde wat. Makkum
was na twee onterechte verliespartijen toe aan een
mooie overwinning en gezien de nacompetitie
die nog steeds binnen handbereik is mocht er
vandaag in ieder geval niet verloren worden van
de concurrent Nagele. De vorige ontmoeting was
een 0-0 gelijkspel geworden waarbij er om iedere
meter gestreden werd. De vraag is of de beide
trainers Sjouke de Bos en Igor van Gelderen hun
ploeg tot eenzelfde strijd konden aanmoedigen.

Bij Makkum keerde Jelle Hiemstra terug van een
blessure en nam plaats op de reservebank. Makkum
begon redelijk aan de wedstrijd waarbij gelijk
werd getoond dat Nagele geen gemakkelijke
wedstrijd ging krijgen deze middag. Na een
minuut of tien kreeg ook Nagele zelf dit door en
het antwoord was een hard spelend team dat tot
en over het randje ging in sommige situaties.
Makkum liet zich niet van de wijs brengen en
hield in balbezit het veld groot waardoor er toch
nog redelijk combinatie spel gespeeld kon worden
op de volkstuin van Nagele.Makkum bezegelde
dit veldoverwicht met een doelpunt van Bouke
de Vries uit een schier onmogelijke hoek, het
was dan ook dat Bouke de Vries juichte anders

was een ieder van een bal in het zijnet uitgegaan.
Daarna volgde nog een goed uitgespeelde kans
waarbij Reimo Tjeerdema met zijn kopbal de
keeper tegen kwam. Na deze kansen was er 1
moment waarin beide spelers geblesseerd uitvielen,
Bouke kreeg een tik bij een te laat ingezette sliding
en Reimo viel uit met een spierblessure. Jelle
Hiemstra en Willem van der Velde waren hun
vervangers. Deze omzettingen zorgden voor
onrust binnen het team van Makkum maar niet
tot noemenswaardige momenten.

De tweede helft was Makkum met de wind in
de rug de enige ploeg die aanspraak maakte op
de winst, en dit werd bezegeld door een mooi
uitgespeelde aanval met Jelle Hiemstra op de linker
kant weggestuurd en Jouke de Jong als afmaker
voor de goal. Een zelfde uitgespeelde kans met de
ingevallen Daniel Kleiterp weg op links en Lennart
Adema voor de goal kon helaas niet afgemaakt
worden. De warrig fluitende scheidsrechter gaf
nog een penalty voor Nagele die overtuigend werd
gepakt door Simon Adema. Er werd in totaal 13
minuten blessuretijd bijgetrokken waarvan 8
minuten in de tweede helft. In deze blessuretijd
scoorde Nagele nog een frommelgoal waarbij er
een Makkum speler aan te pas moest komen om
ook daadwerkelijk te scoren, eindstand 1-2.

Makkum staat momenteel op de 3e plaats
en heeft de nacompetitie plaatsen weer helemaal
in eigen hand. Aanstaande zaterdag de uit
wedstrijd tegen Wolvega op sportpark ”Molenwiek”,
aanvang14.30 uur.

* Sanne en Luca van Wûnseradiel

Makkum - Afgelopen zaterdag hebben in Sporthal
Maggenheim te Makkum de jaarlijkse turnwed-
strijden van Wunseradiel plaatsgehad. In totaal
225 deelnemers (190 meisjes en 35 jongens), in
leeftijd variërend van 6 tot 16 jaar, streden per
niveau en leeftijdsklasse om de vele medailles.
De meisjes turnden een vierkamp, brug -balk -vloer
en sprong , terwijl de jongens op vijf toestellen
de strijd aangingen n.l. brug -rek -ringen -vloer
en sprong.

In de eerste wedstrijdronde kwamen vanaf 9 uur
maar liefst 150 meisjes verdeeld over 8 wedstrijd-
banen in actie. Een kleine drie uren later hadden
de juryleden alle oefeningen beoordeeld en was

het wachten op het telbureau, dat alle cijfers ver-
werkte tot eindscores. Met alle deelneemsters
van de eerste ronde op de vloer volgde de prijs-
uitreiking. Jelle de Vries riep de vele prijswin-
naressen op het podium voor de medailles en het
applaus. Alleen de turnster met de hoogste tota-
lscore van deze ochtendronde was nog in de
strijd voor het kampioenschap, dat zou afhangen
van de scores die in de middagwedstrijden wer-
den behaald. Dat hoogste puntentotaal van de
ochtend werd behaald door Mieke IJpma  (V en
O) met 8,50 - 9,00 - 9,00 en 9,40 kwam ze tot de
fraaie score van 35,90 punten.
In de tweede wedstrijdronde kwamen ‘s middags
nog eens 70 jongens en meisjes in actie. Na een
vlot verlopen wedstrijd kon rond  de half drie de
tweede prijsuitreiking  plaatsvinden en kregen
wederom veel deelnemers een medaille omgehangen.
Voor alle deelnemers was er een diploma met de
behaalde scores. De hoogste dagscore bij de jongens
werd behaald door Luca Odinga (DIO), met 43,50
(9,50 -9,10 -9,40 -8,60 en 6,90). Luca werd
(evenals in 2005) zeer terecht turnkampioen van
Wunseradiel. Bij de meisjes moest Mieke IJpma
met haar 35,90 toch nog een turnster uit de middag-
ronde voor laten gaan. Sanne El v.d. Vlugt (VenO)
prolongeerde haar kampioenschap van 2007 en
mag zich met een fraai puntentotaal van 36,20
(8,80 -9,00 -9,10 en 9,30) ook turnkampioene
2008 van Wunseradiel noemen.
(De uitslagen volgen volgende week.)

Sanne El v.d.Vlugt en Luca Odinga 
turnkampioenen van Wûnseradiel

(eigen foto)
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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

Grote vrieskist i.z.g.st., l. 133, br. 89, h. 72 cm,
pr.n.o.t.k. tel. 0515-231459

Twinny Load fietsenrek (achter op de auto) voor
2 fietsen € 100,-, tel. 0515 231778

Commode € 25.-; Dekenkist € 30.-; Compleet
eenpersoons bed + matras € 50.-, tel. 0515-579523

De nieuwste/kleinste Elektro Fluister-BB-Motor,
pas op de markt gebracht, speciaal voor PVC-
Rubber- en andere kleine bootjes. De Rhino
”Cobold V18” (tot 500kg). Ik lever er géén accu
bij, maar die zijn te koop in Makkum. Koopje
voor € 140,-. Ik heb ook nog een paar andere
sterkere, Rhino VX modellen, tel: 0515-231475. 

Prachtige lange ecru kleurige trouwjurk, niet
gedragen t.a.b., tel. 06-53423681

1 Persoons grenen bed 90x200 + bijp. nacht-
kastje € 25.-, tel. 0515-232434 na 18.00 uur

1 Racefiets merk Batavus course  frame mt. 59
€ 225.-; 1 Gazelle frame mt 59 € 75.-; 1 Leren
jas kleur bordeaux € 25.-, tel. 0515-575756 

Suzuki scootmobiel is goed met 2 accu’s + oplader,
moet weg, tel. 06-25584608

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

3e Hollandiastraat 19
BOLSWARD

Dichtbij centrum gelegen
ruime hoekwoning met
berging en achterom.

Vraagprijs:
€€ 159.500,-- k.k.
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TV kastje licht eiken, twee deurtjes met daarbo-
ven uittrekbare plank, bolpootjes. Kan tevens
als gewoon kastje gebruikt worden. Ook leuk om
in wit of antraciet te verven € 10.-, tel. 0515-438308

Miele afwasautomaat 2 jr. oud; Bosch koel-
vriescombinatie; Atag vaatwasser inbouw vol.
geïntegreerd, tel. 06-14064482

Straatklinkers, heidepaars, voor ± 25 m².,
tel. 06-22580363 Makkum 

Gepensioneerd schilder heeft tijd voor schilder-
werk, tel. 06-11273623

Oude video recorders, tel. 06-26929393

Sinds zaterdag 22 maart is onze poes weg, in het
centrum van Makkum. Het is een lapjespoes met
witte snuit en buik en heeft een pluizige staart.
Wie weet waar ze is bel ons, Sita de Vries,
tel. 0515-231593

Zondag 30 maart groen knuffeltje Van merkelan
naar mounts in Witmarsum. Graag terug. 
0517-850495

Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

VERLOREN

AANGEBODEN

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

VERMIST

GRATIS AF TE HALEN


