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Oma wilde 
kleinzoon Ian 
graag nog één keer
zien voetballen
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Eddy Hoogeveen
erelid van
Hallelujah

Voor en aan de bewoners 
van de Oude Nieuwbuurt  

voetbal
Zwak Makkum verslaat Tonego

Sinds jaar en dag 
een begrip

Vissermode is nu Marlies mode op de boulevard
in Makkum

* Marlies Visser (links) voor de winkel.

Makkum - Sinds kort heeft de winkel op de
boulevard te Makkum een nieuwe eigenaar.
Marlies heeft de zaak overgenomen van haar
ouders. 15 jaar geleden kwam de familie Visser
vanuit Hypolytushoef naar Makkum. De panden
aan de Boulevard, nabij het strand waren toen
nog niet als winkels, of restaurant ingericht.
Sjaak moest in zeer korte tijd de winkel klaar
maken en overal werden artikelen weggehaald
die verkocht konden worden. Nu is de winkel
een begrip voor Makkum en wijde omstreken.
En nu is het de beurt aan Marlies om de winkel
voort te zetten en evenals haar ouders er een
aantrekkelijke winkel voor het kopers en
publiek te maken. Marlies heeft elders de
nodige ervaring opgedaan en durft het wel
aan. De winkel heeft een kleine metamorfose
ondergaan. De vloer is veranderd en er zijn
nieuwe stellingen langs de wanden gekomen.
Natuurlijk is de inrichting ook veranderd.
Ieder heeft zijn of haar eigen inbreng en dat
heeft Marlies ook. 

De winkel ziet er fris en aantrekkelijk uit en het
aanbod aan kleding en schoenen is groot. Er is
zowel heren- als dameskleding. De schoenen
zijn voor dames, heren en kinderen, evenals de

badkleding. De kleding is sportief en casual.
Vooral de mooie leren jasjes zien er leuk uit.
Als je door de winkle loopt valt het ruime
aanbod aan tassen en accessoires op. De
schoenen zijn o.a. van het merk Crocs,
Birkenstock en Adidas. De damesmode is o.a.
van de merken Vero Mode, Pieces en Cecil.
De herencollectie is o.a. van het bekende merk
Twinlife, een merk wat draagbare modische
en sportieve kleding maakt. De badkleding
voor kinderen begint bij maat 74. Erg leuk die
kleine bikini voor kleine eigenwijze badgasten.
De maatvoering in dameskleding is van maat
38 tot en met 46. Er moet dus voor iedereen
wel iets bij zijn. 

Het aantrekkelijke is dat vanaf heden de winkel
alle dagen, dus 7 dagen van de week open is
van 10.00- tot 18.00 uur. 

Marliesmode 
op de Boulevard Makkum  

www.vissermode.nl  
tel. 0515 - 231032
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Familieberichten

Summer
2 maart 2009

4260 gram - 53 cm

Zó stil
Je ligt nu in dat kleine kistje
met bloemen om je heen
je ligt daar zó alleen
zo wit, zo stil, zo koud
ik houd je handje vast
mijn hand rust op je hoofdje
zo wil ik je verwarmen
lief kindje van me
in dat kleine kistje
ik mis je
ik mis je
ik mis je nu al meer dan
duizend keren...

Summer is op 5 maart 2009 in besloten kring begraven

Summer,
Als ik je in mijn armen houd,

lijkt de wereld stil te staan.
De wind houdt op met waaien

en bevroren is de maan.
Je bent stralend als de zon.

Je bent volmaakt en klein.
En de wereld lijkt voor

eventjes perfect te zijn.

dochter van: Mike & Pleuny
zusje van: Terry & Fleur

Slotmakersstraat 34
8754 EM Makkum

Overleden is onze ynleave mem, 
beppe en oerbeppe

Theresia Maria Genee-Altena

* 18-11- 1912                                09-03-2009

sinds 1982 weduwe van Huite Genee.

Eastermar: Thea en Pieter van de Wiel-Genee

Dordrecht: Greet en Jan van Toorenburg-Genee

Makkum: Sietse en Aukje Genee- de Witte 

Schoonhoven: Reiny en Rinse Smeding - Genee

Wally Genee 

Udbyhøj (DK): Harrie en Vinnie Genee - Jeppersen

Makkum: Piet Genee en Sjirry Kooistra

klein- en achterkleinkinderen

Makkum, "Avondrust",  9 maart 2009

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
13 maart om 11.00 uur in de Sint Martinuskerk te
Makkum, waarna de begrafenis op het kerkhof
alhier plaats vindt.
Vanaf 10.30 uur is in genoemde kerk gelegenheid
tot afscheid nemen en condoleren.

Correspondentieadres:
S.H. Genee, Blokmakersstraat 12, 8754 GC  Makkum

Op 16 maart 2009 
is het 25 jaar geleden 

dat onze ouders 
in het huwelijk zijn getreden.

Hartelijk gefeliciteerd van
Hilda & Edwin

Jelle Klaas

Snein is it sa fier
Dan wurdt ús mem 50 jier

Folkert
Abe, Geartsje en Yde Stegenga

Wij hebben lang naar je uitgekeken,

na heel veel tranen vieren wij nu feest.

En als wij je zien liggen in je wiegje,

weten we het is het waard geweest.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

Wesley
28 februari 2009

Marc, Erica en Rick Schoffelen

De finne 7

8754 GT Makkum

Tel. 0515-232914

Wilt u beschuit met muisjes komen eten?

Laat het ons dan even weten!

Ongelooflijk, zo bijzonder…
welkom lief klein wonder!!

Onze zoon

Tieme Jesse

is geboren op 28 februari 2009 

Sipke Hoekstra en Esther Burrie
It Ferset 23, 8754 LB  Makkum
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 12/3 t.e.m. wo. 18/3

Friesche Vlag Kwarkyoghurt, 1 liter..................................1.59
Milner Licht Gerijpt, 500 gram..........................................4.49
Gerookte Ontbijtspak, per pakje.................5 zegels extra
Galia Meloen, per stuk.......................................................1.79
pak Honig Mie, 500 gram + pakje Bami Mix........samen 1.59
Dreft Afwasmiddel, pak à 790 gram.............................nu 2.59

Fortuin Vruchtenhartjes of Hoesttabletten, 

zakje 200 gram............................................van 0.79 voor 0.59

2 Kippenbouten..........................................................voor 2.50

Profiteer van 12 t/m 14 maart
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Fijne Riplappen
100 gram 1,05
Varkensvleesvoordeel

Varkensschnitzel
4 halen / 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden Varkensrollade +

100 gram Salami 2,40
Salade van de week

Ei-Advocaat Salade
100 gram 1,20
Specialiteit van de week

Pollo Italiano
100 gram 1,45

Agenda
donderdag 12 maart
Makkum - Café-restaurant De Zwaan 20.00 uur
Tennisvereniging Makkum, 
algemene ledenvergadering

vrijdag 13 maart     
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

Makkum - Café-restaurant De Zwaan 20.00 uur
Kaatsvereniging Makkum, jaarvergadering

Cornwerd - Dorpshuis ”De Bining” 19.00 uur
Kaatsvereniging Meiinoar Ien, jaarvergadering

zaterdag 14 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust Open Dag

Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur 
Competitie klaverjassen

Arum - Geref. kerk 20.00 uur 
donateursconcert 
door chr. muziekver. ”Wubbenus Jacobs” e.a.

dinsdag 17 maart
Parrega - Multifunctioneel gebouw ”De Gearhing”
20.00 uur Informatieavond tunnels Parrega en
Tjerkwerd

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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april

Piaam - Nynke Pleats Olieverf schilderijen van
Corrie van der Werff uit Makkum t/m 31 maart. Open
zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur. Toegang gratis

Exposities
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  M A A R T
Babi Pangang
Roergebakken Kip Kerry
Tomaten soep
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

Oma wilde kleinzoon Ian graag nog één keer zien voetballen

* Oma met kleinzoon Ian samen op het voetbalterrein in Makkum. Rechts kleindochter Xanthe.
(eigen foto)

Makkum - Eind februari kwam oma uit Den
Helder met de ambulance van Stichting Ambu-
lancewens naar Makkum. Sylvia Schouten had
vorig jaar al eens aangeklopt bij deze stichting.
Zij vervoeren terminale patiënten door heel
Nederland en zelfs naar het buitenland als het
nodig is. Deze stichting werkt volledig met
vrijwilligers. Ze hebben allen een baan in de
verpleging of op een ambulance. Tijdens het werk
als ambulance medewerker kwamen ze regelmatig
met mensen in contact die erg ziek waren en
toch nog een laatste wens hadden. Ze besloten
hier iets aan te willen doen. Er werd in het begin
gebruik gemaakt van ambulance auto’s die vrij
waren. Ook het personeel op deze auto’s deden
dit op hun vrije dagen. Al snel werd duidelijk dat
er veel vraag was en er werd met behulp van
financiële steun van vele sponsors een eigen
ambulance aangeschaft. Ze starten met deze dienst-
verlening aan ernstige zieken in 2007 en waren
72 keer op pad. In 2008 zijn er 300 wensen vervuld. 

De dochter van het gezin Schouten uit Makkum
ging zelfstandig wonen en oma die niet meer
mobiel was wilde dolgraag haar kleindochter haar

flatje zien. Dat gebeurde in 2008. De gezondheid
van oma gaat snel achteruit en Ian nog eens zien
voetballen leek haar toch wel bijzonder. Sylvia
schreef een briefje naar de Ambulancewens en
vermeldde ook duidelijk dat ze al eens gebruik
van deze service gemaakt hadden, maar dat ze
eigenlijk schoorvoetend nog eens een wens
instuurde. Ze kreeg onmiddellijk terug en eind
februari was het zover. Oma kwam met de
ambulance naar Makkum en zag Ian voetballen.
Heel bijzonder een oma die met een ambulance
naar het voetbalveld komt en daarna nog enkele
uurtjes bij de kinderen op de Hiemen kan ver-
blijven. Het was heel bijzonder en erg vermoeiend,
maar toch wel heel fijn. Aan het eind van de
middag werd ze weer naar haar kamer in Den
Helder gebracht en de ambulance moest ‘s avonds
met iemand naar het Abe Lenstra stadion. 

De ambulance komt uit Rhoon en het is wel heel
bijzonder dat vrijwilligers, die allen medisch
geschoold zijn en weten waar ze mee bezig zijn,
hun diensten aanbieden voor mensen die nog
een laatste wens hebben. Meer informatie is te
vinden op de site www.ambulancewens.nl

Makkum - Zoals bezoekers van de populaire
huizensite Funda.nl ongetwijfeld al gezien hebben,
staat naast het NVM-aanbod nu ook het volledige
aanbod van LMV- en VBO-makelaars op deze site.
Toch heeft een LMV- of VBO-makelaar niet
dezelfde mogelijkheden op Funda als de NVM-
makelaar. De positie van de te koop staande
woning is verschillend. Bovenaan de lijst wordt
het NVM-aanbod getoond en daarna komt de rest.
Bij veel aanbod zult u dus de nodige pagina’s
door moeten worstelen om ook het volledige
VBO/LMV-aanbod te kunnen zien. Ook kan bij het
LMV/VBO-aanbod maar 1 foto geplaatst worden
en zijn additionele diensten zoals Tophuis (plekje
helemaal bovenaan de lijst van gevonden
woningen), open huis banners en het koppelen
van brochures niet mogelijk.

Kortom, bij een NVM-makelaar krijgt u een
beter plekje op Funda en heeft u toegang tot de
additionele diensten. En laat Kingma & Walinga
makelaars nu een regionale NVM-makelaar zijn.
Daarnaast doet Kingma & Walinga makelaars
nog wat extra’s voor u. Zij zullen uw woning
gratis doorplaatsen op marktplaats.nl. Dit is mooi
meegenomen in deze onzekere tijden. Wilt u uw
woning verkopen, let dan goed op bij welke
branchevereniging (NVM, LMV of VBO) de
makelaar is aangesloten. Want de NVM-makelaar
biedt nu eenmaal meer!

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Kingma & Walinga makelaars in Makkum, lid van
de NVM en bereikbaar onder telefoonnummer
0515-233664.

Een NVM-makelaar biedt meer!



Makkum - De voorzitter heette Siebren
Oostenveld, secretaris was Dries Bosma, penning-
meester Wiebe van der Weerd en Nynke Jaarsma
(nu dirigent) was nog maar 3 jaar oud. Zo was
bij Hallelujah Makkum de situatie toen Eddy
Hoogeveen zich in 1969 aanmeldde als ”werkend”
lid bij de vereniging. Eigenlijk komt zijn vrouw
Baukje die eer toe, want zij was degene die het
contact tussen Hallelujah en hem heeft gelegd.
Eddy had gesolliciteerd bij Amels als afschrijver
in de scheepsbouw. Toen hij zijn schoonvader
hiervan op de hoogte stelde waarschuwde die:
”Dat is daar allemaal Sodom en Gomorra.”
Schoonvader was belastinginspecteur. Eddy en
Baukje vertrokken naar Makkum en op de dag
van de verhuizing was er geen tijd om eten te
koken. Baukje bestelde daarom patat bij Willem
de Zee. Het was in die tijd niet ongebruikelijk
dat Willem achter in de zaak zat te oefenen op
zijn muziekinstrument. Baukje vertelde dat haar
man ook speelde en dat was niet tegen dove-
mansoren gezegd. Enkele dagen later bracht Sybolt
Nauta een trompet en Eddy trad toe tot de gele-
deren van Hallelujah. Piebe Bakker was dirigent
en Hallelujah stond in die tijd voor misschien
wel de belangrijkste beslissing in haar toen bijna
80 jarig bestaan. Tijdens één van de roemrijke
”excursies” die het bestuur en dirigent hielden
naar het buitenland, kwam men tot de overtuiging
dat Hallelujah als fanfareorkest geen toekomst
meer had. De kogel was door de kerk en Hallelujah
ging in 1971 verder als harmonieorkest.

Het gezin van Vader Geert en moeder Aaltje
Hoogeveen telde 5 zonen, waarvan Eddy de jong-
ste was. Ze woonden in Harlingen en alle 5 broers
waren muzikant bij het fanfarekorps Hosanna.
Broer Goos is later nog een tijdlang dirigent
geweest van het Chr. Gemengd koor Makkum.
Eddy leerde het trompetspelen bij Klaas Anema,
die tevens dirigent was van Hosanna. Anema was
in de jaren een bekend en succesvol dirigent.
Maar hij had ook een andere aspect. Op de repe-
titie kon hij soms flink van leer trekken en dat werd
niet altijd als prettig ervaren. Eddy herinnert
zich een voorval met zijn broer Anton, volgens

hem de muzikaalste van de 5 broers. Hij speelde
een solo niet naar de zin van Anema en één van
zijn beroemde donderpreken volgde. Anton pakte
zijn biezen, liep kwaad weg en zei: ”Doe het zelf
maar.” De week daarop was hij wel weer van de
partij hoor. Het is ook wel gebeurd dat, wanneer
iemand zijn partij niet kon spelen, er voor het
concert of concours stiekem een doek in het
instrument werd gepropt. 

Vanaf het begin had Eddy een thuisgevoel bij
Hallelujah. Jouke Hoekstra nam de muzikale
leiding over van Piebe Bakker en Eddy kreeg
een plekje bij Cor Tijmstra en Louw van der
Weerd. Al snel werd hem het beheer van de
muziekbibliotheek toebedeeld. ”Dat moasto mar
eefkes regelje,” zei Louw van der Weerd tijdens
de repetitie tegen hem. Een bestuursfunctie lag
voor de hand en met enkele onderbrekingen
werden dat er in totaal 13 jaar. Samen met Cor
Tijmstra nam Eddy deel aan diverse solisten-
concoursen. Volgens hem was Cor een betere
muzikant dan hijzelf. ”Ik ben van nature een
beetje lui en Cor was een beetje fanatiek, maar
met z’n beiden konden we toch wel leuk spelen.”
Een programma, daterend uit 1972, bewaarde hij
zorgvuldig in de linnenkast. In de Nynke-pleats te
Piaam behaalde het duo toen een eerste prijs met
52 punten. De winnaar van die avond zat er maar
net boven.

Eddy ging in totaal 11 keer met Hallelujah naar
een concours. Tien keer een eerste prijs en 1 keer
een tweede waren de resultaten. In 1982 nam het
harmonieorkest, toen o.l.v. Jouke Hoekstra, deel
aan het Bondsconcours in Sneek. Het ledental
was gegroeid naar 57 en dat concours ging voor
Hallelujah de geschiedenis in als het ”It Konkoers-
stik mei de reade strepen.” Op de lessenaar stond
”Suite Bohemian” en de dirigent had elke partij
voorzien van rode strepen voor wat niet mee
mocht worden gespeeld. En geloof me maar,
zegt Eddy, het waren er heel veel.

Het ongedwongen sfeertje bij Hallelujah heeft
Eddy altijd aangesproken. Fietsenmaker Tjeerd
(apparaat) Rinia was paukenist bij het korps.
Wanneer hij zijn kapotte fiets had gerepareerd,
bracht hij hem persoonlijk bij Eddy thuis, en dan
konden de beide mannen weer even over muziek
praten. Of hij vroeg aan Eddy: ”Ik ha in fyts
ferkocht oan immen op ‘e Helling, mar ik wit
syn namme net. Hy sjocht der sa en sa út. Kinsto
eefkes om dy hinne sjen?”

Vorig jaar na de zomervakantie heeft Eddy
afscheid genomen van Hallelujah. Op de startdag
van het nieuwe repetitieseizoen is daar op een
gezellige wijze aandacht aan besteed. Zonder dat
hij ook maar iets vermoedde werd Eddy op het
afgelopen Nieuwjaarsconcert ook nog onder-
scheiden door de Bondsvoorzitter Durk Dam.
Dat ervoer hij als een bijzondere verrassing. ”Ik
bin net in man fan ûnderskiedings, mar as it jin
op sa’n momint oerkomt, is dat hartstikke leuk.”
Daaraan vastgekoppeld ontving hij een aantal
weken terug het ere-lidmaatschap van Hallelujah.
”It is hast tefolle fan it goede, vindt Eddy, mar ik
bin der wiis mei”.

Sjirk Wijbenga
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Soepgroente
1 zak voor maar  . . . . . . . . .€ 0.40

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

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . .€ 0.50

Zoete Blauwe druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . .€ 0.75

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . .€ 0.85

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

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221

A
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Eddy Hoogeveen erelid van Hallelujah
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DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM  Makkum

Surango
Appelsap
pak à 1500 ml

0.99 nu 2e pak gratis
Nicola 
Aardappels
zak à 5000 gram

geen 2.99 nu1.89
voor al onze overige aanbiedingen

zie www.coop.nl

Makkum - In verband met diverse meldingen
over verkeersproblemen en verkeersoverlast heeft
de Wijkraad Oude Nieuwbuurt in Makkum contact
gezocht met de gemeente. Er heeft een rondgang
door de buurt plaatsgevonden om aan alle punten
aandacht te besteden en naar eventuele oplossingen
te zoeken. Dit heeft resultaten opgeleverd, waar-
van hieronder melding wordt gedaan.

1. Van de gemeente is bericht ontvangen dat er
in de Doniastraat vier extra parkeerplaatsen zullen
worden aangelegd. Dit zal nog vóór de bouwvak
2009 plaatsvinden.
2. Alle verkeersproblemen werden met de
gemeente besproken. Met elkaar kunnen we deze
bespreken en naar oplossingen  zoeken.
3. Op de hoeken van de Doniastraat/Leerlooiers-
straat en Leerlooiersstraat / Gedempte Putten zijn
gevaarlijke situaties ontstaan. Het is er onover-
zichtelijk. Hierover zijn veel klachten. Door de
gemeente wordt met de bewoners contact opge-
nomen om het groen te snoeien.
4. De stoepen zijn niet geheel begaanbaar doordat
er auto’s gedeeltelijk op geparkeerd staan. Erg
vervelend en gevaarlijk voor de voetgangers
(vooral voor de kinderen). Het is niet altijd onver-
mijdelijk, maar mogelijk is er toch plaats op de

parkeerhavens. Het is dus veiliger om de auto’s
daar te plaatsen.
5. Op meerdere plekken is de bestrating verzakt.
Ook dit is duidelijk naar voren gekomen tijdens
de rondgang. De gemeente is hiervan dus op de
hoogte. Er zijn al valpartijen voorgekomen. Meld
uw/jouw klachten hierover aan de wijkraad. 
6. Regelmatig staan vuilniscontainers langere
tijd dan nodig is op de stoep. Zeker als deze
omvallen levert het gevaar voor het verkeer op.

Buurtbewoners, blijf ons op de hoogte houden van
problemen. Eventueel zijn er problemen welke
door de gemeente kunnen worden opgelost.
Meld ons uw/jouw klacht, het liefst door middel
van een brief(je) of e-mail . Daarna kunnen we
er samen mee aan het werk om onze buurt mooi
en goed te houden.

Wijkraad Oude Nieuwbuurt:
Berna van Croonenburg, 
Doniastraat 31, tel 231881
Corrie Kampen, 
Gedempte Putten 14, tel 232327
Hillie Jongman, 
Gedempte Putten 16, tel 232027

E-mail : wijkraadoudenieuwbuurt@gmail.com

Voor en aan de bewoners van de Oude Nieuwbuurt
van de Wijkraad betreffende de verkeersveiligheid

Afscheidsconcert zangeres Anna Hoekstra
‘Thuisband’ Solid Ash met Wietske Hoekstra in nieuwe formatie in It Joo
Oudega/W - Top 100-formatie Solid Ash neemt
zaterdag 14 maart op de eigen thuisbasis It Joo
in Oudega/W afscheid van zangeres (en mede-
oprichter) Anna Hoekstra. Anna kan haar opleiding
aan het conservatorium in Zwolle en haar vele
muzikale projecten niet langer combineren. In
Wietske Hoekstra uit Makkum is een waardig
opvolgster gevonden. De show begint i It Joo
zaterdag vanaf 22.00 uur.

Vanaf het prille begin is geboren en getogen
Oudegaastse Anna al bij de band. Het begon ooit
als tienerformatie getiteld Sokssawat en ontwik-
kelde zich uiteindelijk tot het volwassen Solid
Ash. Overigens is gelukkig de frisse jeugdige
feestelijke uitstraling ook bij Solid Ash nooit
verdwenen. Begin 2009 is Solid Ash begonnen
met het zoeken naar een nieuwe zangeres en na
zo’n zes (!) audities is een nieuwe ´Hoekstra´
gevonden, namelijk Wietske Hoekstra uit
Makkum. Solid Ash heeft een hoog niveau en de
bandleden zijn blij met talentvolle zangeres
Wietske een waardig opvolgster in huis te hebben.
Zij beleeft haar vuurdoop op 14 maart in mfc It
Joo, de plek waar het voor Solid Ash zo´n elf
jaar geleden allemaal begon. Wietske Hoekstra,
geboren en nog altijd wonend in Makkum, brengt

overigens een hoop ervaring met zich mee.
Vanaf haar zevende levensjaar stortte ze zich op
het zingen, het begon allemaal bij een kinder-
koor en ook heeft ze meerdere keren meegedaan
aan songfestivals waaronder Kinderen voor
Kinderen. Van haar negende tot dertiende volgde
ze zangles en zong in een band die was opgericht
door de muziekschool. Verder deed zij altijd graag
mee aan Leugenbollepop, een ieder jaar terug-
kerend festival in Makkum. Op haar vijftiende
werd zij al zangeres bij een Top 40-band uit
Makkum, na een aantal jaar met veel plezier te
hebben gespeeld ging de groep uit elkaar. Hierna
werd het een tijdje rustig rond Wietske haar zang-
activiteiten, totdat ze eind 2008 meedeed aan
Rock en Lol, een muzikaal project in Workum.
Een van de Solid Ash-bandleden hoorde haar
zingen en nodigde haar uit voor auditie, met eerder-
genoemd resultaat. Wietske zingt graag stevige
rockmuziek en weet bovendien uitstapjes naar jazz,
disco en rock & roll ook zeer zeker te waarderen.

Ondertussen zijn ook Solid Ash-stickers gemaakt,
deze zijn in Oudega voor het eerst te verkrijgen.
Het eigen collectors items te worden. Kijk voor
meer informatie over de band op www.solidash.nl.
De deuren in Oudega gaan open vanaf 22.00 uur.

Witmarsum - De afdeling van de Vrouwen van
Nu afd. Wûnseradiel komt weer bijeen op dinsdag-
avond 17 maart a.s. om 19.45 uur in de
Gekroonde Roskam te Witmarsum. Het wordt vast
een hele interessante bijeenkomst, want op deze

avond komen Jan Arends en Marijke Geertsma
bekend van Tryater om te vertellen over hen zelf,
maar ook over hun belevenissen tijdens hun
langdurige toneelcarrière bij Tryater. Dus een
avond om niet te missen. Gaten zijn welkom.

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Aline, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

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

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

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Info
Kerkdiensten   
woensdag 11 maart
Van Doniakerk 
19.30 uur ds. J. van Olffen, Biddag voor gewas en arbeid

zondag 15 maart     
Van Doniakerk  
9.30 uur ds. J. van Olffen, H.A.

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal                      

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers                        

Vesperdienst 19.00 uur in de Vermaning, georganiseerd
door Oecumene Overleg Makkum                               

Weekenddiensten Wûnseradiel
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 Tandartspraktijk De Witte Heren, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980         

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 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 telefonische hulpdienst   

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

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
REPARATIE

BIJ ONS TOTAAL

AUTO ONDERHOUD

Ingezonden
Niet best!

Laatst zat ik in de bus naar Makkum en zag vanuit
het raam een rood wit poesje kronkelend op het
fietspad aan de rondweg liggen met een heftig
bloedende poot. Locatie bij de digitale graden
meter en de Sauna. Snel ben ik bij de eerste bus-
halte in Makkum uitgestapt en ben naar de dieren-
arts gerend in de Botterstraat. De praktijk was
gesloten en ik heb het spoednummer gebeld wat
op het raam staat aangegeven. Ik vertelde dat ik
een gewond poesje had gezien bij de rondweg en
of er zo snel mogelijk hulp kon komen. Ze vertelde
me dat ze het nummer van de dierenambulance
niet wist en dat ik een afspraak kon maken om
naar Witmarsum te komen. Ik stelde voor dat ik

eerst weer naar het poesje terug zou gaan en dan
even terug zou bellen. Dit is niet best dacht ik
dat ze het nummer van de dierenambulance niet
weet. Snel haastte ik me naar de plek waar ik het
poesje gezien had en het poesje was verdwenen.
Ik heb nog in de omliggende omgeving gezocht
maar heb het diertje niet gevonden. Het was een
roodwit poesje met meer wit dan rood en witte
pootjes.

Als iemand het poesje gevonden heeft zou die
mij dan alsjeblieft willen bellen? Ik zou graag
willen weten of het poesje geholpen is.

Vriendelijke groet, 
Annelieke Oostenveld

Wat ha we oan in cd en stripboek

Der is in subsydzjepot fan € 200.000,- by de
gemeente Wûnseradiel en dat moat opmakke
wurde, oars is it fuort. No de weryndieling kom-
mendeweis is ha se yn Wytmarsum in ôfskiekado
betocht. Alle ynwenners fan Wûnseradiel krije
in stripboek en in cd mei doarpslieten fan ferne-
amde tekstskriuwers yn Wûnseradiel. Hjir sil
genôch prakkesaasjes op it gemeentehûs oer west
ha, mar ik bin it mei Arie Kuipers iens, dit is net
in goed plan. Want dat stripboek, dat sil ik in kear
lêze en dan ferdwynt it yn de kast. De Frysktalige
cd krijt fuortdaliks in plakje yn de kast. Ik sil der
net nei harkje en ik bin der wis fan dat mannichien
yn Wûnseradiel dat ek net docht. Trouwens, al dy
Nederlânsktalige ynwenners yn de lytse doarpen
dochst der ek net in deugd mei. It is ommers al
safier, dat der op gearkomsten fan Doarpsbelangen
frege wurdt: of het ook in het Nederlands kan.
Sels de boargemaster krijt dy fraach somtiden

foar de kiezzen. Lokkich hâldt hy de poat stiif.
De tekstskriuwers fan de cd sille mei pakkende
teksten komme moatte wolle se it Frysk noch in
bytsje oansjen jaan op it plattelân.
Is it weismiten jild dan? Ja! Sok subsydzje jild
komt de doarpen fan Wûnseradiel ta en moat net
ferdwine yn de bûsen fan de tekstskriuwers en
cd-makkers. As it jild dochs op moat binne der
genôch oare mooglikheden te betinken. Men kin
it oer de doarpshuzen ferdiele of ferienings dy
de einen amper byinoar hâlden kinne. Ferdiel it
oer de Thússoarch of jou mear omtinken oan de
diken en gefaarlike krusings yn de gemeente.
We witte allegearre wol wer’t we it oer ha. Of
meitsje in Frysk taalprojekt foar net Frysktaligen,
sadat we ek op de lytse doarpen yn de takomst
der wis fan wêze kinne dat we mei ús eigen taal
dêr noch telâne kinne. Dat binne kado’s wer’t
we wat oan ha.

Sjirk Wijbenga

Gezamenlijk potgrond-actie van World Servants en Hallelujah

Op dit moment is het koud weer en regent het
buiten, maar het voorjaar staat voor de deur. Dan
moeten de bloempotten weer gevuld worden en
de tuinborders opgehoogd. Daarom leveren wij
zakken potgrond en brengen dit bij u thuis. Dit
is een gezamenlijke actie van World Servants en

Hallelujah.  Deze kwaliteitspotgrond is uitermate
geschikt voor bloem- en balkonbakken, bloem-
perken en borders. Zaterdag 14 maart komen we
in ieder geval in Makkum, Witmarsum en Arum.
Maar u kunt ons in de week van 14 - 21 maart in
de hele gemeente Wûnseradiel verwachten.
Deze potgrond is verpakt in zakken van 30 liter.
1 zak potgrond kost € 3,50.
2 zakken voor € 6,00
4 zakken voor slechts € 10,00

Zaterdag 21 maart staan we ook met zakken pot-
grond op de parkeerplaats voor de Jumbo in
Makkum.

Makkum - Bent u benieuwd wat een woonzorg-
centrum te bieden heeft of ben je op zoek naar
een leuke (zomer)baan?  Kom dan op zaterdag
14 maart a.s. naar de open dag van woonzorg-
centrum Avondrust te Makkum. Avondrust in
Makkum opent haar deuren voor iedereen die
meer wil weten over wonen, werken, zorg, stage

of vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis. U
bent van harte welkom tussen 11.00 uur en
15.00 uur. Ik hoop u te mogen ontmoeten!

Meindert de Boer, 
locatiemanager Woonzorgcentrum Avondrust
Kerkeburen 66 8754 EB Makkum

Open dag woonzorgcentrum Avondrust Makkum



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 11 maart 2009

Burgerlijke stand 
februari 2009

Geboren      
Ilja, dv Leo H. Altena & Jantje Folkertsma 
te Dedgum.

Gehuwd/Partnerschapsreg.                 
Folkert Elgersma & Alberdina Kuilder te Wons;

Sander Bisschop & Veronica B. Mollema 
te Witmarsum.

Overleden        
Anna M. Postma te Parrega, 95 jaar;

Sjerp de Jong te Makkum, 77 jaar, 
wv Marijtje Rienstra.

www
.

makkumerbelboei
.
nl
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* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

Betere hulp aan mantel-
zorger bespaart miljoenen
De hulp van overheid aan mantelzorgers schiet te
kort. Het Sociaal Cultureel Planbureau presen-
teerde dit deze week in het rapport over mantel-
zorgers. Regelmatig verschijnen er publicaties
over dit onderwerp. Uit deze nieuwste blijkt dat
er een half miljoen mantelzorgers zijn bijgekomen
sinds 2007. Volgens Zorgbelang Fryslân wordt
het tijd om echt iets voor mantelzorgers te doen,
zodat de mantelzorger er ook echt beter van
wordt. Uit dit onderzoek van het SCP blijkt ook
dat de gezondheid van veel mantelzorgers onder
de zorgtaak te lijden heeft: 17% van de mantel-
zorgers voelt zich overbelast. Wanneer overbe-
lasting te groot wordt, kan ziekenhuisopname
een gevolg zijn. Een deel van opnames in zie-
kenhuizen bijv. is te wijten aan overbelasting.
Als één derde van deze overbelaste mantelzorgers
in Fryslân een week verzorgd zou moet worden,
kost dat Fryslân miljoenen per jaar. 

In 2005 zijn door Zorgbelang Fryslân (voorheen
PCPF) en Cozorg/Delphion twee onderzoeken
gedaan naar de mantelzorger. In Friesland hebben
1000 mantelzorgers daaraan meegewerkt. Deze
onderzoeken bieden aanknopingspunten om
mantelzorgers goed te helpen. Het SCP denkt
dat mantelzorgers beter op de hoogte moeten
worden gebracht van de mogelijkheden die er
voor hun zijn. Zo heeft Zorgbelang Fryslân
sinds kort een mantelzorgkoffertje ontwikkeld,
zodat de mantelzorger met dit informatiepakket
beter de weg vindt.
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag

op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 17 maart 2009 van 13.30 – 15.15 uur

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.

De volgende open middag is op dinsdag 27 oktober 2009.

Met vriendelijke groet,

OBS CBS KBS
‘It Iepen Stee’ ‘De Ark’ ‘St. Martinus’
dhr. Hans Boonstra mw. Letty Loerts-Bakkes dhr. Jan Altenburg

RK DALTONSCHOOL OPENBARE CHRISTELIJKE
VOOR BASISSCHOOL BASISONDERWIJS
BASISONDERWIJS

“St. Martinus” "It Iepen Stee" "De Ark"
Toegankelijk Waar iedereen graag
voor naar toe gaat’!’
iedereen

Ds. L. Touwenlaan 3 Lieuwkemastraat 67 Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 6 8754 BL Makkum Postbus 86
8754 ZN Makkum 0515-232070 8754 ZP Makkum
0515-232424 0515-231561

Dhr. J. Altenburg dir. Dhr. H. Boonstra dir. Mevr. A. Loerts-Bakkes dir.
dalton@martinusmakkum.nl info@obsiepenstee.nl post@arkmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl www.obsmakkum.nl www.arkmakkum.nl
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Begraffenisferiening
”De Lêste Eare” 
te Skuzum - Piaam

JIERGEARKOMSTE
op tongersdei 19 maart 

de jûns om 8 oere 
yn Dorpshûs ”De Treffer” te Skuzum

Klankconcert & Wereldmaaltijd
Exmorra - Als afsluiting van de vrouwenweek
vindt er op zondag 15 maart een Klankconcert
met aansluitende Wereldmaaltijd plaats in
Centrum Wilgenhoeve. Het concert begint om
15.00 uur. Tevens is er een expositie ingericht
met foto’s van het onderwijsproject dat Stichting
Bolsward Sigoti in het dorp Sigoti (West-Kenia)
ondersteunt. De netto-opbrengst komt ten goede
van dit project.

Even helemaal niets moeten, lekker op een matje
liggen en je laten verwennen door allerlei klanken.
Toon en geluid zorgen als het ware voor een
klankmassage van lichaam en geest. Zij kunnen
je zelfgenezend vermogen stimuleren en voor een
diepe, weldadige ontspanning zorgen. Een bij-
zondere ervaring! Rond 18.00 uur gaan er met
elkaar aan tafel. Het lopend buffet is samengesteld
uit vegetarische gerechten uit diverse landen.

Een Wereldmaaltijd is een lekkere en voedzame
maaltijd voor een groep mensen, waarin per per-
soon niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan de
hoeveelheden die beschikbaar zijn als al het
voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd eerlijk
zou worden verdeeld over alle wereldbewoners.
Wie een karig maal verwacht, zal zich verbazen
over de grote hoeveelheid smakelijk voedsel die
op tafel verschijnt. En dat is meteen ook één van
de doelen van de Wereldmaaltijd: het weergeven
van het hardnekkige idee dat de aarde niet genoeg
voedsel zou voortbrengen om ruim zes miljard
mensen dagelijks een volwaardige maaltijd voor
te zetten. Voedsel genoeg voor iedereen!

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, tel. 0515-575169 of
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl

Weer vrijdag 13e, dus open podium in Arum
Arum - Het moet een begrip worden, dit jaar, het
open podium dat elke keer dat de 13e van de maand
op een vrijdag valt in Arum wordt georganiseerd
door Herman Erbé. Want 4 weken na het eerste
open podium op 13 februari is het alweer zover!
De vorige editie was zeer geslaagd, en eindigde
ver na middernacht in een gezellige sessie. En
het was een echt open podium, met verrassende
optredens van solisten, een dichter, duo’s, een
trio en een band. 

Aanstaande vrijdag beloofd ook weer gevarieerd
te worden met bijdragen van stand-up comedian
Bert Koster, chansonnier Kees van Velthooven
en singer/songwriter Tony Roos. Ad van de Kolk
bracht de vorige keer liefdesgedichten en maakt
nu weer een keuze uit de enorme stapel die hij
geschreven heeft. Voor wie Bert Koster nog niet
kent: Bert is net zoiets als Napels. Je moet het
gewoon een keer gezien hebben en je doodlachen.
In tegenstelling tot zijn verschijning die de
herinnering oproept aan Archie Bunker in de
overtreffende trap en door de pers ook wel
omschreven als de mannelijke tegenhanger van
Ma Flodder is Bert Koster heel verfrissend.
Volgens de landelijke pers is hij lijdend aan
droogkomische depressiviteit en beschikkend

over een vlijmscherp improvisatievermogen.
Waar veel comedians zich in hun verhalen vaak
beperken tot hun nogal directe visie op seks,
relaties en verloren liefdes is Bert Koster mede
door zijn leeftijd, brede maatschappelijke belang-
stelling en gevarieerde werkervaring, ook op
veel andere gebieden, in staat om mensen op een
bijna cabareteske wijze een lachspiegel voor te
houden. Kees van Velthooven maakt zijn eigen
mooie liedjes en combineert dat met werken in het
theater. Hij treedt op met diverse gezelschappen
en bands maar komt solo naar het open podium
en begeleidt zichzelf op de vleugel.  Tony Roos im-
poneerde het publiek in Herberg De Gekroonde
Leeuw al eerder eens met repertoire van Jaques
Brel maar ook met zelfgeschreven werk. En
ongetwijfeld komen er meer mensen en act’s bij:
vorige keer bleek de gitarist van de Gigantjes en
de Bintangs in de zaal te zitten en toen moest hij
natuurlijk ook even het podium op en meedoen.

Aanmelden om mee te doen en reserveren kan
via de website www.hetgemaal.nl. Het podium
bevindt zich in de bovenzaal van Herberg De
Gekroonde Leeuw in Arum. Aanvang 20.30 uur,
zaal open 20.00 uur. Het volgende open podium
is in november, en dan pas weer in januari 2012.

Donateurconcert Arum
Arum - Op zaterdag 14 maart geeft de Chr.
Muziekvereniging ”Wubbenus Jacobs” uit Arum
een donateurconcert in de Gereformeerde Kerk
in Arum. Het korps staat onder leiding van Sietske
Fritsma uit Tjerkwerd. Ook zal het jeugdkorps
Melomania medewerking verlenen. Het jeugd-
korps van de muziekverenigingen ”Nij Libben”

Witmarsum, ”Asaf” uit Lollum, ”Oranje” uit
Spannum en ”Wubbenus Jacobs” uit Arum. Het
jeugdkorps staat onder leiding van Katherina
Santema. Verder staat een optreden van leerlingen
van Wubbenus Jacobs op het programma.
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Workshop van Seniorweb Wûnseradie/Bolsward 
Bolsward - Op donderdag 26 maart wordt door
SeniorWeb Wûnseradiel/Bolsward de workshop
Kennismaken met Ulead Photo Express gegeven.
In deze workshop ziet U de uitgebreide mogelijk-
heden van dit programma, Zoals foto’s verbeteren,

fotocollages maken en kaarten van tekst voorzien.
De workshop wordt gegeven in de bibliotheek te
Bolsward om 14.00 uur. Informatie en opgave
bij mevrouw Petie Tol, e-mailadres: konigjg@-
hetnet.nl., Telef.nr. 0517-531554.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 14 maart    

Mulier 1  - Makkum 1    14.30 uur
Blauw/Wit 4 - Makkum 2   14.30 uur
Makkum 3  - Zeerobben 3 12.30 uur
De Walde 2 - Makkum 4   12.45 uur

Makkum A1  - NOK A1 14.30 uur
Berlikum B1 - Makkum B1   10.30 uur
Makkum C1 - WTC C1      9.30 uur
Heeg D1  - Makkum D1  9.00 uur
Makkum D2  - SDS D1      11.30 uur

Nijland E2 - Makkum E1   9.00 uur
Makkum E2  - Zeerobben E3  10.15 uur
Franeker E3 - Makkum E3   11.00 uur
Makkum E4  - Workum E4  9.15 uur
Makkum F1  - VWC F1     10.15 uur
Makkum F3 - Frisia F3   9.15 uur
Heeg F4   - Makkum F4  9.00 uur  

NeVoBo-competitie
vrijdag 13 maart
20.15 uur D2P
Makkum DS 3 - vc Bolsward DS 4

20.15 uur ZJMC 
Makkum MC 1 - Oeverzw. MC 2

20.30 uur H1A
Makkum HS 1 - Orbi ‘86 HS 1

* er weer een nieuw boekje met nieuwe producten
van Tupperware is. En dat er weer leuke acties 
zijn. Ik wil u er graag uitleg over geven. 
Bel mij Christa Westra, 
Tupperwaredemonstratrice, De Slinken 1, 
tel. 0515-231251 of 06-48348706

* woensdag, 18 maart Gymnastiekvereniging DES
met een koekenactie bij u aan de deurkomt?

* het programma rond Koninginnedag 2009 
bijna compleet is

* u onze website hiervoor kan raadplegen 
www.koninginnevereniging.nl

* u nog steeds lid kunt worden voor € 5.-, 
bel snel naar 0515-231778 
of mail: info@koninginnevereniging.nl

Sporthal

Wist u dat...

voetbal - Zwak Makkum verslaat Tonego
Makkum - In een meer spannende dan fraaie
wedstrijd won het eerste elftal van de voetbal-
vereniging Makkum afgelopen zaterdag met 2-1
van hekkensluiter Tonego en is daardoor vrijwel
zeker van nog een jaar derde klasse. Met 22
punten uit 13 wedstrijden bezet de ploeg de vierde
plaats op de ranglijst en een positie bij de eerste
3 is nog zeer wel mogelijk. Of de ploeg daar thuis
hoort is de vraag. Wie de wedstrijd zaterdag
gezien heeft moet gedacht hebben dat er sprake
was van een rechtstreeks duel om degradatie.
Zelden wist een der ploegen de bal vaker dan
tweemaal achtereen naar een medespeler te spelen
en dat mocht met name de thuisclub zichzelf aan-
rekenen. Tegenstander Tonego kent een moeilijk
seizoen en knokt elke wedstrijd tegen degradatie.
Dat deed het ook tegen Makkum maar de moeilijk
scorende ploeg uit Luttelgeest had de pech dat
Makkum in goalie Michiel Scheepvaart z’n beste
speler had. Met een aantal prima reflexen
behoedde Scheepvaart zijn ploeg in de tweede
helft voor puntverlies. 

De start van Makkum was net als een week eerder
desastreus. Terwijl de meeste spelers de bal nog
niet een keer hadden geraakt stond de ploeg al
op achterstand. Uit een hoekschop, na de eerste
beste aanval van de wedstrijd, was het de vrij-
staande Frank Wentink die de 0-1 aantekende.
Makkum, met het vaste spitsenduo van voor de
winterstop (Jesse Adema (licht geblesseerd) en
Daniël Kleiterp) op de bank, probeerde zich
terug te knokken in de wedstrijd en kreeg via de
gebroeders Jelle en Jan Hiemstra ook enkele prima
kansen op de gelijkmaker. In beide gevallen was
de hard werkende Feike Melchers de aangever
waarbij het opvallend was dat dit eenmaal
gebeurde vanuit een ingooi die door Melchers
rechtstreeks in de doelmond werd gegooid. Na
een klein halfuur kwam Makkum op gelijke
hoogte. Een door de rechtvaardig maar overdreven
streng fluitende scheidsrechter Dreves uit
Leeuwarden (zelfs de warmlopende wisselspelers
werden vermanend toegesproken omdat ze aan

de buitenkant en niet aan de binnenkant van de
omheining warmliepen; waar gebeurd, Makkum,
7 maart 2008!) toegekende vrije trap werd prachtig
binnengekruld door Reimo Tjeerdema. Ondanks het
matige spel kwam Makkum op slag van rust zelfs
op voorsprong toen Jelle Hiemstra na doorkoppen
van Melchers beheerst de 2-1 binnenschoof. 

Wie dacht dat de voorsprong een bevrijdende
werking zou hebben op de ploeg van leider Nico
Altena kwam bedrogen uit. Feitelijk was er na
rust nog maar 1 ploeg die voetbalde, Tonego.
Makkum liep alleen nog maar achteruit en als er
al een speler iets te aanvallend dacht dan werd
dit ogenblikkelijk door de technische leiding
gecorrigeerd. Geen risico’s was het allesover-
heersende motto. Gezien het wedstrijdbeeld
voor rust, waarin bleek dat zodra Makkum druk
zette op de verdediging van Tonego er direct
kansen ontstonden, een opvallende spelopvatting.
Een spelopvatting ook die er juist toe leidde dat
de bezoekers meerdere kansen kregen op de
gelijkmaker. Dat die er niet kwam had Makkum
enerzijds te danken aan het prima keeperswerk
van Scheepvaart, anderzijds werd ook steeds
duidelijker waarom Tonego onderaan staat met
tot zaterdag slechts 11 gescoorde doelpunten.
Zelfs toen Scheepvaart al een keer geslagen was
en op de grond lag wist een der Luttelgeester
spitsen de bal nog naast het doel te schieten. Aan
de andere kant had Makkum in de counter 2
goede mogelijkheden de wedstrijd vroegtijdig te
beslissen. Gescoord werd er evenwel niet meer
waardoor de mopperende supporters van de
thuisclub ondanks de matige vertoning huiswaart
keerden in de wetenschap dat derde klas voetbal
voor volgend seizoen zo goed als zeker is gesteld. 

Zaterdagmiddag speelt Makkum in Witmarsum de
derby der gemeente Wûnseradiel. De spionerende
trainer Frans Munsterman van Mulier zal niet
onder de indruk zijn geweest van het vertoonde
spel van de thuisclub. In een derby, zo weet elke
voetbalsupporter, gelden echter andere wetten. 

Makkum - Er is weer enthousiast gedamd in
Makkum. Op de clubavond dinsdag 10 februari
jl. werden de volgende partijen gespeeld.
G. Zijlstra  - A. Wiersma    2-0
Joh. Rinia   - B. Tilstra   1-1
O. v. Kalsbeek - A. v. Schaick 0-2
C. Kooistra  - I. Werkhoven 2-0
A. v. Schaick - H. van As    1-1

Maandag 16 februari jl. zijn we op bezoek
geweest in Emmeloord. Dat was een spannende
avond, maar Makkum behaalde een royale over-
winning het werd 4-8 en daar waren we zeer
tevreden mee.

Dinsdag 24 februari jl. speelden we weer onze
onderlinge partijen.
Joh. Rinia  - G. Mensonides   0-2
S. Tilstra   - I. Werkhoven   1-1
J. v.d. Meer  - B. Tilstra      1-1
A. v. Schaick - C.E. Kooistra  0-2
G. Zijlstra   - Sj. Mensonides 2-0

Dinsdag 3 maart jl. speelden we onze laatste
bondswedstrijd. Woudsend kwam op bezoek en
we leden een verpletterende nederlaag 3-9. ‘t Was
wel een gezellige avond.

Damnieuws O.K.K.

Cornwerd - Zaterdag 7 maart ging Paulien
Wielsma met haar 2 Friezen op wedstrijd naar
Franeker. Ze startte in de klasse B-dressuur. Met
Hiskelien II van Blessum behaalde ze 186 punten
hetgeen haar een winstpunt opleverde. Met Mindert
van de Terpen behaalde ze een prima score van

199 punten, wat haar 2 winstpunten en de 2e prijs
opleverde. Ook Nynke Steigenga startte in
Franeker met haar paard Wancy. In de klasse L-1
behaalde ze 189 punten, goed voor een winst-
punt en de 5e prijs.

De Waardruiters EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Mussennestkast voor 3 nesten met dakbedek-
king en scharnierdak 30x33x14 cm € 25,- p.
stuk, tel. 06-30715064

2 zits leren bank, i.g.st. bruin/rood € 50.-, 
tel. 0515-579346

AEG Electrolux Bagless Stofzuiger 2000 W.
Model ACX 6200 PARKETTO. Met wasbaar
Hepa H12 filter, incl. accessoires. Kleur
wit/grijs/zilver. Dus geen stofzakken meer
nodig! € 50.-. E-mail chrietie@wxs.nl of bel
0515-575176 Landskroon, Skuzum

Konijnenhok met nachthok 160x70 cm, 
tel. 0517-579312

Koolmees en Pimpelmees nestkastjes  met
dakbedekking en scharnierdak 28x12x12 cm
€ 8,50  p. stuk tel. 06-30715064 

Campingbedje € 10.-; Wandelwagen inklapbaar
verstelbaar € 10.-,; Wijnrek gietijzer 3x13
flessen € 25.-; Telefoonbeantwoorder swatch
nw. in doos € 10.-; Driewieler met duwstang
€ 10.-, tel. 0517-579213

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 KOOP

Dorpsweg 25
SKUZUM

Vrijstaande woning
met uitzicht 

over landerijen.

Vraagprijs:
€ 149.000,00 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
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U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

Wie kan pianoles aan huis geven? 
tel. 0515-230336

Huishoudelijke hulp uren in overleg Anika,
tel. 06-22048864

Stoeptegels om gratis te worden opgehaald,
tel. 06-43709208

2 sleutels samengebonden aan een roze lintje
in de nieuwbouw; bouwterrein. 
tel. 0515-230522

GEVRAAGD

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

AANGEBODEN

GEZOCHT

GEVONDEN

www
.

makkumerbelboei
.
nl


