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Expositie Hoeden, 
tekeningen/
schilderijen

5 9 11

De laatste loodjes
door uw 
verslaggever: 
P. Petjens

Druk bezochte
fancy fair cbs
”De Bonkelder” 
in Witmarsum

Ook Funda ligt
in ons bereik

Doe mee aan Koninginnedag 2008!

Makkum - Vele leden zijn achter de schermen bezig.
Het bestuur is razend druk en een gemeentelijke
projectorganisatie stuurt op hoofdlijnen en voert
allerlei werkzaamheden uit. Kortom: de laatste
details worden ingevuld om de Koningin en de
Koninklijke familie te ontvangen. Koninginnedag
2008 zal een stukje geschiedenis toevoegen aan
Makkum. Alle dorpen van de gemeente zullen dit
jaar actief zijn in Makkum op de Koninklijke route. 

Ieder jaar wordt een meerdaags feestprogramma
afgewerkt om de doelstelling van de Koninginne-
vereniging Makkum gestalte te geven: ”de verjaardag
van de Koningin te vieren en aandacht te schenken
aan andere Koninklijke hoogtijdagen.” Sinds het
oprichtingsjaar 1898 - toen Prinses Wilhelmina tot
Koningin werd gekroond - is het de eerste keer dat
er Koninklijk bezoek komt bij ons feestprogramma.
Het gezamenlijk programma van de ochtend loopt
door tot in de middag: vele stands aan de route blijven
actief en zullen aan het einde van de middag
pas ”inpakken”. Aanvullend heeft de Koninginne-
vereniging Makkum een muziekprogramma
samengesteld in het centrum dat voor een ieder
toegankelijk is. Op het Plein staat een podium
opgesteld dat plaats biedt aan een keur van

artiesten, van 14.00 uur tot 24.00 uur. Een solist,
een duo, een trio, twee bands en een DJ zullen u
een plezierig en afwisselend optreden aanbieden.
Natuurlijk staat u ‘s morgens aan de route. Maar
kom ook ‘s middags en ‘s avond naar het centrum
van Makkum om te genieten van die geweldige
optredens van de artiesten. Het artiestenprogramma
werd met name mogelijk door steun van de gemeente,
de Vereniging van Bedrijven, de Ondernemers-
vereniging Makkum en aanvullende ondersteuning
van verschillende middenstanders, bedrijven en
horecazaken. Hartelijk dank daarvoor!
Makkum viert Koninginnedag! Wûnseradiel viert
Koninginnedag! Heel Nederland viert het mee op tv.
Het bestuur is trots op wat hier in korte tijd geza-
menlijk tot stand is gebracht. We bieden het u met
graagte aan. Doe er zelf nog een schepje bovenop
en laat het slagen! Steek de vlag uit; versier uw
straat; sta aan de route en onderga het feestgedruis. 

Koninginnedag 2008 wordt uniek!
Geniet er van!  

Namens het bestuur Koninginnevereniging Makkum
Klaas Groeneveld, voorzitter

* Het bestuur van de Koninginnevereniging is ”Oranje klaar” dankzij de gesponsorde oranje
kleding van kledingzaak Zilt. Staande v.l.n.r. Steven Göebel, Jacob van der Velde, Klaas Groeneveld
en Keimpe Jaspers. Zittend v.l.n.r. Wiepie Terpstra en Corrie Koornstra.

Makkum - Op Koninginnedag 30 april verschijnt
er geen krant, overal wordt dan Koninginnedag
gevierd. De Makkumer Belboei verschijnt volgende
week daarom op dinsdag 29 april. Voor deze krant
moeten copij en advertentieopdrachten uiterlijk
morgen (donderdag 24 april) vóór 19.00 uur binnen

hebben. Alle activiteiten die in dit weekend plaats-
vinden kunnen wij niet meer meenemen. Voor de
bezorgers van de MB geldt vanaf dinsdagmorgen
a.s. 9.00 uur kunt zoals gewoonlijk de kranten bij
de drukker afhalen  en dan gaat ook de expeditie op pad
om de kranten op de bekende adressen af te leveren.

Belangrijk kopij morgen (donderdag 24 april) aanleveren



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 23 april 2008

Info Familieberichten Agenda
woensdag 23 april
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur 
Bijzondere ledenvergadering Buurtver. It Fintsje

vrijdag 25 april                
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

woensdag 30 april
Cornwerd - 9.00 - 16.00 uur 
heeft de Cornwerdermolen de deuren open voor
publiek / bij voldoende windkracht wordt er
water gemalen

Cornwerd - 15e Editie Marathon, organisatie
Menvereniging ”Yn ‘e Beage”

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

Voor alle belangstelling tijdens zijn ziekte
en na het overlijden van onze broer, zwager
en oom

Johannes Tjeerdema
willen we als familie iedereen hartelijk
dank zeggen. Het heeft ons goed gedaan.

Makkum April 2008

Makkum Koninginnedag 2003 Debby Runhaar

Voor de Dader,

Je hebt ons zoveel pijn gedaan, 
Ik kan je niet vergeven,
Ik wens je angst en tegenspoed,
En niet meer te willen leven.

Een ongeluk of iets ongeneeslijks,
Een ruzie met een mes of zo,
Een overlijden of iets anders vreselijks,
Merk je nu al dat ik je niet moet.

Maar goed dat ik je niet tegenkom,
Eenzaam en alleen,
Jammer van de T.B.S. dat ging niet door,
Je had echt een kronkel in je kop,
Maar ja daar had de rechter ook last van,
Vier jaar kreeg je, hij kon niet verder tellen
de arme man,
Ik hoop dat hij ‘s nachts goed slapen kan.

Je weet wat ik je wens,
De lach van je gezicht,
Jij egocentrisch mens,
Je leven eens ontwricht,
Ik zal je blijven volgen,
Tot we elkaar, je weet maar nooit.

Weet dat je als je wilt schuilen,
En je zo graag op dat moment,
Eens uit zou willen huilen,
Jij bij mij niet welkom bent.

Waarom heb je mijn kind vermoord,
Mijn kleinkinderen hun moeder,
Je wist niet beter zielenpoot,
Zoek een boom met een touwtje loeder,
Laat me dan weten hoe jou familie dat voelde.

Vader van Debby.

’t Is echt wier, 
dit mantsje is

50 jier

Kerkdiensten   
zondag 27 april 
K.C. ”Het Anker” 10.00 uur
Dienst voorbereid door Oecumene Overleg voorganger
da. Dingena Hasper (Makkum) m.m.v. harmonieorkest
Hallelujah, aansluitend koffiedrinken in de kerk

R.K. Kerk 9.30 uur Oecumenische viering

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur O.O.W. dienst in Marienacker 

Doopsgezinde Gemeente 
9.30 uur Oecumenische viering                     

Hemelvaartsdag - 1 mei
K.C. ”Het Anker” 9.30 uur ds. J. van Olffen

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk 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 Tandheelkunde H. van Asperen,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353         

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

Uit in eigen regio

Exposities

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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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 24/4 t.e.m. wo. 30/4

Yoghurt en Vla, 1 liter...................................................nu 1.19
Johma Kipfiletsalade, 140 gram........................................1.79
Hollandse Aardbeien, 500 gram....................................nu 2.99
Dubbelfrisss, 1.5 literpak.......................................2 voor 1.79
Honig Koniginnesoep............................................nu 89 cent

van de Warme Bakker

Oranjekoeksnitt.............................................................nu 3.98

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 30 APRIL

Staan wij voor u klaar met:
SATÉ + STOKBROOD

GEHAKTBALLEN
en SHOARMA

De winkel is gesloten

DONDERDAG 1 MEI GESLOTEN

VRIJDAG 2 MEI
EN ZATERDAG 3 MEI

VARKENS SCHNITZELS
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN

MAANDAG 28 APRIL
T/M ZATERDAG 3 MEI

KONIGINNEBURGES
4 HALEN / 3 BETALEN

KONIGINNESCHNITZELS
4 HALEN / 3 BETALEN

VRIJDAG 2 MEI 
T/M WOENSDAG 7 MEI

GEBRADEN RUNDERROLLADE
100 gram €€ 1.20

CORNED BEEF
100 gram €€ 1.10

ZATERDAG vanaf 12.00 uur
WARME KIP VAN HET SPIT

op bestelling
Voorkom teleurstelling; bestel op tijd!

Oecumenische dienst 
zondag 27 april  
in kerkelijk centrum ”Het Anker”

Makkum - Misschien leeft u helemaal toe naar
Koninginnedag, maar vergeet dan niet onderweg
daar naar toe te genieten van het vele moois dat
Makkum te bieden heeft. Vrijdag 25 april wordt
het geheel verbouwde kerkelijk centrum Het Anker
geopend. Zondag is er al de eerste dienst! Het is
een dienst voor de hele gemeenschap van Makkum,
dus zorg dat u erbij bent. Voorganger is da. D. Hasper,
woont in Makkum, maar werkt in Workum. Dus
ook hier een kans en een mooie gelegenheid om
met haar nader kennis te maken. Samen met ver-
tegenwoordigers 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. Is tijd niet voor een kwestie van priori-tijd?
Voor de kinderen is er veel aandacht. De kinderen
worden gevraagd munten te ontwerpen, die in
het Rijk van God gebruikt worden. Uiteraard zal
het harmonieorkest Hallelujah o.l.v. Nynke Jaarsma
ook deze keer zorgen voor de muzikale omlijsting
en begeleiding van de te zingen liederen. Na de
dienst is er voor iedereen koffie en frisdrank
voor de kinderen met wat lekkers er bij.

Attentie: De dienst begint om 10 uur en er is
kinderoppas in kerkelijk centrum ”Het Anker”

Amnesty-actie in originele
gevangeniscel
Makkum - In het voormalig politiebureau in
Makkum, Achterdijkje 24, vindt op Koninginnedag
van 14.00-16.00 uur voor de eerste keer een actie
van Amnesty International plaats. Hier kunt u,
in de originele cel, een brief of petitielijst
(onder)tekenen. Ook is er informatiemateriaal te
krijgen over Amnesty International. Het ligt in
de bedoeling om deze actie 2-maandelijks te
herhalen.

Voor het goede doel
Makkum - De opbrengst van de ZOA-collecte
heeft in Makkum en Piaam € 797,36 opgebracht.
Met de opbrengst kan men echt een verschil
maken in het leven van vluchtelingen in Afrika
en Azië. Gevers en collectanten hartelijk dank.

Kledinginzameling 
voor mensen in nood
Witmarsum - Tot en met zaterdag 26 april kunt
kleding en schoenen afgeven bij de familie
Huisman, op De Muonts 14 in Witmarsum.
Hiermee steunt u het voedsel zekerheidsproject
in Congo. Graag de kleding inleveren in gesloten
plasticzakken.
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Grandioos muziekspektakel Koninginnedag Makkum

Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum
30 april 
Paleis Het Loo
Makkum - Vanaf mijn 12e logeerde ik regelmatig
binnen de hekken van Paleis Het Loo. Hier heersten
andere regels dan mij op school, waren bijgebracht.
Een tak weggooien werd door de boswachter
Marshall (vader ds. Marshall) niet op prijs gesteld.
Uit voorzorg keek ik daarom altijd even of de
Koninklijke Standaard bij buurvrouw op het dak
stond. Stond die er niet, dan had ik het hele Konink-
lijke Park, ter grootte van de stad Bolsward,
voor mij als speeltuin, alleen. En kon ik (m.u.v.
de Paleistuin) overal gaan en staan waar ik maar
wilde. En leerde zo de roep van het wild die ik
(nog met enkele mensen) in de maling nam (neem).
En wist mij eens omringt door een roedel reeën
en edelherten was een onvergetelijke ervaring. 

Kwam ik te dicht bij het Paleis dan ging het alarm
af. Voor mij het teken maken dat je wegkomt,
want de bewaking was, m.u.v. Bobby Hendriksma,
niet mals. Een fiets tegen een boom plaatsen, was
volstrekt uit den boze. Sietse de Witte (overleden
echtgenoot van Tineke van Wytse de Vries) en ik
ondervonden dat aan de lijve. 

Bij één gelegenheid kruiste Freule Wittewaal
van Stoetwagen (of was het toch buurvrouw) en
bij een andere gelegenheid Oma van Vollenhove
met kroost op mijn pad. Een van de jochies was
zeer opvallend blond en kon beslist geen broertje
zijn van de rest. Voor de eeuwwisseling kwam ik
er middels een hobby achter dat de deuren van
Paleis Soestdijk ook niet op slot waren en kon ik
net als Het Loo er gewoon binnenstappen. 

Wat mij het meest is bijgebleven, is dat de bewaking
voor mij in vol ornaat in de houding sprong, iets
wat je, hoewel honderden keren is overkomen
mij nimmer in mijn koude kleren is gaan zitten.
Een gebeuren waar geen lintje wel of niet gestolen
worden, tegen op kan.

Willem Draisma, Makkum.

Foto’s Koninginnedag 2008
Makkum - De fotoredactie van de Makkumer
Belboei wil graag na Koninginnedag de beschik-
king hebben over veel foto`s die op 30 april a.s.
gemaakt worden. Daarom een verzoek aan allen
die een digitale camera hebben, de door hen
gemaakte foto`s naar de Makkumer Belboei,
waarvan het adres alléén voor dit evenement
fotobelboei@live.nl  is, te sturen. Ze kunnen dan
eventueel in de Makkumer Belboei geplaatst
worden. De makers van de foto`s kunnen daar
overigens geen rechten aan ontlenen. Wel zullen
we proberen om de namen van de fotografen bij
plaatsing te vermelden. Graag de foto`s, die niet
kleiner gemaakt moeten worden dan 13 cm x 18 cm
bij 300 dpi  als bijlage in het e-mail bericht, sturen
naar: fotobelboei@live.nl. U/jij kunt natuurlijk
meerdere foto`s insturen.

Makkum - Na afloop van het bezoek van Koningin
Beatrix op 30 april  zijn er vanaf 14.00 uur een
aantal grandioze optredens van artiesten op het
openlucht podium in het centrum van Makkum
te bewonderen. Na de playbackshow begint het
feestelijke programma met DJ Michel. Deze all-
round dj draaide in alle grote discotheken van
Nederland zoals Gompie in Nijmegen en de Ski Hut
te Rotterdam. Michel is de hele dag aanwezig
om alle ‘gaten’ in het programma op te vullen.

15:00 uur kunnen vooral de oudere jongeren
genieten van een optreden van de legendarische
sixties formatie The Buffoons. Deze band maakte
zich in de jaren zestig onsterfelijk door hun aan-
stekelijke samenzang in de stijl van de Beach Boys.
Hun grootste hits waren: Tomorrow is another day,
Arizona,  en My World fell down. Het repertoire
bestaat naast hun eigen hits uit een verzameling
”Gouwe Ouwen”

17:30 uur is het tijd voor de eerste Nederlandstalig
artiest. Stef Ekkel had grote hits met oa. ”De Griekse
melodie” ”Op een terrasje” ”Het stadje Kufstein”
en natuurlijk zijn bekendste ”De Woonboot”.
Stef is regelmatig in diverse TV programma’s te
zien en zit als vaste artiest in de grote Mega
Piratenfestivals die door het land toeren.

19:00 uur is het tijd voor de jongere jongeren.
Een spetterend optreden van Lindsy, Lotte en
Svenja, alias de meiden groep Djumbo. Hun
grootste hits zijn: Hide and Seek, The DJumbo
Djump en Boy I Like ya

20:00 uur is het podium voor de allround cover-
band Stream. Deze uit Friesland afkomstige band,
met twee zangeresessen speelt heerlijke covers en
zorgt dat er goed kan worden gedanst.  Nummers

van Aretha Franklin, Doobie Brothers en Abba
worden moeiteloos gecovered.

21:00 uur is het tijd voor de ster van de avond:
Thomas Berge. Vooral bekend door zijn deelname
aan ”Sterren dansen op het ijs” en ”Just the two
of us”. In 2005 ontving hij de Zilveren Harp van de
stichting Conamus. De Tros heeft reeds diverse
specials van Thomas uitgezonden. Een aantal hits
van Thomas zijn: ”Mijn Luchtballon” en ”Een
glimlach”. Op dit moment staat  hij  hoog in de
hitlijsten met ”Niet meer en niet minder”. Begin van
dit jaar stond Thomas 2 maal in een uitverkochte
Heineken Music Hall met een groot concert.
Hiervoor ontving hij zeer lovende kritieken.

22:00 uur wordt er opgetreden door de Zware
Jongens. Het duo had hits met: ”Anton aus Tirol”
en ”Stil aan de overkant”. Het duo is op dit moment
één van de meestgevraagde feestacts van
Nederland. Dit vanwege de grote hit uit 2007:
”De Jodeljump”. De Zware Jongens ontvingen
voor deze single de Party Award voor grootste
feesthit van 2007. 

Tot 24:00 uur kan het publiek nog genieten van
optredens van DJ Michel en van de band Stream.
Na dit tijdstip is het feestelijk programma op het
Plein afgelopen en kan iedereen naar huis of
naar één van de plaatselijke horecagelegenheden
om een oranjebitter te nemen.

De meeste optredens duren een half uur. DJ Michel
vult de pauzes tussen de artiesten op met allerhande
muziekvariaties. Al met al pakt de koninginne-
vereniging dit jaar koninklijk uit met een vorstelijk
programma! 
Voor meer info kijk op 
www.koninginnevereniging.nl

Makkum - Nog een week en dan is het zover:
Koninginnedag in Makkum. In de vorige edities
hebben we uitvoerig de verschillende maatregelen
toegelicht. Iedereen weet nu dat Makkum en een
groot gebied rond Makkum dinsdag en woensdag
beperkt of niet bereikbaar zijn. We verwijzen daar-
om naar die edities. Bovendien kunt u alles nalezen
op onze website koninginnedag.wunseradiel.nl
(zonder www). 

De komende dagen begint het druk te worden in
Makkum met de eerste nieuwsgierigen en de
mensen van de pers. Dan komen ook de eerste
versieringen te hangen. Hopelijk krijgt Makkum
snel een echte Koninginnedag uitstraling. Vanaf
maandagochtend beginnen de eersten met
opbouwen van tenten en podia. Vanaf dinsdag-
morgen begint het nog drukker te worden, dan

worden de eerste hekken geplaatst en wordt er
verder van alles opgebouwd. Dat is ook de reden
dat het centrum van Makkum de hele dinsdag al
autovrij moet zijn. De bedrijven in dit gebied
kunnen tot 12.00 uur nog bevoorraad worden.
Op dinsdagmiddag is de generale repetitie van
Koninginnedag. We gaan de hele route langs en
het is de bedoeling dat verschillende onderdelen
al actief zijn.

Woensdag 30 april is de grote dag: Koninginnedag
in Makkum. We verwachten de eerste bezoekers
al om een uur of zes! De bezoekers worden aan-
gevoerd of komen op de fiets. De pers zal ook al
vroeg in de weer zijn voor het maken van de eer-
ste sfeerbeelden en -praatjes. En om tien uur
rijdt de Koninklijke bus voor bij het podium en
gaat het echt beginnen. 

We rekenen op een geslaagde Koninginnedag.
We hebben een prachtig programma en Makkum
ziet er tip top uit. En aan de inzet van de vele
mensen die bij de organisatie zijn betrokken zal
het beslist niet liggen. En vergeet niet woensdag
30 april de vlag uit te steken.

Informatie Koninginnedagviering
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Nieuwe oogst spinazie van de koude grond
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Mooie Hollandse tomaten    
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

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

Elstar appels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00    
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

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

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf maandag 28 april

t/m donderdag 8 mei

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Expositie Hoeden, tekeningen / schilderijen
(Thema’s: wapen van Makkum en de mens onder de hoed)

* Omrop TV Fryslân maakte deze opname van Keidel en Van Nuyen

Makkum -  In de Doopsgezinde kerk Makkum
(Bleekstraat) is een expositie van Anneke
Langenberg, Thera Teizeira de Mattos, Dames
Kleidel&van Nuyen, Frans Faber, Wijke Rezelman
en Wietske Sietzema.

Geopend: 
zaterdag 26 april 10.00 - 16.00 uur; 
zondag 13.00 - 17.00 uur; 

woensdag 20 april 11.00 - 17.00 uur; 
donderdag 1 mei 11.00 - 17.00 uur; 
vrijdag 2 mei 14.00 - 17.00 uur; 
zaterdag 3 mei 14.00 - 17.00 uur; 
zondag 4 mei 14.00 - 17.00 uur; 
maandag 5 mei 14.00 - 17.00 uur; 
donderdag 8 mei 14.00 - 17.00 uur; 
vrijdag 0 mei 14.00 - 17.00 uur
zaterdag 10 mei 14.00 - 17.00 uur.

Voorjaarsvergadering O.V.M. stelt 5000 euro
beschikbaar Koninginnedagviering
Makkum - De Ondernemers Vereniging Makkum
(O.V.M) hield haar voorjaarsvergadering in café
restaurant De Zwaan, een dertigtal leden buiten
het bestuur bezocht de vergadering, die onder
leiding stond van voorzitter Marjo Roosenstein,
beter bekend van Zilt. Er waren voor deze bijeen-
komst twee sprekers uitgenodigd, de recensie
hiervan leest u elders in deze krant. 

Van de Koninginnevereniging kwam het verzoek
om financieel vijf duizend euro bij te dragen in de
kosten voor het Koninklijk bezoek op 30 april
aan Makkum. Het bestuur had besloten om een
bedrag van 1500- euro te gaan sponsoren. Door
de kascontrole commissie werd bij monde van
Jack Visser voorgesteld het gevraagde bedrag
beschikbaar te stellen van 5000- euro. De grote
meerderheid van de vergadering stemde hiermee in.
Ook de Vereniging van Bedrijven heeft een zelfde
bedrag beschikbaar gesteld deelde Visser mee.
Een uur tv beelden betekenen  een geweldige
promotie voor Makkum. Het resultaat zal niet
direct merkbaar zijn, maar op termijn plukt men
de vruchten er van.

Vanuit de werkgroepen toont men veel waardering
en lof voor de wekelijkse krant Makkumer
Belboei. Tot nieuw bestuurslid van de O.V.M. is
gekozen Johan Brattinga. Na dertien jaren van
dienst waren aftredend de heren A.van der Meer
en Theo Adema. Van der Meer was o.m. actief in
het organiseren van de zomeravondmarkten. De heer
Adema als penningmeester. Gezien er niemand
is voor opvolging voor de functie van penning-
meester stelt Adema zich beschikbaar om als
boekhoudkundig medewerker aan te blijven. Sando
van der Meer neemt de taak van zijn vader over
m.b.t. de braderieën. Durkje van der Gaast-
Hoeksema wordt veel lof toegezwaaid, zij heeft
al tal van  keren de kar getrokken en is bijzonder
actief.

Het bestuur is nu zover komen er geen vrijwilligers,
dan zullen betaalde krachten moeten worden
ingehuurd. De vraag is wie neemt de december
aktie op zich als opvolger van Theo Adema en
de Krystwilledei? Op dit moment zijn deze onder-
delen nog niet ingevuld. Wie voelt er voor om deze
akties uit te voeren, het bestuur hoort het graag.

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF
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NATUURLIJK
HOEK MARKT/BLEEKSTRAAT

Bij Pieter dus en Grutte Arend.

JAARMARKT
Geranium’s

Opgemaakte terraspotten
Tuinplanten enz. enz. 

Dit zijn dus herkenbare begrippen!

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

Het Friese Hart geeft uitleg bij Middenstand Makkum
Makkum - Gerke Boersma bestuurslid van Het
Friese Hart heeft op de voorjaarsvergadering van
de O.V.M. (Ondernemers Vereniging Makkum)
uitleg gegeven over de ontwikkelingen van de
toeristen informatie van ”het Friese Hart
Wûnseradiel”. Het afgelopen jaar heeft het
informatie een klein jaartje gedraaid en dat is
succesvol verlopen. Dit is mede te danken aan
de grote inbreng van Pieter van der Zee en zijn
medewerkers van Zeedesign Witmarsum. De toe-
risten zijn belangrijk voor Friesland. Het geeft
8% werkgelegenheid. De recreanten vragen om
een aangepast vakantieverblijf. Men wil meer
luxe en comfort. Ook slechtweer accomodatie
speelt een steeds grotere rol. Het Friese Hart had

tot december 84 leden, die door middel van hun
lidmaatschap de organisatie in stand proberen te
houden. Inmiddels zijn er 95 leden en men heeft
nog meer nodig om te blijven bestaan. Er zijn
veel deelnemers die ondersteuning geven met
hun lidmaatschap van € 100,- Er zijn slechts vier
die jaarlijks € 1750,- doneren, 2007 is goed
gedraaid en voor 2008 ziet het er ook goed uit,
omdat de gemeente nog een financiële bijdrage
levert. In 2009 wordt het moeilijk als er niet
meer leden komen. Voor zowel de omgeving als
de ondernemers is de komst van toeristen van
groot belang. Als zij niet meer komen heeft de
ondernemer een groot probleem. Alle informatie
is te vinden op info@allermooisteplekje.nl.

Stichting Won komt met nieuws
Makkum - Ook Karel Helder van de Stichting Won
kwam op de voorjaarsvergadering van de O.V.M.
uitleg geven over de ontwikkelingen van de
Stichting. Twee jaar geleden was hij ook op de
middenstandsvergadering en hoopte toen dat in
2008 een sleephelling en een museum loods reeds
in een vergevorderd stadium zou zijn. Helaas is
de realiteit anders. Er staat nog niets en ook de
bouw is nog niet gestart. Er zijn problemen met
het vinden van een juiste locatie. Twee jaar geleden
was de toezegging dat het geheel gerealiseerd
zou kunnen worden op het terrein van Feadship.
Met Tom de Vries waren afspraken gemaakt.
Later bleek dat het bedrijf een geweldige ont-
wikkeling door ging maken. Sybrand de Vries,
de huidige directeur, zag het in gebruik nemen van
terrein door de St. Won niet meer zitten, omdat
men denkt dat de aanwezige bedrijfsgrond in de
toekomst hard nodig is voor de uitbreiding van
de werf. 

Er werd driftig gezocht naar een andere locatie
en de St. Won vindt dat dit in Makkum moet zijn,
omdat deze plaats een historie met visserij en
scheepsbouw heeft. Voor de plannen zijn reeds
twee maal procedures gestart en dit heeft helaas

veel geld gekost. Samen met de gemeente is nu
een plaats gevonden op de Bargekop aan de
Workumerdijk en naar aanleiding van een avond
met de buren van de eventueel te bouwen werf
is in samenwerking met de architect besloten het
gebouw in hoogte onder de 10 meter te houden.
De werf wordt een toeristische trekpleister en er
komt een door Lankhorst beschikbaar gestelde
lijnbaan. Alle werkzaamheden, die geluidsover-
last kunnen veroorzaken, komen binnen. 

Momenteel lopen er allerlei onderzoeken in ver-
band met o.a. milieu en geluid. Duidelijk is al
wel dat de grond vervuild is. Er moet een art. 19
procedure gestart worden omdat de bestemming
agrarisch is. In verband met financiële toezeg-
gingen is haast geboden en als het allemaal goed
gaat kan Haarsma Tjerkwerd na alle onderzoeken
starten met de aanleg van helling. De werkzaam-
heden zullen uitgevoerd worden door mensen
van de GGZ, Sociale Dienst en vrijwilligers.
Twee jaar terug was er € 900.000,- nodig, nu is
dat inmiddels opgelopen tot  € 1,5 miljoen. Hoe
langer het duurt, hoe hoger het bedrag wordt en
daarmee wordt het ook steeds moeilijker om
alles te realiseren.

* Rondom Makkum komt men deze borden tegen, de tekst spreekt voor zich!
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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

* Kinderen van de St.Martinusschool in Makkum hebben op 18 april de Bevrijdingsdag van Makkum
bloemen gelegd bij het gedenkteken op het Vallaat bij de Verzetsbrug.

Dodenherdenking en herdenkingsdienst
Makkum - Zondag 4 mei is de ‘Herdenking van
gevallenen’. De traditionele herdenking van de
gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en van
alle conflicten van nadien, wordt ook in Makkum
gehouden. Vanaf 19.00 uur verzamelen de mensen
zich op de Ds. L. Touwenlaan nabij de Sint
Martinusschool. De stoet wordt geformeerd en
vanaf 19.15 uur begint de stille tocht. Er worden
bloemen en kransen gelegd bij het vrijheidsbeeld
aan de Buren en bij de graven op het kerkhof.
Ook de schoolkinderen doen hieraan mee en de
plaatselijke scouting Burdine markeert het traject
met fakkels. De stoet wordt op de tocht muzikaal
begeleid door korps en drumband Hallelujah.
Op het kerkhof wordt twee minuten stilte in acht

genomen en is er aansluitend een herdenkings-
bijeenkomst in de Van Doniakerk. Mevrouw da.
C. Borgers van de Doopsgezinde gemeente gaat
voor in de dienst die begeleid wordt door organist
de heer J. F. Sterenberg. 

Het Comité Dodenherdenking Makkum nodigt
jong en oud uit deel te nemen aan de stille tocht
en de herdenkingsbijeenkomst. Van 18.00 uur tot
plm. 21.00 uur dient de vlag halfstok te hangen.
Voorafgaand aan de plechtigheden te Makkum is
de dodenherdenking te Kornwerderzand. Deze
wordt gehouden bij het monument nabij het
Kazemattenmuseum. (Houdt u rekening met enig
oponthoud vanwege werkzaamheden bij de brug).

Makkum - Wat hebben de meeste dorpen en steden
in Nederland gemeen? Een Kerkstraat. En toch
zijn al die straten zo verschillend: met en zonder
kerk, een katholieke of een protestantse kerk,
een enkel huisnummer of juist een hele reeks.
Het RKK-radioprogramma Het Klooster rijgt in
een half jaar 25 Kerkstraten aaneen tot de
‘langste straat van Nederland’.

De rubriek ‘Kerkstraat, de langste straat van
Nederland’ brengt op 27 april een geluidsportret
van zeven minuten over de Kerkstraat in Makkum.
Daarin vertellen bewoners over hun straatleven,
hun buurtgevoel en over bijzondere verhalen die
in deze straat de ronde doen. ”Daarin gaan we kijken
of er een speciaal ‘kerkstraatgevoel’ bestaat”,
zegt Bart Geeraedts, verslaggever van RKK Het
Klooster. ”Wat weten mensen van de straat waarin
ze wonen, kennen mensen elkaar en hoe beeld-
bepalend is de kerk in de straat voor hen?” Iedere
week wordt er om 17.30 uur een groepsfoto van
de bewoners gemaakt. ”Die foto maken we vóór
de kerk of op de plek waar de kerk ooit heeft
gestaan en komt terecht op een speciale inter-

netsite met de verhalen en beelden van alle
Kerkstraten.” Voor alle passanten langs de ‘langste
straat van Nederland’ is de radioreportage ook later
nog ter plekke te beluisteren op de RKK locatie-
telefoon (0900-2030600/18cpm). Elke Kerkstraat
krijgt een unieke code waarmee de reportage in
ieder geval tot september oproepbaar blijft. Makkum
zal code 117 krijgen. RKK Het Klooster zal tegen
het einde van het radioseizoen één Kerkstraat
uitkiezen, waar op zondag 29 juni een groots
kerkstraatfeest wordt georganiseerd. Alle bewoners
van de Kerkstraten die op de foto zijn gezet, zijn
daar ook van harte welkom.

Kerkstraat, de langste straat van Nederland
Opname: donderdag 24 april van ca. 14.00 uur
tot 17.30 uur op de Kerkstraat in Makkum.
Uitzending: zondag 27 april in RKK Het Klooster
12.00 uur -14.00 uur op Radio 5.
RKK Het Klooster gaat wekelijks de zoek naar
de binnenkant van het dagelijks bestaan, met een
kleurrijke selectie van inspirerende verhalen,
boeiende publicaties en hartverwarmende
muziek. www.katholieknederland.nl/klooster.

Kerkstraat in Makkum wordt ´langste straat´ op radio
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venema dhz en tweewielers
voorstraat 7 makkum 0515-231484

NEDERLANDSE VLAG AKTIE

voor 18,95
incl stok,houder en wimpel

BISON MONTAGE KIT KOKER

van 7 euro voor 5 euro

tijdens de jaarmarkt diverse acties en opruimingen 
met kortingen tot 75 % korting

GARDENA STARTSET 

voor 12,95

SPADE 

VAN 7,95 VOOR 5 EURO
BLOEMBAKKEN EN HAKEN

KINDER FIETSVLAG FRIES

3,95

Jan Kloosterman nieuwe
voorzitter ANBO-gewest
Beetsterzwaag - De gewestvergadering van de
ANBO Fryslân heeft woensdag 16 april Jan F.
Kloosterman van Buitenpost benoemd tot voorzitter.
Het arbeidsverleden van Jan Kloosterman (1939)
ligt bij de politie. Politiek was hij actief in de
gemeenteraad van Achtkarspelen en in de provin-
ciale staten van Fryslân. In het gewestelijk bestuur
van de algemene ouderenbond volgt hij Rita van
Gelder op, die na acht jaar voorzitterschap statutair
is afgetreden. Het ANBO-gewest telt in Fryslén
51 afdelingen met ruim 13.000 leden. Na afloop
van de jaarlijkse gewestvergadering woensdag-
middag in De Buorskip te Beetsterzwaag werd
de scheidend voorzitter Rita van Gelder veel lof
toegezwaaid door vertegenwoordigers van de Friese
afdelingen en van het landelijk ANBO-bestuur.

Open dag 
CBS de Oerdracht
Exmorra - Op dinsdagmiddag 20 mei van 13.00
tot 15.30 uur biedt CBS De Oerdracht in Exmorra
ouders en kinderen de gelegenheid de school te
bezoeken. Alle kinderen die over niet al te lange
tijd 4 jaar worden krijgen de gelegenheid een
kijkje te nemen op deze ”oer” gezellige school,
samen met papa en/of mama. Wij bieden deze
gelegenheid zodat u een goed beeld kunt krijgen
van onze school.
CBS De Oerdracht is een kleine basisschool met
ongeveer 70 leerlingen, 6 leerkrachten, 2 algemeen
medewerk(st)ers en een zogenaamde meerscholen-
directeur. Zij zorgen ervoor dat de kinderen in een
prettige sfeer kunnen leren en spelen. Op 20 mei
is zowel de directeur, de heer G. Minzinga  Zijlstra
als de kleuterjuf, mevrouw Natasja Ruardi aanwezig
om u te woord te staan en u van informatie te voor-
zien. Verder is er een lid van de schoolcommissie
aanwezig. Graag ontmoeten wij u samen met uw
kind(eren) op deze inloopmiddag!

Zangavond
Makkum - Zondagavond 27 april a.s. is er
alweer de laatste avond van dit winterseizoen.
Deze zangavond begint om 19.30 uur en wordt
gehouden in de Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10.
Het thema voor deze avond is: ”Slip gevaar”!!
Br. J. v.d. Burgh uit Heerenveen houdt over dit
onderwerp een korte overdenking. Als muzikale
medewerking zingt voor ons ”Wake Up” uit
Tzum. Deze gospelgroep bestaat uit 16 leden en
zij willen met hun liederen de mensen wakker
schudden: want er is een Heer waar iedereen met
zijn zorgen en problemen terecht kan. Wake Up
zingt in kerken, bejaarden tehuizen of festivals.
Het repertoire van deze groep bestaat uit,
Gospelliederen in het Nederlands, Fries en Engels.
Wake Up maakt gebruik van een zanginstallatie
en hun instrumentarium bestaat uit een keyboard,
slagwerk, gitaar en enkele fluiten. De samenzang is
onderleiding van de heer A. Couperus en we hopen
dat het een fijne avond mag worden. We nodigen
u daarom van harte uit om met elkaar te zingen.
Zangcommissie Workum/Makkum.
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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

De laatste loodjes door uw verslaggever: P. Petjens

Makkum - Oefening baart kunst! Een vaststaand
feit zoals een ieder weet. En dat er geoefend wordt
in Makkum in verband met het aanstaand koninklijk
bezoek, mag duidelijk zijn. In de vorige editie van
deze wereldwijd gelezen krant werden al enige
voorbereidingen gesignaleerd. Vandaag heeft uw
speurende journalist weer beslag weten te leggen
op uniek beeldmateriaal. Nee, nee, nee...niks geen
hijgend hert! Op de onderste afbeelding ziet u slechts
een gewone koningin die ook voor haar optreden
moet trainen. Getooid met de door de gemeente
beschikbaar gestelde hoofdtooi, is onze majesteit
flink aan het jongleren met de symbolen van het
wapen van Makkum. Was het nou een zeemeermin,
of toch een springend hert...? Door flink met deze
wezens te husselen moet het ware wapen maar
boven komen drijven, was de gedachte achter dit
spel. Volgens uw verslaggever maakt de meermin
de beste kans! Terwijl onze vorstin druk doende
was, vertrouwde ze uw reporter het volgende toe:
”Mijnheer Petjens, dit malle hoofddeksel zit voor
geen meter. Ik blijf overal aan haken, hoe heeft die
Piersma mij dit toch aan kunnen doen? Nu ben ik
ook nog te weten gekomen dat er prachtige hoedjes
zijn te zien in het kerkje in de Bleekstraat, daar had
ik liever wat uitgezocht. Maar niks hoor, daar is geen
tijd voor. Ik moet op tijd zijn voor het koekhappen
in Franeker!” Enige navraag onzerzijds leverde de
volgende feiten op. Volgens het ontvangstcomité zou
een bezoek van het koninklijk gezelschap aan de
hoedenexpositie veel te veel tijd in beslag nemen
omdat bekend is dat de dames in het gezelschap allen
verzot zijn op unieke hoeden. Het zou een passen
en uitproberen worden van jewelste en wellicht zou
de majesteit de verleiding niet kunnen weerstaan
om een speciaal exemplaar te kopen. Dit mag
natuurlijk niet gebeuren, want het kan natuurlijk
niet de bedoeling zijn de koningin op kosten te jagen!

De bovenste afbeelding toont enige jongelui die nog
eenmaal de speciale dans repeteren die zij voor de
grote dag hebben ingestudeerd. Zoals u ziet houdt
dansen de mensen jong! Op verzoek van dit illustere
gezelschap is zelfs de koningin bereid gevonden
speciaal voor de generale repetitie naar de vlecke
af te reizen en mee te hopsen! Niets kan nu een
prachtige feestdag meer in de weg staan en met een
gerust hart neemt uw verslaggever dan ook
afscheid en wenst de lezers veel plezier. 

Een laatste advies voor de liefhebbers die er die dag
écht feestelijk willen bijlopen: bezoek vóór 30 april
nog even de hoedententoonstelling, om aldaar wellicht
een prachtige creatie te bemachtigen, of wellicht
nog een te laten maken door een van de zeer vak-
bekwame exposanten. Voor wie het juist leuk vindt
om anderen met een fraai hoofddeksel te bewonderen,
zijn er in dezelfde ruimte portretten tentoongesteld
van bijzondere mensen uit Makkum en omgeving.
Tevens wordt er een aardig boekje te koop aangeboden
waarin een selectie uit dit werk wordt gepresenteerd.

Bewoners en bezoekers van Makkum: Mocht u een dezer dagen onderstaande
persoon tegenkomen, spreek hem niet aan, maar neem onmiddellijk contact
op met de politie, of andere mensen met een pet op. Het betreft hier namelijk de
ontslagen kanonnier de heer TL. Hij is gesignaleerd met een nieuw wapen,
waarvan de werking wellicht gevaarlijk kan zijn. 

Advies: Ga rustig slapen en vrees niet, wij waken over u.

Het oranje comité 

Waarschuwing
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Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm   2006 € 17995,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15750,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005 € 15750,-
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type 10-2005 verkocht
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 14750,-
Ford C-Max,TDCi,zwart,ecc,cruise,r-cd,el.rmn,128dkm  2004  verkocht!
VW Bora 2.3 V5,highl.Aut.,ecc,cruise,lm.velgen,72dkm 2003 verkocht!
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm 2004 € 13750,-
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 € 11750,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11500,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm  2005 € 10950,-
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003 € 9750,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8850,-  
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7950,-
Peugeot 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st 2001 € 7250,-
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-

Grijs kenteken
Opel Combo 1.7D,comfort,zilver,zijschuifdeur, 68dkm 2003 € 6750,ex 

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
Ford Focus 1.8TDDI
Trend, blauwmett,5drs,
airco,r-cd,cruisecontrol
cpv+afst.bediening
trekhaak,boardcomp
138dkm  bj 10-2002  
€ 7.950,-

VW Bora Tdi 74kw
Comfortline, 4drs,Blauwmett,
a/c-ecc,Cruisecontr, r-cd
cpv+afst.bediening,
el.rmn,boardcomp 
104 dkm  2003   
€ 13.450,-

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 

Amerikaanse interesse
voor Friesland
Makkum - Vandaag verkent een groep vooraan-
staande Amerikaanse journalisten de provincie
Friesland. Op uitnodiging van het promotiebureau
Fryslân Marketing en het Nederlands Bureau voor
Toerisme (NBTC) bezoeken zij ondermeer Makkum,
Sneek en Oranjewoud. Het bezoek is het eerste
resultaat van de nieuwe NBTC campagne ”a 1000
Dutch Delights”. Doel is het toerisme uit Noord
Amerika een impuls te geven. De Amerikanen
bezoeken de porseleinfabriek van de Koninklijke
Tichelaar in Makkum. Daarna brengen ze een uit-
gebreid bezoek aan het Sneekermeer en het land-
goed Oranjewoud met het museum Belvedère. Het
net gerestaureerde landgoed Lauswolt met restaurant
De Heeren van Harinxma is uitverkoren voor de
overnachting van de groep. Met deze perstrip wordt
getoond dat er buiten Amsterdam veel cultuur en
cultuurhistorie is te beleven, zoals in Friesland. In
de campagne worden ook andere verrassende plekjes
in de Friese 11 steden onder de aandacht gebracht.
Volgens directeur Paul van Gessel van Fryslân
Marketing is deze campagne in Noord Amerika
een investering in de breedte. ”We liften mee op
een nieuwe NBTC campagne en verbreden zo de
grote belangstelling voor Friesland”. Over het
moment van de campagne zegt hij ”Economisch zit
het nu tegen in de VS en de dure dollar is ook al geen
pluspunt. Toch bezoeken jaarlijks ruim 1 miljoen
Amerikanen Amsterdam. Friesland kan daar een-
voudig van profiteren. Wij zijn het te ontdekken
geheim, niet duur en dichtbij Amsterdam”. Friesland
is steeds meer in trek als vakantiebestemming. In
2007 groeide het aantal toeristen in Friesland met
bijna 10% tot boven de 2 miljoen. Het aantal
Amerikanen en Canadezen bedraagt nu nog slechts
zo’n 10.000. Dat aantal moet fors omhoog. Fryslân
Marketing krijgt daarbij steun van het NBTC kantoor
in New York. Het NBTC heeft voor de campagne
een speciale website www.1000dutchdelights.com
gemaakt met ook veel hoogtepunten van Friesland.
Door groepen Amerikaanse journalisten uit te
nodigen wordt de volgende fase van het promotie-
plan uitgevoerd. 

Actie-restauratie hekwerk
Doopsgezinde kerk
Makkum - Het hekwerk rond de doopsgezinde
kerk in Makkum verkeert in zeer slechte staat. Maar
nu, na vele jaren vergaderen gaat er nu eindelijk
iets gebeuren! De verwachting is dat de werkzaam-
heden tijdens zomer en het najaar worden uitgevoerd.
Om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen zijn
inmiddels vele fondsen aangeschreven. Een aantal
fondsen, en ook de Provincie Friesland en Gemeente
Wünseradiel hebben gehoor gegeven aan deze oproep.
Er is nog een gat van ca. 15.000 euro in de begroting.
Met een actie hopen we daar in ieder geval een deel
van bij elkaar te krijgen. Daarom voeren we actie
tijdens de jaarmarkt op 26 april a.s. in Makkum.
Op deze dag houden we een Bijbel-lees-sponsor-
marathon, in een tent op de markt. Van 10 uur
's morgens tot 4 uur 's middags wordt uit de bijbel
gelezen. De leden van de gemeente zullen zich
ervoor inzetten de bijbel gedurende deze hele 6 uur
te laten klinken, in verschillende talen en op ver-
schillende manieren. Het peloton van lezers bevat
een aantal speciale gasten burgemeester Theunis
Piersma, mevr. Anita Andriessen, mevrouw Tineke
Huijing (voorzitter FDS) en een heel speciale gast:
koningin D. We hopen dat vele mensen onze actie
zullen sponsoren. Dit kan door de leden te sponsoren
of door een gift te doen tijdens de jaarmarkt.
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Don de Jong

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

Zangavond
Zondagavond 27 april a.s.

om 19.30 uur Baptistenkerk 
in de C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker  br. J.v.d.Burgh uit Heerenveen
Thema ”Slipgevaar”!!! 

m.m .v. Gospelgroep ”Wake Up”
uit Tzum

U bent hartelijk welkom namens 
de Baptisten Gemeente

Workum/Makkum

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

Druk bezochte fancy fair cbs ”De Bonkelder” in Witmarsum

(eigen foto)

Witmarsum - Donderdagmiddag 17 april was
het een drukte van belang op basisschool ”De
Bonkelder” te Witmarsum. Deze middag stond
in het teken van het project Ethiopië, waar de
kinderen de afgelopen weken druk mee bezig
zijn geweest. In samenwerking met de Z.W.O.
commissie wordt er om de twee jaar een project
uitgekozen van de stichting Edukans. 

Dit jaar staat Ethiopië centraal. Er werd gekozen
voor het project: ”Basisonderwijs voor alle kinderen
in de stad’. In de dichtbevolkte stad Gondar, waar
de huizen en met name de sanitaire voorzieningen,
slecht zijn, waar geen schoon drinkwater is en
veel kinderen besmet zijn met het hiv-virus, wordt
er naar gestreefd om zoveel mogelijk niet school-
gaande  kinderen de kans te geven om onderwijs
te krijgen .Bovendien wordt er extra aandacht
gegeven aan kinderen die op straat leven.

Donderdagochtend was er voor de kinderen een
power point presentatie, waarin de kinderen van
”De Bonkelder”een indruk konden krijgen van
het leven van hun leeftijdsgenootjes in Ethiopië.
‘s Middags was er een kleedjesmarkt in het

speellokaal. Voornamelijk speelgoed veranderde
hier van eigenaar. Maar ook voor de schmink-
hoek, de fotograaf, de verloting en de power- point
presentatie voor de ouders was veel belangstelling.
Verder waren alle groepen op een creatieve manier
bezig geweest. De resultaten hiervan werden
verkocht in de gezellig ingerichte hal. Tussen
alle activiteiten door konden de ouders en de
andere belangstellenden genieten van koffie en
thee met eigengebakken appeltaart en cake in de
sfeervolle patio. Voor de kinderen was er limonade.
Dit eerste deel van het project werd zondagmorgen
20 april afgesloten met een kerk-school-gezins-
dienst in ”De Hoekstien”.
In de loop van het komende jaar zullen nog meer
activiteiten plaatsvinden, waaronder een concert,
een sponsorloop en een kerstmarkt. Met al deze
activiteiten hopen we aan het eind van het jaar
een flink geldbedrag over te kunnen maken naar
de stichting Edukans ten bate van ”Basisonderwijs
voor alle kinderen in de stad” in Ethiopië. De
opbrengst van deze middag was € 590,00. (Samen
met het door de kinderen gespaarde zendingsgeld
van de laatste weken zitten we nu in zijn totaal
op een bedrag van € 687,00)

* Laas van Straten met rechts Jelle van der Meer

Bolsward - Tijdens de vergadering van de
IJswegencentrale op 17 april is afscheid genomen
van twee trouwe bestuursleden. De heren Jelle
van der Meer en Laas van Straten hebben na
jarenlange inzet voor de schaatsrecreatie in onze
regio hun bestuurslidmaatschap neergelegd.
Beide heren hebben zich ongeveer 30 jaar ver-
dienstelijk gemaakt voor de IJswegencentrale.
Laas van Straten is lid geweest van de ijsclub in
Kimswerd, en is in 1975 bestuurslid geworden
bij de IJswegencentrale. Ook was Laas lid van de

Federatie van ijsclubs in de gemeente Wûnseradiel,
waarbij hij zeer actief was met het organiseren
van de Wûnseradiel Noord tocht. Hierin had Laas
zeer goede kijk op ijsdiktes en gaf belangrijke
adviezen voor het al of niet door kunnen gaan
van tochten.

Jelle van der Meer is een echte bestuurder, waar-
van ongeveer 30 jaar bij de IJswegencentrale.
Jelle is jaren voorzitter geweest van de ijsclub
Makkum, hierbij was hij erg betrokken bij het ijs
in de omgeving van Makkum. In 1975 werd de
federatie van ijsclubs opgericht in Wûnseradiel,
waarvan Jelle voorzitter werd. Deze federatie
zorgde ervoor dat de ijsclubs in het noorden en
het zuiden van de gemeente een betere band met
elkaar kregen.

De IJswegencentrale heeft tijdens de vergadering
van donderdag 17 april afscheid genomen van
Jelle en Laas. Inmiddels zijn de heren Jan
Munniksma en Henk van der Wetering benoemd
tot bestuursleden. Hiermee is het schaatsseizoen
2007 / 2008 voor de IJswegencentrale afgesloten.

(eigen foto)

Afscheid bestuursleden IJswegencentrale 
Laas van Straten en  Jelle van der Meer
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Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Renault Clio   1.2 16V 55kw E4 Grijs met. 09-2005 3800 12.250.00
Opel      Corsa-C  1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005 75035 12.200.00
Landrover Freelander 1.8I 3 drs. benzine Rood 01-1999 107000 9.750.00
Toyota  Yaris    1.0 16V vvti 3 drs. Zwart 06-2001 82555 8.250.00
Renault Megane scenic 1.6 16V Rood met.lpg G3 08-2000 151590 7.950.00
Opel      Corsa-B  X1.4XE grijs met.   03-2000 57130 5.750.00
Volkswagen Variant     Golf 55KW Blauw  01-1999 120015 5.250.00
Alva Romeo 145         1.4 T spark 16V Geel 03-2000 82908 4.950.00
Citroen  Berlingo    1.9D 600 Groen     01-2001 104103 4.500.00
Volkswagen Variant     Grijs met. Automaat  10-1997 184395 3.950.00
Fiat     Punto       60 Grijs Met.     03-1999 111015 3.750.00
Volkswagen Polo        1.4 44kw Blauw   01-1997 184032 3.750.00
Opel Tigra-A XI.4XE Grijs Met.  02-1996 106001 3.750.00
Hyundai Atos        1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998 50183 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         1.6 3 drs. Bl. Met.  03-1999 215383 2.750.00
Audi   80 diesel   1.6 CD Grijs met. 03-1988 215223 1.950.00
Renault Clio I fase 2 RL 1.4 Groen Met.  01-1995 203950 950.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Ons Koninklijk Huis
* Foto tentoonstelling van vervlogen beelden 

van de Oranjes.
* Herinneringsalbums uitgebracht ter gelegenheid 

van het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, 
het huwelijksfeest van Prinses juliana en Prins Bernhard
en de doop van prinses Beatrix en meer.

* Jubileumbekers.

’Hoe Oranje bent u?’
* Test uw kennis van Oranje en het koningshuis.

Filmprogramma
* Koninginnefeest Makkum 1980 en 1985

Dinsdag 22 april  Aanvang 19.30 uur
Vrijdag  25 april   Aanvang 19.30 uur 

* Beatrix : 25 kroonjaren, een roeping als beroep.
* Maxima en Willem Alexander , het complete 

Verlovings- en Huwelijksfeest.
Dinsdag 29 april  Aanvang 19.30 uur

Kroontjes in Kinderboeken
* Speuren naar prinsen, prinsessen, koningen en 

koninginnen. De Koning en de Koningin zijn hun 
kroontjes kwijt! Help zoeken. Kun je alle kroontjes 
vinden. Dan krijg je een prijs!

Brieven aan Willem Alexander en Maxima
* Wilt u graag weten wat uw kinderen hebben 

geschreven aan de leden van de Koninklijke familie?
Of de tekeningen bekijken die voor hen zijn gemaakt?
Kom naar de bibliotheek en zie wat leerlingen van 
de basisscholen hebben geschreven en getekend.

Koninginnedag Open vanaf 12.00 uur
Kom vooral langs; de oranjebitter staat klaar!

Bibliotheek Makkum
Kerkstraat 14, 8754 CS
Tel 0515-231385
www.bibliotheekmakkum.nl
bibliotheekmakkum@bswf.nl

De Bibliotheek in Koninklijke Sferen 
Kom tussen 14 april  en 5 mei 2008 naar de bibliotheek. 

We hebben een aantrekkelijk programma voor jong en oud.

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 26 april    
senioren
Flamingo SC 1 - Makkum 1 14.30 uur

junioren
Makkum A1      - Blauwhuis A1 14.30 uur
Wykels Hallum B1 - Makkum B1 11.30 uur
S’goutum ‘70 MC1 - Makkum MC1 13.30 uur

pupillen
Makkum D2   - ONS Sneek D4 9.30 uur
Makkum E2     - CSC E6     10.00 uur
CVVO E7       - Makkum E3  11.00 uur
Makkum E4  - CVVO E6     11.00 uur
Makkum F1    - Robur F1     10.00 uur
Mulier F2      - Makkum F3   9.00 uur
Makkum F4     - Sneek F4     11.00 uur

Het Natuurmuseum
Fryslân zoekt polsstokken

Leeuwarden - Net als vorig jaar organiseert het
Natuurmuseum Fryslân ook dit voorjaar weer het
weidevogelproject. Tijdens dit project krijgen
basisschoolkinderen van groep 7 en 8 les over
weidevogels in Fryslân. Vast onderdeel van het
project is een excursie waarbij de leerlingen het
veld ingaan om de kievit, grutto en de tureluur te
bestuderen. Het museum zoekt nog naar polsstokken
die tijdens deze middag gebruikt kunnen worden.

De weidevogelles begint ‘s morgens in het museum.
Hier leren de kinderen alles over de verschillende
vogels en moeten ze een aantal opdrachten uit-
voeren. Ze bestuderen het voedsel, onderzoeken
het verenkleed onder de microscoop en leren de
verschillende nesten, eieren en kuikens te onder-
scheiden. ‘s Middags wordt de les in het veld
voortgezet. De leerlingen gaan samen met een
ervaren vogelkenner naar een weidegebied om
de vogels te observeren. En als afsluiting van de
dag mogen ze laten zien hoe goed ze het polsstok-
springen onder de knie hebben. Hiervoor zijn
nog een aantal polsstokken nodig. 

Het museum is op zoek naar mensen die nog
ergens een polsstok hebben liggen die ze aan het
museum willen schenken. Dus ligt er nog een
polsstok op zolder of staat er één in de schuur die
nooit gebruikt wordt, het Natuurmuseum Fryslân
wil deze graag hebben!

Voor meer informatie of voor het schenken van een
polsstok kunt u bellen of mailen naar het museum.
Telefoon: 058 2332244
e-mail: info@natuurmuseumfryslan.nl.

(eigen foto)
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26 april 10-16.00 uur Jaarmarkt
10-12.00 uur Kinderrommelmarkt 

27 april 10-11.00 uur Oecumenische kerkdienst 
in 't Anker

30 april 10-11.00 uur Koninklijke bezoek
11-15.00 uur Vervolg van de Koninklijke

activiteiten 
v.a. 10.00 uur Royaal Won Survival tocht
v.a. 11.45 uur Wedstrijd Playbackshow
v.a. 12.00 uur Wedstrijd Beachvolleybal 
14- 24.00 uur Muziekpodium 

Supermarkt Spar sponsor jeugdvolleybalteam Thrium

Arum - De jeugd van volleybalvereniging Thrium uit Arum ziet er flitsend uit in hun nieuwe shirtjes
gesponsord door de plaatselijke supermarkt Spar. Volleybalteam Thrium C1 achter v.l.n.r. Grietje
Anema (coach), Janny Nugteren (trainster), Arjen Anema, Nanne-Dirk Sinnema, Dianne Draaisma
en de sponsor-Spar  Feike Tolsma. Vooraan Marieke anema en Rianne Tolsma.

Surhuisterveen - Zaterdag 12 april hadden Esther
Hiemstra, Tineke de Jong en Marjan de Jong van
gymnastiek vereniging DES Makkum, Friesche
kampioen schappen in Surhuisterveen. In junior
nivo 12 behaalde Esther 33,85 punten. Ze is daar-
mee geëindigd op de 7e plaats. Marjan haalde in
dezelfde categorie 34,25p. Hiermee stond Marjan
op de 5e plaats. In senior nivo 12 behaalde
Tineke 32,70 p. Daarmee won ze de 2e prijs. Op

19 april hadden Marte Oostenveld, Sita de Vries,
Menthe Talsma en Sharona Vrooman hun wedstrijd.
In nivo 13 pupillen 1 behaalde Marte 34,05p.
daarmee is ze geëindigd op de 4e plaats. In nivo
13 pupillen 2 had Sita 34,40p. gehaald daarmee
is ze geëindigd op de 6e plaats. In jeugd nivo 13
behaalde Menthe 32,20p. en was ze 9e, in dezelfde
categorie haalde Sharona  31,90p. daarmee is ze
geëindigd op de 10e plaats. 

Makkumer turnsters in de prijzen op Friesche kampioenschap
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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

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

voetbal - Workum wederom sterkste in Zuiderzeederby
Makkum - Net als 4 maanden geleden in de uit-
wedstrijd is Makkum ook op eigen veld op sport-
park De Braak tegen een kansloze nederlaag
opgelopen in de derby tegen Workum. Nadat de
bezoekers na 4 minuten spelen door een blunder
van keeper Adema op voorsprong kwamen speelde
het team van trainer De Bos een kansloze partij.
De laatste actie van de wedstrijd was wel typerend
voor het spel van de thuisclub zaterdagmiddag.
Keeper Simon Adema nam de doeltrap. De geheel
vrijstaande Teake Elgersma wilde de bal aannemen
maar deze stuiterde over zijn schoen over de zijlijn.
Ingooi Workum. Gelukkig was scheidsrechter Prins
uit Eastermar zo coulant de wedstrijd op dat
moment te beëindigen waardoor aan een voor
Makkum ruim 86 minuten durende lijdensweg
een einde kwam. 

Geen moment had het er zaterdag schijn van dat
Makkum ook maar enige kans had een positief
resultaat te boeken. Vanaf het eerste fluitsignaal
werd Makkum door de gasten onder druk gezet
waardoor het, afgezien een korte periode vlak na
rust, amper aan voetballen toe kwam. Al bij de
eerste de beste kans was het raak. Vanaf grote
afstand schoot Luitzen Wesselius met windje
mee een aan Workum toegekende vrije trap met
meer geluk dan wijsheid in de touwen. Waar
vader Bennie het vroeger regelmatig deed met
een fraaie krul in de kruising stuiterde de matige
trap van de Workumer  laatste man tot zijn eigen
verrassing langs de mistastende Adema. De rest
van de wedstrijd laat zich snel vertellen. Een
onsamenhangend, geïrriteerd en achter de feiten
aanlopend Makkum dat meer tegen zichzelf dan
tegen de tegenstander voetbalde. De 0-2 na een

halfuur spelen door een doelpunt van aanvoer-
der Marten Sjoerds was gezien het spelbeeld
niet meer dan logisch. 

Kenmerkend moment in de wedstrijd voor de
thuisclub was wel de actie een kwartier na rust
van (veruit) de beste man aan Makkum-zijde
Gjalt Roorda. Na een prima actie waarbij hij de bal
rakelings over schoot oogstte hij geen applaus
maar hoon van een van 1 van de zwakste schakels
van Makkum deze middag. De fraaie 0-3 vlak voor
tijd was, behalve wat extra zout in de wonden
voor de thuisclub, slechts voor de statistieken.
Wat volgens de ingewijden volgens diezelfde
statistieken ook nog steeds mogelijks is, is dat
Makkum, afhankelijk van de resultaten van andere
ploegen, bij winst in de laatste 2 wedstrijden alsnog
deelname aan de nacompetitie kan afdwingen.
Zo spelend als zaterdag kan afgevraagd worden
of het iets in die nacompetitie, laat staan in de
derde klasse te zoeken heeft. Aan de andere kant
heeft Makkum de eerste helft van het seizoen
laten zien dat het tot heel wat beters in staat is
dan het afgelopen zaterdag liet zien. De eerst-
volgende wedstrijd is dinsdagavond 22 april
wanneer Makkum de kans krijgt de over te spelen
wedstrijd tegen het destijds met een ongerechtigde
speler uitkomende Heeg om te zetten in een
overwinning. 

Was er zaterdag ook nog positief nieuws voor
Makkum? Jawel! De C-junioren werden kampioen
en A-junior Feike Melchers, die in de midweekse
met 4-1 gewonnen wedstrijd van de A-junioren
tegen koploper LSC 1A2 maal scoorde, maakte zijn
debuut in het eerste elftal. Wie de toekomst heeft.

* Marieke de Jong wordt geflankeerd door
Eibert Tichelaar en Jacob van Dijk

Pingjum - Kaatsvereniging Jan Reitsma organi-
seerde samen met de Kulturele Kommissie voor
de tweede keer zaterdag 12 april j.l. het tentkaatsen.
Na het success van vorig jaarkon een herhaling
niet uitblijven bij de Lyste Penjumer Merke 2008.
Deze bijzondere wedstrijd waarbij dak en wanden
van de tent in het spel betrokken waren. In de
verwarmde tent van de familie van Kammen

konden om tien uur de eerste wedstrijden beginnen.
Voor het aanwezige publiek was er veel spektakel
te zien door het vele tussenspel tijdens de partij-
en. Er werd in 2 poules van 4 partuur gekaatst
met de dames en heren door elkaar. De kransen
waren beschikbaar gesteld door Elske Klik en
Liesbeth Folkertsma, Eibert Tigchelaar was
deze dag de ballensponsor. Het partuur Eibert
Tigchelaar, Jacob van Dijk en Marieke de Jong
werd eerste in poule 1 en stond daarmee in de
finale tegenover het winnend partuur uit poule 2
met Anne Wind, Michel Nesse en Ronald
Bartels. Met 5-2 en 6-6 ging de overwinning
naar het partuur van Eibert, Jacob en Marieke.
Door kersvers voorzitter Bauke Folkertsma werden
de kransen omgehangen en de enveloppen uitgereikt.
Volgend jaar ongetwijfeld de derde editie in de
feesttent van Pingjum!

Uitslagn Finale: 5-2, 6-6;
1e Eibert Tigchelaar, Jacob van Dijk 

en Marieke de Jong
2e Anne Wind, Michel Nesse 

en Ronald Bartels
3e Johan Kwast, Andrys Osinga 

en Sybren Bruinsma 

Tweede editie tentkaatsen een succes

(eigen foto)
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Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Racefiets Batavus Course € 125.-, tel. 06-26040756

Ronde beige Manou uitschuifbare tafel + 4 beklede bij-
passende stoelen, iets aparts € 150.-, tel. 0515-232977

Startkaart 11 stedentocht groep 23, tel. 0515-579156

Nieuwe Oranje dakpannen 230 stuks, model ”Lieuwke-
mastraat”, t.e.a.b., tel. 06-15583832 (na 17.00 uur)

Tuig en kar p.n.o.t.k., tel. 0515-233027

Goede jongens fiets 10-12 jaar € 65.-, tel. 06-29349919

AEG Turnemat wascombi, geheel nagezien € 100.-;
Miele smal model bovenlader € 150.-; Bosch koelvries
combinatie met 4 vriesladen € 100.-, tel. 06-14064482

Moederfiets merk Kapitein, 3 jaar oud, 3 versnellingen
zitje voorop de fiets krijgt u erbij € 100.-, tel. 0517-
531015 / 06-10161991

Mooie tuingrond gemengd met compost 50 m3, ook kleinere
hoeveelheden mogelijk, eventueel tegen vergoeding
bezorgd, laden gratis € 10.- per m3, tel. 06-15415678

2 Prachtige donkerblauwe leren fauteuils desigh meubel;
Salontafel massief 80 br. 125 l. 42 h., 3 laden veiligheid
glas midden veel ruimte kersen € 100.-; Desigh eethoek
+ 4 stoelen zitting leer tafel te vergroten, massief kersen
€ 200.-, tel. 0515-230860 

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 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

De Wijting 30
MAKKUM

Ruime, halfvrijstaande
woning met garage en
grote tuin. Vrij uitzicht

over landerijen.

Vraagprijs:
€€ 259.500,-- k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil



Huishoudelijke hulp en man voor schoonmaken,
tel. 06-23213608

Man voor  schilderwerk, timmeren, tuinieren, behangen,
schoonmaken, tel. 06-44676228

± 230 Stoeptegels in Makkum, tel. 06-30758042

1 Zonnescherm rood doek 2.70 br., tel. 06-22455225

Bas Zijp vraagt voor de zaterdagochtend 1 vlotte vrien-
delijke medewerker(ster) voor op de markt

Hulp in de huishouding, Het Zonnehuis 0515 233567

Sleutelbos met o.a autosleutel Opel en wit mesje 
tel.0515-231391

Vrijdag 18 april op De Gearen: knuffel ”konijn” roze
truitje, oranje broek, roze/gele voeten, lange oren. Af te
halen op De Gearen 15, tel. 0515-233098.

Fujifilm Finepix F10 digitale camera in tasje in de buurt
van De Munniksplaat 4 (al enige tijd geleden tegenover
Autobedrijf Nico Morien), tel.06-51522561.

Stoere groene jongens winterjas met cap. mt. 158, waarschijn-
lijk ergens laten liggen tijdens het spelen, tel. 0515-233633

Wie heeft er op vrijdagmiddag 18 april j.l. om plm. 15.00 uur
onder de klep van het fotokopieerapparaat bij de supermarkt
Jumbo te Makkum een oud trouwboekje gevonden? Wilt
u mij a.u.b. bellen? tel. 0515-233795 of 06-17159997
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Zoekertje
AANGEBODEN

GEVRAAGD

VERLOREN

GRATIS AF TE HALEN

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

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

GEVONDEN


