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* Wethouder Wigle Sinnema slaat symbolisch de laatste paal de grond in
Makkum – Vorige week woensdagavond 1 april
om half acht heeft wethouder Wigle Sinnema,
wethouder burgerzaken en openbare werken van
de gemeente Wûnseradiel, de laatste paal symbolisch geslagen voor het Multifunctionele
Centrum Makkum. Dit gebeurde bij de sporthal
Maggenheim aan de Lieuwkemastraat.
Aan de realisatie van het Multifunctionele
Centrum is negen jaar van plannen, meevallers
en tegenslagen vooraf gegaan. Het eerste ambitieuze en kostbare ontwerp was financieel niet
haalbaar. In de nieuwe opzet wordt om de
bestaande sporthal heen gebouwd. De huidige
kantine/keuken wordt verbouwd tot peuterspeelzaal en kinderopvang. Dit deel wordt door een
gang verbonden aan de nieuwbouw op de oostzijde van de Klipperstraat. Hier komt de nieuwe
entree tot het MFC en de sporthal. Het MFC
biedt zaalruimte voor culturele activiteiten tot
200 bezoekers. Ook is er de oefenruimte voor
muziekcorps Hallelujah en ruimte voor de
jeugdsoos. De zaalruimte staat direct in verbinding
met de sporthal waardoor ook grotere manifestaties mogelijk zijn. Er is overleg met de begrafenisvereniging over de bouw van een aula op
de westzijde van het centrum.
Het multifunctionele centrum is ontworpen door
architect Lieuwe Zijlstra uit Bakhuizen.
Aannemer is Bouwbedrijf Van der Meer BV te

Sneek. Installateur is Installatiebedrijf Lukkes te
Arum. De bouw wordt begeleid door woningcorporatie Welkom te Sneek die de dagelijkse
begeleiding heeft opgedragen aan BCN te
Drachten. De realisatie van het MFC Makkum
wordt mogelijk dankzij bijdragen van de gemente Wûnseradiel, het Sociaal Investerings-fonds
provincie Fryslân, het Leaderproject, de bijzondere dorpshuizenregeling van de provincie
Fryslân, diverse fondsen en een eigen bijdrage
van opdrachtgever Stichting Nieuw Maggenheim.
Met de bouw is 1.2 miljoen euro gemoeid.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
David Visser, voorzitter Nieuw Maggenheim,
tel. 0515-232440 of 06-2240231

* Bestuur oud-Maggemheim met koetsier Hessel
Bouma op weg naar Nieuw Maggenheim

i.v.m. Het paasweekend kunt u uw kopij/advertentie voor de Makkumer Belboei 1284 van 15 april a.s.
uiterlijk tot donderdagmiddag 18.00 uur inleveren bij de redactie; Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
e-mail: a.quarre@hetnet.nl. Alles wat later binnenkomt wordt een week later geplaatst.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
woensdag 8 april

Agenda
donderdag 9 april

Baptisten kerk 19.30 uur Passie stonden (laatste avond)

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 19.30 een
diavoorstelling over vlinders in het restaurant

Witte donderdag 9 april

zaterdag 11 april

Van Doniakerk
19.30 uur pastor G. Visser en ds. J. van Olffen H.A.
R.K. Kerk 19.00 uur Parochievoorganger

Makkum – Nautisch compleet
op Watersportbedrijven op Zuidwaard
organiseren Open Dag van 10.00-16.00 uur

Goede vrijdag 10 april

woensdag 15 april

k.c. Het Anker 19.30 uur ds. J. van Olffen

Makkum – Voor alle jongeren v.a. 18 jaar
om 19.00 uur graffitiworkshop,
info: tel. 06-22943926

R.K. Kerk 19.00 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente
19.30 uur br. D. Tamminga, Makkum + H.A.

donderdag 16 april

Doopsgezinde Gemeente
19.00 uur Goede Vrijdag bijeenkomst

Makkum – Terrein woonzorgcentrum
Avondrust 14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

Stille zaterdag 11 april
Van Doniakerk
19.00 uur pastor G. Visser en ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 20.00 uur pastor S. Draisma

zondag 12 april
Van Doniakerk
10.00 uur pastor G. Visser en ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma, dienst te Witmarsum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. C.J.M. Borgers Paasdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel
11/12 Pasen en 13 april Paasmaandag
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: 10, 11, 12 en 13 april
Tandartspraktijk De Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
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

Kalm en vredig is overleden onze medebewoner
van Avondrust mevrouw

11 April 2009 - 40 jaar getrouwd

W. Wybenga - van der Heide

Van Harte Gefeliciteerd!

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Bewoners en medewerkers van
Zorgcentrum Avondrust
Makkum, 3 april 2009

Alinda & Piet
Miranda
Peter & Anneke
Judith, Danny
Laura, Douwe
Sandra & Hans

26 maart 2009
Wat ‘n feest!!
Us famke en suske

Esse
is berne.
Herald van der Bles & Pieta
Menage
Iris, Marrit en Sietse
Kalkovens 6, 8754 GP Makkum
tel. 0515-336803

9 april is it safier dan
wurd dit famke 65 jier
Lokwinske
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Uit eigen regio
Makkum – Swan museum o.a. schilderijen,
pastels en aquarellen van Makkum. Open van
donderdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april
tot 26 juni, schilderijen van mevrouw E. BoumaAbma (vrouw van Hessel Bouma). Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Allingawier – Expositiekerk in museumdorp
van 1 april tot 15 juni, schilderijen van Joop
Masséus. Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur
Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april
t/m 31 oktober, werken van verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 toto 17.00 uur

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Pudding, 500 gram...................................................1.39
Achterham, 100 gram.........................................................1.49

Wist u dat...

10 Mini Broodjes, assorti...................................................2.49

* in de week van 6 tot en met 11 april de
collectanten van Unicef weer bij u aan de deur
komen en dat veel kinderen nog steeds uw
hulp hard nodig hebben

Campina Grasboter, 250 gram......................................nu 1.29

* in de Makkumer Belboei van vorige week in
de advertentie “Programma Koninginnefeest
2009”, te lezen was dat er zowel op 1 mei als
op 2 mei vliegers maken is en ook dat de
playbackshow op 1 mei en 2 mei wordt
georganiseerd?
* dit niet zo was opgegeven en dat deze
activiteiten voor de jeugd alleen op vrijdag
1 mei zullen plaatsvinden!

De Heer Chocolaatjes melk/puur, 150 gram........1.55 nu 0.99
Top Q Wijn Rood, 75 cl...............................................nu 2.49
Unox Raquot, blikje 400 gram............................2.19 nu 1.49
Pasteitbakjes................................................................nu 0.79
Aanbiedingen geldig van do. 9/4 t.e.m. wo. 15/4
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Rundvleesvoordeel

fijne Riblappen
500 gram
Profiteer van 9 t/m 11 april
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

diverse Filetlapjes
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Gebraden Runderrollade +
100 gram Gebraden Gehakt

100 gram

Salade van de week

Paas-salade
100 gram
Specialiteit van de week

diverse Paasrollade’s

98

4,
40
1,
40
2,
30
1,
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MFC Makkum “It giet oan”
“Dood paard eindelijk aan de wandel”

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
Makkum - Eindelijk is dan nu begonnen met de
om-en aanbouw van de sporthal tot Multifunctioneel Centrum. Eind dit jaar moet het geopend
worden. Ze hebben meerdere malen overwogen
het bijltje er bij neer te gooien. David Visser,
Libbe Terpstra en Albert Gros, voortrekkers van
de initiatiefgroep Multifunctioneel Centrum
Nieuw Maggenheim, nu dagelijks bestuur van
de gelijknamige stichting, hadden geregeld het
gevoel dat ze aan een dood paard stonden te
trekken. “Pas toen Wigle Sinnema wethouder werd
kwam de omslag”, zegt Libbe Terpstra. “Tot die
tijd hadden we kregen we naar ons idee meer
tegen- dan medewerking van het gemeentebestuur.
De raad stond achter ons, maar de burgemeester
zei: ‘It is jim projekt, wij binne gjin partij’. Toen
eind vorig jaar na de aanbesteding het budget
lang niet toereikend bleek, zijn we terug gegaan
naar de gemeente met de boodschap dat we het
zo niet voor elkaar kregen. Toen heeft Sinnema
zich erg ingespannen om woningbouwvereniging
Welkom bij het project te betrekken en de deadlines voor de subsidies nog eens op te rekken.
Bovendien werd stichting Nieuw Maggenheim
eind juni 2008 om niet eigenaar van de sporthal.
“Dat was nodig om de exploitatie dekkend te
krijgen, legt Albert Gros uit. “Hoe meer gebruikers,
hoe groter de haalbaarheid”.
Lang proces
David Visser: “Er zijn al heel wat initiatieven
geweest. In de jaren negentig was het ook al eens
bijna rond, maar toen haakte Hallelujah op het
laatste moment af. Vervolgens heeft de diaconie
Ons Gebouw opgeknapt. Het verlangen naar een
echt Multifunctioneel Centrum met grotere zaalcapaciteit bleef echter bestaan. Plaatselijk Belang
en de stichting Maggenheim kaartten het in 2000
bij de gemeente aan en in januari 2001 besloten
B&W Hospitality Consultants te vragen een haalbaarheidsonderzoek te doen. Daaruit bleek in
november 2001 dat een Multifunctioneel Centrum
in Makkum niet haalbaar was.” Daarna werd het
stil tot begin 2004. “Toen werden we via de
gemeente uitgenodigd voor een vergadering van
de provincie waar voorlichting werd gegeven over
Leadergelden”, vertelt Libbe. ”Leader (Liaison
Entre Actions de Développement de l’Économie
Rurale) is een Europees budget bedoeld om

projecten op het platteland tot stand te laten
komen. Bovendien bleken er subsidies mogelijk
vanuit het Sociaal Investerings Fonds (SIF)
waaruit de provincie Fryslân o.a. de oprichting
van multfunctionele centra ondersteunt. Ook
kon Makkum een beroep doen op de dorpenpot
voor de ontwikkeling van het platteland.”

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

Ontwerp te duur
Met de vier ton die de gemeente in 2006 beschikbaar stelde, een even groot bedrag van het SIF,
twee ton leadergeld, anderhalve ton uit de dorpenpot, 50.000 euro uit diverse fondsen en twee ton
eigen middelen van de stichting Maggenheim
was een bedrag beschikbaar van 1.4 miljoen.
“Genoeg om een architect in te schakelen”, zegt
Albert Gros. “Dat werd Lieuwe Zijlstra uit
Bakhuizen. Hij maakte een prachtig schetsontwerp dat zich tot over de vaart uitstrekte.
Helaas ging dat ver boven ons budget. We hebben
behoorlijk moeten schaven. Van de schwung van
het oorspronkelijke ontwerp is dan ook niets
meer over”, zegt hij spijtig.“
Multifunctioneel
David Visser: “We zijn inderdaad steeds dichter
tegen de sporthal aangekropen, maar de faciliteiten zijn gebleven. Het hele gebouw wordt nu
multifunctioneel. Het schetsontwerp had een
podiumzaal met balkon, een echte theaterzaal.
Nu zijn dat drie zalen geworden met een podium
er in, ook bruikbaar voor grotere evenementen.
Ook de buitenschoolse opvang, de peuterspeelplaats en de jeugdsoos bleven. Er zijn geluiddichte akoestische oefenruimtes voor de muziekvereniging, aankomend muzikaal talent en bands.
De foyer gaat dienen als ontmoetingsruimte
voor ouderen. De grote zaal heeft twee wanden,
daar kun je drie zalen van maken.”

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

AFHAALMENU
voor APRIL
z Babi Pangang
z Kun Pao Kai
z Mini Loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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BAS ZIJP

Roomskatholieke parochie viert 70 jarig bestaan en
Doopsgezinde Gemeente 100 jarig bestaan van haar gebouw

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . 1.00
Mooie grote Hollandse Komkommer
2 stuks voor maar . . . . . . . . 1.00
Mooie Hollandse trostomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . 1.00
Lekkere Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.85
Voor de Paasdagen
10 grote eieren voor . . . . . . 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Als het net

ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

nd

oet
m
s
er

Makkum - Op zondagmorgen 19 april wordt er
flink feest gevierd in Makkum. De Roomskatholieke parochie viert het 70 jarig bestaan van
haar gebouw en de Doopsgezinde Gemeente het
100 jarig bestaan van haar gebouw. Het is jammer
dat we elkaar niet in levende lijven kunnen
feliciteren, maar we dragen elkaar een warm
hart toe en gunnen elkaar allebei een mooi feest.
Dit is wel eens anders geweest. In het archief
van de Doopsgezinde Gemeente is een gedeelte
uit de notulen van een vergadering van het
College van Burgemeester en Wethouders van
Wonzeradeel (zoals dat in dit verslag geschreven
staat). De Doopsgezinden maakten bezwaar tegen
de bouw van de RK kerk. De heer F. van der
Meulen was samen met 44 leden van de gemeente
naar de vergadering van het college gegaan om
hun zaak te bepleiten. Ze waren bang dat hun
dienst verstoord zou worden door het zingen van
het koor en het gelui van de klokken. Dit klokgelui zou precies zijn op het moment dat de
leraar “zijne rede zouwde moeten staaken of
althans geene ….. zou kunnen gesticht worden”.
Helaas is het verslag niet overal leesbaar. De Doopsgezinden hebben zich
tot aan de Provinciale Staten toe verzet tegen de bouw van de kerk zo
vlak bij de vermaning. Het resultaat
is duidelijk, ze hebben geen gelijk
gekregen en het gebouw is er toch
gekomen. Het is niet geheel duidelijk
wanneer zich dit allemaal heeft afgespeeld. Een beter verder onderzoek
laat zien dat Folkert van der Meulen
gedoopt is in 1852. Het bezwaar moet
dus geweest zijn tegen de katholieke
kerk die voor de huidige op die plek
stond.

Voor de Doopsgezinde Gemeente is deze dienst
niet alleen de viering van het 100 jarig bestaan
van hun gebouw. De dienst start een jaar van feest.
In het weekend van 8, 9 en 10 mei wordt het
gerestaureerde hekwerk officieel geopend. Op
zaterdag 9 mei zal er een optreden zijn van
Wiltsje van Paezens en verhalenverteller Mindert
Wijnstra. En op de zondagmiddag een koffieconcert. Tevens is er dan een tentoonstelling van
het werk van Frâns Faber. Op de zondagmiddag
zullen er ook oude foto’s van het gebouw
tentoongesteld worden. Het feestjaar is niet
alleen ter ere van het gebouw en het hek. Ook de
gemeente viert haar bestaan. Het is niet geheel
duidelijk wanneer de gemeente is opgericht. In
de geschiedenis boeken wordt gesteld ergens
tussen 1550 en 1580. In ieder geval is er een verslag van 25 dopelingen in 1613. Deze dopelingen werd gedoopt door de oudste Lenaart
Bouwens, die tijdens zijn leven ongeveer 10.000
mensen gedoopt heeft!
In ieder geval bestaat de gemeente ruim 400
jaar. Dat vieren we met alle mensen van de
gemeente en met een ieder die mee wil vieren.
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Makkum nautisch compleet
kom naar watersportbedrijven op Zuidwaard
op zaterdag11 april van 10.00-16.00 uur
Makkum - Diverse Makkumer watersportbedrijven
openen hun deuren aanstaande zaterdag. Bij Jachtbouw en Scheepstechnische dienst Gebr. van
Enkhuizen aan de Strânwei 11 zijn de scheepswerf
en de werkplaatsen te bezichtigen. Momenteel zijn
een Noordkaper 40, een Noordkaper 43 en een
Noordwaardsleper, allen naar ontwerp van Martin
Bekebrede, in aanbouw. Verder is een Speedcruiser
(23m) naar ontwerp van Mulder design in aanbouw
en bij de werf liggen tal van schepen afgemeerd die
in de loop der jaren door de Gebr. van Enkhuizen
gebouwd zijn. In de werkplaatsen staan verschillende
Yanmar motoren, nieuw én gebruikt. Tijdens de Open
Dag worden de Yanmar-service pakketten verkocht
met 10% korting! De Mastervolt Promotie Truck is
aanwezig en er wordt informatie gegeven over een
nieuwe lijn navigatie instrumenten die helemaal op
het NMEA 2000 signaal werkt met zijn zeer uitgebreide mogelijkheden. Met één van de sloepen is
het mogelijk naar een aantal andere deelnemende
bedrijven aan de Open Dag te varen.
De bedrijven die op 11 april meedoen aan de Open
Dag; Zuidwaard Watersport Makkum, Bloemsma
Van Breemen Shipyard, Gallery Marco Kaller,
K&M Yachtbuilders, Tornado Sailing, UK HalseyDe Vries Sails, Van Malsen Jacht- & Interieurbetimmering, Jachtwerf Sudsee Makkum.
Op de website van de deelnemers vind u meer over de
diverse programma’s. Vee; jachten zijn te bewonderen,
interessante lezingen om naar te luisteren, vakmanschap om te aanschouwen en kunst om van te
genieten. Op het gebied van watersport is Makkum
sterk compleet!

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie

* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Schoolgaande jeugd van Schraard vangt bot bij burgemeester

(foto: Gemeente Wûnseradiel)

* Enkele kinderen overhandigen aan burgemeester Piersma de tekeningen en film.
Witmarsum - De jeugd van Schraard, die dagelijks naar school in Schettens fietst vindt de
Oosterlaan zo langzamerhand een enge weg, om
dagelijks over te fietsen. Marije Kuipers heeft in
het kader van de maatschappelijke stage een
plan bedacht en uitgewerkt. Ze heeft samen met
de kinderen tekeningen en een film gemaakt over
de Oosterlaan. De weg is zo langzamerhand net
zo breed als de huidige landbouw werkvoertuigen.
Als de kinderen naar of van huis fietsen gebeurt
het regelmatig dat ze in de berm moeten springen,
om plaats te maken voor de voertuigen. De bermen
zijn zacht en grote delen van het jaar zitten er
grote kuilen naast de weg.
De tweeling Jan en Sietje Piebenga bieden de
burgemeester de tekeningen en de film aan.
Burgemeester Theunis Piersma begrijpt de problemen van de jeugd en natuurlijk de ouders
wel, maar kan geen enkele toezegging doen. Er

zijn veel dorpen die wensen hebben. De één wil
een kunstgrasveld een ander graag een fietspad.
De verontwaardiging bij de aanwezige moeders
is daarna groot. Je gaat toch geen kunstgrasveld
vergelijken met de veiligheid van de kinderen.
Het enige wat men in Schraard graag wil is een
verharding van de berm. Burgemeester Piersma
vertelt de kinderen nog dat zij net zoveel recht
op de weg hebben als de voertuigen. Zij hoeven
niet in de berm te springen. Het verkeer moet
dan maar achter de fietsers blijven rijden. Leuk
bedacht, fluistert één van de moeders, maar
weten de automobilisten dat dan ook. Ambtenaar
Patrick van Wijngaarden moet nu met een voor
de kinderen en ouders aanvaardbare oplossing
komen. De gaten in de bermen worden in ieder
geval opgevuld. Maar als de natte periode komt
is alles weer bij het oude en is het een levensgevaarlijke weg voor de 32 kinderen die er iedere
dag over moeten fietsen.

Toeristenbelasting in Wûnseradiel blijft
Pedicuresalon

Monique
de Geep 7
Makkum
tel. 0515-232896
06-81512970

Nu ook voor diabetes

www
.
makkumerbelboei
.
nl

Witmarsum - De Recron, Horeca Nederland en
Hiswa hadden aan het college van Wûnseradiel
een brief gestuurd, waarin ze vroegen om
afschaffing van de toeristenbelasting. Namens
alle recreatie ondernemers was Gerke Boersma
de persoon die het college en de raad moest
overtuigen van het feit dat in deze tijd van recessie
het heel aantrekkelijk zou kunnen zijn om naar
onze gemeente te komen, als er geen toeristen
belasting per nacht geheven wordt. De toeristenbelasting legt een grote druk op het inkomen van
de ondernemers en wordt niet als klant vriendelijk
ervaren. De tarieven van de verschillende
gemeenten lopen ook ver uiteen. In Bolsward
kent men geen toeristen belasting. Sneek vraagt
 0,35 per nacht en in Wûnseradiel is het  0,75
per nacht. Friesland staat op de 8e plaats voor
toerisme en het aantal toeristen loopt terug.
De verwachtingen zijn dat men vaker een korte
vakantie in eigen land gaat houden en de regering
roept op om creatief met de ontwikkelingen om te
gaan. Voor Wûnseradiel zou het een mooie reclame

zijn als die de toeristen belasting af zou schaffen.
Men haalt daarmee de landelijke pers en er is
geen betere reclame mogelijk. Het kamperen zit
volgens het NBTC in de min. De bungalow
bezetting is gelijk en de hotels hadden vorig jaar
een plus. Iedereen weet dat de hotels nu al akelig
in de min staan.
Alle partijen in de raad begrijpen het standpunt
van de ondernemers, maar allen zijn van mening
dat het onderhoud van recreatieve voorzieningen,
zoals de boulevard en het strand, zoveel geld
kosten dat het niet ontvangen van toeristen
belasting dan op het schoteltje van de burgers
van de gemeente zou komen en dat is onaanvaardbaar. ProWûn is van mening dat de ondernemers zelf maar met creatieve ideeën moeten
komen. De horeca zou de prijs van een dagmenu
kunnen verlagen. De recreatie ondernemers zijn
van mening dat men niet moet denken dat alle
recreanten rijk zijn en weten dat velen alle extra
euro’s in hun hobby gestoken hebben.
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Leuke nieuwe naam gezocht
Makkum - De oproep om een leuke nieuwe
naam voor het Multifunctioneel Centrum heeft
al een aantal leuke suggesties opgeleverd, maar
de inzendtermijn is nog niet gesloten. Tot 1 juni
kunt u uw ideeën mailen naar: leukenieuwenaammfcmakkum@gmail.com. Of in de bus stoppen
bij secretaris Libbe Terpstra, Bleekstraat 20,
8754 CL Makkum

Gezocht!
Lokale palingrokers
Makkum - Tijdens de visserijdagen 2009 wil de
stichting op de vrijdagmiddag een lokale palingrook wedstrijd organiseren. Waar Makkumers en
oud Makkumers aan mee kunnen doen. Maar voor
wij vol enthousiasme met de voorbereidingen
willen beginnen moeten we wel weten of hier
interesse voor is.
Even een klein beeld van wat wij voor ogen
hebben: Veel lokale rokers, elk met hun eigen
rookton op de haven. Alle rokers krijgen van de
stichting een hoeveelheid paling die gerookt
wordt op ieders eigen wijze. Vervolgens ondergaat de paling een strenge keuring, door een
deskundige Makkumer jury, met als resultaat
een winnaar die zich gedurende twee jaar lang
de beste roker van Makkum mag noemen.
Als u mee zou willen doen, wilt u dit dan kenbaar
maken voor 24 april door even te bellen met
0515-232962. Dan kunnen wij bekijken of het
haalbaar is om het te organiseren.
W. Visser

Presintaasje fan de CD:
De walfiskfarder
Makkum – Op snein 19 april, 15.00 oere, yn de
Doopsgesinde tsjerke (Fermanje), Bleekstraat 11.
De walfiskfarder is in CD mei lieten op teksten
fan de Wibren Altena. Dizze dichter en ferneamd
foardrachtskeunstner waard yn 1917 berne yn
Makkum. Hy begûn krekt foar de oarloch mei it
skriuwen fan sawol earnstige as boartlike en
humoristyske fersen. Nei de oarloch waard er
foar syn berop foardrager fan syn eigen wurk.
Hy skreau foar dat doel lange berime satires,
lykas De ballade fan Longerhou en Kokedei en
hie dêr in soad súkses mei. Ein 1956 kaam hjir
in ein oan. Hy krige in baan yn Rotterdam en
ferhuze mei frou en bern. Doe’t er yn 1987 stoar
liet er Makkum in sitbank nei op de eardere seedyk. Doe die ek bliken dat er syn eardere wurk
bewarre hie. It waard trije jier letter útjûn mei as
titel: De laitsjende wierheid. Sjonger Bennie Huisman makke yn 1992 in theaterfoarstelling oer
syn wurk. De lietsjes út dy foarstelling binne no
op CD set. Se wurde útfierd troch Bennie Huisman,
Frederike Kleefstra, Tseard Nauta en in tal oare
muzikanten. De CD is te bestellen by Bennie
Huisman: 0513-625667/06-29155260
of b.huisman3@chello.nl
Mei freonlike groetnis, út namme fan De Ferteller,
Bennie Huisman

Wegens toenemende drukte zoeken wij per direct

Vakantiekrachten / zaterdaghulpen
Voor de vakantieperiode, in juni, juli en augustus ‘s avonds
en op zaterdag zoeken wij nog enkele medewerkers
voor kassa en overige werkzaamheden.
Ben enthousiast, energiek, ouder dan 16 jaar
en kun je nauwkeurig werken?
Kom gerust naar onze winkel en vraag naar
Harmen van der Wal
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Voorzitter Koninginnevereniging neemt afscheid

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

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
St. Kinderopvang zoekt z.s.m.
een gastouder in Makkum
* Voor een meisje van vijf jaar
Minimaal één dag en maximaal
drie dagen per week.
De dagen en uren zijn d.m.v.
een rooster vooraf bekend.
Heeft u belangstelling?
Bel dan vrijblijvend voor meer
informatie het gastouderbureau
in Witmarsum, tel. 0517-532084

Makkum - Woensdag 31 maart j.l. was de jaarlijkse ledenvergadering van de Koninginnevereniging Makkum. Op de agenda de gebruikelijke
punten waaronder de bestuursverkiezing. Er was
nog steeds een “oude vacature” en deze is nu
ingenomen door Martina Koordes. Reeds vele jaren
zet Martina zich in voor het Koninginnefeest en
vanaf nu dus als bestuurslid van de Koninginnevereniging. Periodiek aftredend en herkiesbaar
waren Steven Göebel en Corrie Koornstra. Beide
gaven aan de komende vijf jaar weer beschikbaar te zijn, Steven begint aan zijn 2e periode,
Corrie aan haar 4e.

vissers een vliegtuigwrak werd ontdekt, met daarin de stoffelijke resten van RAF piloot Menzies,
heeft Klaas zich enorm ingespannen voor een
correcte afwerking en de begrafenis met militaire
eer.

Ook aftredend maar niet herkiesbaar voorzitter
Klaas Groeneveld. Officieel “maar” vijf jaar
bestuurslid, voorzitter, maar sinds 1984 zeer
actief betrokken bij de Koninginnevereniging
Makkum. Hoogtepunt van het voorzitterschap
was natuurlijk het bezoek van Hare Majesteit de
Koningin en de Koninklijke Familie aan Makkum,
Koninginnedag 2008!
Maar wat te denken van eind april 1985. Twee
bussen met Canadeze veteranen werden van
Schiphol gehaald voor een onvergetelijk, tien
dagen durend, verblijf in Makkum. Klaas heeft
hier heel veel werk voor verricht. Hij heeft er ook
voor gezorgd dat de jaarlijkse dodenherdenking
in Makkum een begrip is geworden in de gehele
provincie. Elke 5 jaar een week feest t.g.v. de
viering van de bevrijding. Klaas bedacht “van
alles” en samen met de buurtverenigingen van
Makkum en ook andere verenigingen, kwam het
steeds weer voor elkaar: een prachtig feestprogramma voor jong en oud.
Toen in 1997 in het IJsselmeer door Makkumer

Sinds 2004 was Klaas dus officieel toegetreden
tot het bestuur waarvan hij nu afscheid nam.
Namens de Bond van Oranjeverenigingen was
bij de jaarvergadering aanwezig de heer Berend
de Boer. Hij hield een mooie speech, waarin de
heer De Boer de sterke verbondenheid van het
Huis Oranje Nassau met de provincie Friesland
aanhaalde. Sterker nog: de huidige Oranjes
stammen rechtstreeks van de Friese Nassau’s af.
Dit alles kunt u nog eens nalezen op de website van
de Koninginnevereniging: www.koninginnevereniging.nl.

1998 – 100 Jaar Koninginnevereniging Makkum.
“Vier het mee in Makkum aan Zee”. Klaas bedacht
het jubileumprogramma en dit feest werd
georganiseerd in januari, april en augustus, de
maanden van de verjaardagen van alle 3
Koninginnen die in 100 jaar aan het bewind zijn
geweest.

Van de Bond van Oranjeverenigingen ontving
Klaas, als dank voor het vele werk dat hij voor
de Koninginnevereniging en dus eigenlijk voor
“Makkum” heeft gedaan, de bronzen legpenning
met draagspeld en oorkonde. Van het bestuur kreeg
Klaas een prachtige tekening, gemaakt door
oud-bestuurslid Watse Roorda, het traditionele
Makkumer aardewerk tegeltje en voor echtgenote
Trientsje was er een mooi boeket bloemen.

Koninginnedag 15e Beach volleybatoernooil 2009
Makkum - Op Koninginnedag op het Plein in
Makkum. We zijn terug in het centrum, nadat we
vorig jaar i.v.m. het bezoek van de Koningin in
Makkum moesten uitwijken naar het terrein van
RVS De Boer. Dit jaar wordt dit het 15e beach
volleybaltoernnooi. Je kunt meedoen vanaf 12 jaar.
Er wordt in verschillende sterktes gespeeld. In de
hoogste klassen (vanaf 1e divisie t/m promotieklas)
wordt er 2 tegen 2 gespeeld. Dit is ook volgens
officiële regels. De veldafmetingen op het Plein
zijn dan niet volgens de regels, maar het gaat met

name ook om de gezelligheid en de sportieve
prestatie op elk niveau. Vanaf 1e klas t/m recreatie
wordt er dan 4 tegen 4 gespeeld. We beginnen
’s ochtends om 10.00 uur, nadat Hallelujah het
Wilhelmus heeft gespeeld op de zand arena. We
hopen om ongeveer 17.00 uur dan weer klaar te zijn.
Alle informatie vind je op de site van de
Koninginnevereniging. Ook via die site kun je je
opgeven. Inschrijven vóór 11 april 2009.
(inschrijving op volgorde van binnenkomst)
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Maak zieke kinderen blij
met je oud mobieltje
Makkum – Help mee in 3 maanden tijd 50.000
oude mobieltjes landelijk in te zamelen, om gezinnen
met een langdurig ziek kind een fijne dag te bezorgen.
Deze Aktie gaat uit van stichting Opkikker, u kunt
op www.opkikker.nl, opzoeken wat deze stichting
zoal doet voor gezinnen. Kijk in uw kast of er nog
oude mobieltjes zijn waar u niks meer mee doet en
lever ze voor 1 juni in. Zodat we met zijn allen
kunnen zorgen dat deze kinderen samen met hun
ouders, broers of zussen een fijne dag hebben. U
kunt de mobieltjes in leveren bij: Van der Weerd,
Bleekstraat 9, Dina Koopmans, De Schar 9 en
Antje Hiemstra Botterstraat 13 allen te Makkum.

Expositie Joop Masséus
Allingawier - Vanaf 1 april exposeert Joop
Masséus, geboren in Zwolle 1935 in de expositie
kerk in Allingawier. Naast zijn latere werk als
ondernemer in de mode heeft Joop Masséus zich
al 50 jaar intensief beziggehouden met allerlei
kunstdisciplines. Na diverse opleidingen is hij sterk
beïnvloed door 25 jaar experimenteel theater maken.
Als docent, regisseur en acteur was hij werkzaam
om via geëngageerd politiekdocumentair theater
om het leven te onderzoeken met als ondertoon
bewustwording. Altijd zoekend naar nieuwe vormen
en uitdrukkingsmiddelen, zeker ook in de beeldende
kunst. Dit jaar 1 Juni, viert hij zijn 50-jarig jubileum,
als kunstenaar in de galerietuin, met een grote
overzichtsexpositie van de verschillende schilderthema’s, waar hij al die jaren aan gewerkt heeft.
Zijn opleiding genoot hij aan de academie in
Meppel, grafisch centrum in Zwolle en van verschillende docenten in binnen en buitenland.
Divers werk is aangekocht door Provincie,
Gemeenten, bedrijven en particulieren. Aangezien
hij vaak de essentie van de verschillende thema’s in
dichtvorm onderzoekt, zijn er diverse dichtbundels
van zijn hand verschenen. Vorig jaar is Joop benoemd
als Polder-dichter van de Noordoost-polder. De
galerie “Joop Masséus” is gevestigd in “De Witte
Boerderij”, Espelerweg 11/2 te Emmeloord Website:
WWW.joop masseus.nl.
Joop Masséus exposeert van 1 april tot 15 juni in
de expositiekerk van Stichting Aldfaers Erf Route,
Meerweg 4 te Allingawier. Openingstijden van
dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur.
Maandags gesloten

Paasontbijt
Baptistengemeente
Workum - De Baptistengemeente Workum/Makkum
nodigt een ieder uit om op zondag 12 april, eerste
Paasdag, met elkaar het “Paasontbijt” te gebruiken.
De aanvangstijd van dit zeer goed verzorgde ontbijt
is om 8.15 uur, in de kerk aan het Sud en de toegang is vrij. Daarna begint om 9.30 uur de feestelijke “Paasdienst.
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer?
Laat het ons weten en u wordt gehaald en gebracht.
Baptistengemeente K. Bakker tel. 233032
en D. Tamminga tel.231618

Voor het nieuwe havencafé van de Marina Makkum zijn wij op zoek naar:

Gastvrije medewerkers m/v
Het betreft een parttime functie waarbij je ook weekends en 's avonds werkt
Ervaring is géén vereiste

Denk je dat dit een leuke baan voor jou is stuur dan je schriftelijke reactie naar:
Makkum Marina
T.a.v. Fokke de Boer
Suderseewei 6-8
8754 GK Makkum
E-Mail: info@marinamakkum.nl
0515-232828

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!
Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda,
Jose, Gethy en Lieuwe

Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

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

uniGar Horjus

Peugeot 207 XS-pack 1.6-16v,
zwartmetallic, 5drs, airco-ecc,
radio-cd, lm-velgen, mistl.voor,
cpv+afst.bed, el.rmn
48 dkm bj 2007

Nu  14.950,-

VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm

2006  15950,-

VW Bora Tdi,comfortl,104dkm

2003  9950,-

Peugeot 207 1.6iXS-Pack, 48dkm

2007  14950,-

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart

2004  7950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,72dkm

2006  13850,-

Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm

2003  7950,-

Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm

2005  12950,-

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm

2005  7950,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm

2005  12900,-

Opel Astra 1.6i gl,zilver,120dkm

2000  5400,-

Audi A4 Tdi,proline business,zwart

2004  11850,-

VW Golf Sdi,zwart,st.bekr,cpv,apk

1999  2750,-

VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm

2007  10850,-

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl
Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.
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De Gaaster Gigantjes
succesvol op toneel met “Drankelingen”

(eigen foto)

Gaast - In Dorpshuis De Fûke is op 21 maart j.l
het toneelstuk “Drankelingen” opgevoerd. Het
avondvullende blijspel in drie bedrijven werd op
de planken gebracht door de plaatselijke toneelclub, De Gaaster Gigantjes. Voor een overvolle
zaal werd het stuk fantastisch neergezet. De rolverdeling was perfekt, ieder speelde een rol die
hem/haar op het lijf was geschreven!
Alles speelt zich af ten huize van Murk en Gutske,
alwaar het een komen en gaan van mensen is.
Drankelingen handelt over het wel en wee van
de schippersfamilies, die destijds in Gaast de
reddingboot bemanden. Bij zwaar weer voer de
reddingboot uit, de vrouwen in wanhoop aan wal
achterlatend. Groot is de opluchting als de drenkelingen worden gered! Maar.... wat te doen als er
op het schip nog een zeer gewilde lading blijkt
te zijn? De Gaasters stonden nou niet direct
bekend om hun verfijnde woordkeus. Het gaat er
dan soms ook stevig aan toe! Dit, in combinatie
met een aantal misverstanden, leidt tot een bijzonder plezierige ontknoping.
Drankelingen is deels gebaseerd op de werkelijkheid, aangevuld met fictie. Veel oudere bezoekers
herkenden dan ook direct de uitgebeelde personen,
hetgeen tot gezellige nabesprekingen leidde. Het
uitvoeren van dit stuk was op meerdere punten
een prestige! Zo voeren de leden van de toneelclub De Gaaster Gigantjes zelf de regie. Ook het
schminken en het soufleren wordt door de spelers
zelf verzorgd. Het stuk Drankelingen is geschreven
door oud-Gaaster (en oud-toneelspeler) Klaas Jan
van Kalsbeek, die bij de uitvoering aanwezig was.
Mocht u het stuk hebben gemist, of u wilt het
(nog eens) zien, dan is daartoe nog een mogelijkheid. Op zaterdag 11 april a.s. wordt
“Drankelingen” opgevoerd in Kimswerd, aanvang
20.30 uur.

Help ook!
Geef aan de collectant
Ieder jaar in april zijn er ongeveer 75.000 mensen
actief tijdens de collecte. Dankzij al deze collectanten wordt er jaarlijks een enorm bedrag
opgehaald voor de Nederlandse Hartstichting.
Deze opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van de
kwaliteit van patiëntenzorg en het geven van
voorlichting over een gezonde leefstijl.
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Thuishotel organiseert een
cursus “Eerste hulp bij
kinderongelukken”
Sneek - De cursus start op donderdagavond 7 mei
as. van 19.30-22.30 uur in Sneek. Eerste hulp bij
kinderongelukken is een praktijkgerichte cursus
voor ouders en verzorgers van kinderen van 0
tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan op
spoedeisende eerste hulp bij ongevallen. De cursus
bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur en 1 bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee bijeenkomsten
worden gegeven door een ervaren ambulanceverpleegkundige en de laatste avond door een
consulent van de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Voor aanmelding en/of inlichtingen kunt
u t/m 27 april as. bellen met Thuishotel, telefoon
(0515) 461 234 of surf naar www.thuishotel.nl
Een kind neemt een slok van een reinigingsmiddel,
dreigt te stikken in een snoepje of valt in het water,
voorbeelden van ongelukken in en om huis.
Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen,
maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen
van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig
afhankelijk van de reactie van de ouder of verzorger. Hoe reageert de ouder of verzorger bijvoorbeeld als een kind hete thee over zich heen
krijgt? Wordt de huisarts gebeld, de kleding uitgetrokken, het kind onder de koude douche
gehouden of gaat men direct met het kind naar
het ziekenhuis? Onderzoek heeft uitgewezen,
dat juiste hulp direct na het ongeluk van levensbelang is voor het kind. In de cursus komen o.a.
aan de orde: hartstilstand, valpartijen, beknelling,
verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking,
onderkoeling, bloedingen, bijtwonden en elektriciteitsongevallen. Daarnaast wordt ook veel
aandacht besteed aan praktische oefeningen met
gebruik van speciale poppen en dia’s.

Cursus Actief leven
met fibromyalgie
Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland start een
cursus “Actief leven met fibromyalgie” in Sneek.
De opzet richt zich voornamelijk op bewegen,
maar er wordt ook aandacht besteed aan informatie over de aandoening en het uitwisselen van
ervaringen met lotgenoten. Daarnaast worden
onderwerpen besproken die te maken hebben
met het beter leren omgaan met fibromyalgie.
De cursus bestaat uit 24 x sporten onder leiding
van een fysiotherapeut en het theoretische deel
bestaat uit 8 bijeenkomsten en 2 terugkom-bijeenkomsten. Naar schatting lijden in Nederland
25.000 mensen aan fibromyalgie, een vorm van
(weke-delen) reuma. Deze chronische ziekte
veroorzaakt veel pijn in spieren en gewrichten en
gaat met veel vermoeidheid gepaard. Door middel
van een intake wordt er voor elke deelnemer een
persoonlijk oefenprogramma opgesteld. Bij voldoende deelname zal de cursus in Sneek starten
op 11 mei as. Voor meer informatie en aanmelding
kunt u tijdens kantooruren( met uitzondering
van de vrijdagmiddag) t/m 29 april as. contact
opnemen bij het cursusbureau van Thuiszorg
Zuidwest Friesland op telefoonnummer (0515)
461298.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Merk

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

Renault

Megane scenic 2.0 16V Autotmaat
euro 2000 Grijs Met.

05-2001 102123 8.250.00

Opel

Tour Combo

1.7 16v DI

01-2003 147123 7.200.00

Opel

Corsa-C

1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005

Peugeot

204

1100G-43kw Rood Geheel

Suzuki

Jimny

Renault

Megane scenic 1.6 16V LPG G3 Rood Met. 08-2000 151590 5.850.00

Opel

Corsa-C

Y1 7DT Zilver met.

04-2003 109843 5.250.00

Seat

Arosa

1.4 TDI 55kw Geel

05-2001 116342 4.950.00

Citroen

Berlingo

1.9D 600 Groen

01-2001 110032 4.000.00

Opel

Corsa-B

X1 4XE Grijs Met.

03-2000

Volkswagen Golf Variant

1.8 5drs. Bl. Met.

01-1999 120015 3.000.00

Fiat

Punto

60 Zwart

07-1998 160148 1.950.00

Seat

Ibiza

1.9SDI Blauw

06-1998 267359 1.750.00

Volkswagen Vento

1.8 55kw Rood Met.

05-1992 215177 1.100.00

Citroen

Xantia

1.5i 65kw Rood

06-1994 148343 1.000.00

Citroen

AX

1.1 Rood

01-1992 212311

76036 6.500.00

gerestaureerd

11-1976

94267 6.000.00

4x4 Cabrio

07-2000

60123 5.500.00

57130 3.750.00

750.00
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Voetbalprogramma

Vereniging

P laatselijk B elang M akkum
UITNODIGING!

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Makkum
haar leden uit tot het bijwonen van haar jaarvergadering.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 9 april a.s.
in café-restaurant 'De Prins' te Makkum, aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Verslag jaarvergadering 27 maart 2008

4.

Jaarverslag 2008/2009

5.

Financieel verslag / Begroting

6.

Verslag Kascommissie (Joep Bergsma/Jan Volbeda)

7.

Benoeming Kascommissielid (i.p.v. Joep Bergsma)

8.

Dorpsvisie

9.

KORTE PAUZE

10. Bestuursverkiezing
- periodiek aftredend en niet herkiesbaar:
mevrouw Marga Brandsma
Vacant
- periodiek aftredend en niet herkiesbaar:
mevrouw Ria Oostenveld
Vacant
- extra bestuurslid ICT; de heer Ronnie Bruinsma
11. Website
12. Rondvraag
13. Sluiting

BAR-FRISIA
SCHRAARD
vrijdag 10 april - 21.30 uur
zaterdag 11 april - 22.30 uur

DJ JOHANNES
paaszondag - 22.30 uur

GOUD VAN OUD
met DJ JAN W

V.V. Makkum
donderdag 9 april
Makkum 3

- Blauw/Wit 34 5

18.45 uur

zaterdag 11 april
Makkum 1
Makkum 2
Leeuw./Zw. 5
WPB 3

- Balk 1
- Leeuw./Zw. 4
- Makkum 3
- Makkum 4

14.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
14.00 uur

Ons/Top A1
Makkum B1
Gorredijk C1
Makkum D1
Oosterlittens D4

- Makkum A1
- Terschelling B1
- Makkum C1
- LSC 189 D2
- Makkum D2

10.30 uur
10.15 uur
10.15 uur
9.00 uur
9.00 uur

JV Bolsward E1
Makkum E2
Makkum E3
Mulier E3
Makkum F1
Franeker F2
Makkum F3
Scharneg. F3

- Makkum E1
- Balk E3
- Franeker E2
- Makkum E4
- Balk F1
- Makkum F2
- Blauw/Wit 34 F4
- Makkum F4

10.15 uur
9.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
9.00 uur
12.15 uur
10.30 uur
10.00 uur

Activiteiten Aeolus Sexbierum
Sexbierum - Op zaterdag 18 april kun je vanaf
14.00 uur meedoen aan een buitenestafette, dus
test hoe snel jij het parcours af kunt leggen!
Voor de winnaar is er een prijsje. Op vrijdag 24
april van 18.30 tot 21.00 uur is er een speciale
jongensavond. Er zijn deze avond allemaal stoere
dingen te doen voor alleen jongens! Verder is er
een ranjabar en kan er lekker gesnoept worden.
Als je naar de jongensavond wilt moet je je van
te voren even opgeven. Dit kan via onze website
www.aeolusfriesland.nl of je kunt je opgeven
via de telefoon: 0517-591144. Deze activiteit
kost  8.-. Op zaterdag 25 april vanaf 14.00 uur
kun je een spannende skelterrace doen bij
Aeolus, voor de winnaar is er een leuke prijs!
Kinderen nog niet naar school? Kom dan van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur voor
het Balorig ochtend arrangement. De kinderen
kunnen voor € 4.50 tot 12.00 uur spelen in ons
kinderspeelparadijs en de ouders komen gratis
mee.
U kunt voor meer informatie over de activiteiten
en andere zaken kijken op onze website:
www.aeolusfriesland.nl of bellen op het telefoonnummer: 0517-591144.

Voor het goede doel
De collecte ten bate van het Reumafonds heeft
in Makkum het fraaie bedrag van  1381.16
opgebracht. In Witmarsum was dit  746.91, in
Arum werd  404.79 en in Pingjum  241.79.
De Simavi collecte leverde een bedrag van
 1012.07 op.
Alle collectanten en gevers hartelijk dank.
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langs Bolswardia in aantrekkelijke derby

Bolsward - In een niet hoogstaand maar door
het groot aantal kansen en spannende verloop
aantrekkelijk duel (gespeeld overigens op een
dramatisch slecht veld), behaalde een gehandicapt
Makkum afgelopen zaterdag een verdiende overwinning op Bolswardia. Zonder de geblesseerden
Feike Melchers, Reimo Tjeerdema , Willem van
der Velde en Gjalt Roorda, de laatste zat wel op
de bank, begon Makkum uitstekend aan de wedstrijd. Waar het in de duels tegen Delfstrahuizen
en Tonego snel tegen een achterstand aankeek
deelde het dit keer zelf de eerste tik uit. En hoe.
Na een snelle aanval over de rechterkant via Jesse
Adema belandde de bal voor de voeten van Jan
Hiemstra die schitterend uithaalde voor de snelle
0-1 voorsprong. Met een in de beginfase prima
voetballende Daniël Kleiterp in de hoofdrol verdubbelde Makkum binnen 10 minuten de score.
Uit een corner volgens de bekende Makkumer
variant was het Bauke de Vries die van dichtbij
de 0-2 aantekende. Terwijl Makkum vrolijk doorging met aanvallen, ook 2 dotten van kansen kreeg
op de 0-3 (waaronder een opgelegde voor Jesse
Adema na prima voorbereidend werk van Kleiterp)
viel de aansluittreffer op het halfuur spelen
zomaar uit de lucht. Een vrije trap vanaf zo’n 25
meter van de goal werd door Johan Holwerda
ineens achter de niet goed anticiperende keeper
Scheepvaart geschoten. Makkum was van slag,
speelde plots niet meer vooruit, er was geen aansluiting meer en de ploeg bleef ‘in de kont
hangen’. In de laatste 10 minuten voor rust
waren de rollen dan ook omgedraaid en kreeg
Bolswardia 2 grote mogelijkheden op de gelijkmaker. Met name de kans voor Bart Gietema op
slag van rust leek niet te missen. Gelukkig voor
Makkum deed hij dat wel.
In de tweede helft, waarin beide ploegen meer

aan elkaar gewaagd waren, pakte Makkum de
draad van het eerste halfuur weer redelijk op. Na
enkele kleine mogelijkheden was het Jelle
Hiemstra die in de 55e minuut via een laag
genomen vrije trap, licht getoucheerd door een
van de spelers van de thuisclub, de 1-3 op het
scorebord zette. Bolwardia moest komen wat tot
gevolg had dat de spitsen van Makkum zeeën
van ruimte kregen om de wedstrijd vroegtijdig
in het slot te gooien. Dat lukte echter niet aangezien de mooiste kansen om zeep werden
geholpen. Tweemaal mocht zelfs geheel vrij op de
keeper worden afgegaan maar in de afronding
werd even zovaak jammerlijk gefaald. En toen
Bart Gietema een kwartier voor tijd uit een vrije
trap van Holwerda hard de 2-3 binnenkopte
leek Makkum nog een benauwd laatste kwartier
tegemoet te gaan. Zeker nadat Jesse Adema bijna
letterlijk uit de wedstrijd werd geschopt (een
rode kaart leek op zijn plaats waar slechts geel
werd gegeven) en de lang niet fitte en leeggespeelde Jan Hiemstra ook al moest worden
gewisseld. In de problemen kwam Makkum evenwel niet meer. Verdedigend hield de ploeg redelijk
simpel stand terwijl het in de omschakeling via
invaller Remco Martens nog een aantal kansen
kreeg de score op te voeren.
Gescoord werd er door beide ploegen niet meer
waardoor Makkum 3 punten kon toevoegen aan
het puntentotaal en zich met 27 punten uit 17
wedstrijden definitief veilig heeft gespeeld.
Omdat naaste concurrent NOK verrassend verloor van IJVC is daarnaast de derde plaats nog
volop in zicht.
Aanstaande zaterdag ontvangt Makkum het als
tweede geklasseerde Balk dat 2 punten meer heeft
maar ook 2 wedstrijden minder gespeeld. Op sportpark De Braak wordt afgetrapt om 14.30 uur.

Rick sponsort damesbiljart nieuwe shirts
avond in De Zwaan onder het genot van een bakje
een gezellig praatje een onderlinge competitie.
Ook doen ze mee aan wedstrijden als het 10over-rood turnooi en het 3-banden toernooi.

(eigen foto)

* Het damesteam met sponsor Rick in de achterste
gelederen.
Makkum - Alweer 15 jaar geleden is in Makkum
een groepje dames een biljartclub gestart. In de
winterperiode spelen de dames iedere woensdag-

Eens in het jaar organiseert men samen met de
herenclub van De Zwaan het maatbiljarten. Ook
spelen ze een keer per jaar uit en thuis tegen
Workum. Zo is het idee ontstaan om allemaal
een zelfde shirt te dragen. Rick (probeert zich te
verstoppen) vond dit een leuk idee en was bereid
ons de shirts te sponsoren. Met het Zwaan logo
op de borst en iedereen met eigen naam op de
rug sluiten de dames van de biljartclub met trots
het seizoen weer af.
Namens alle dames, ook die op de foto ontbreken,
Rick bedankt!

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Nieuwe bromfietshelm, kleur zwart + blauw,
nw.pr.  90.-, nu € 35.-, tel. 06-38031948
Zogenaamde Landvasten (scheepstouw, wit, 1x
gebruikt) 16-13 en 11 meter,  10.- per stuk en alle
3 voor  22,50, tel. 0515-232272
Bergstein bergschoenen, 1 x gebruikt, mt. 32, nw
 129.- nu  80.-, tel. 0515-231923
1 Kinderfiets, merk Loeki, 16 inch. kleur roze, met
zijwielen en mandje  75.-; 1 Kinderfiets, merk
Loeki, 20 inch. kleur oranje/grijs  75.-. Beide
fietsen i.g.st., tel. 0515-851349
Linnenkast hang-leg + spiegel br. 150, h. 195,
d. 60cm. z.g.a.n.  75.-, tel. 0515-230480

TE KOOP

Eenpersoons grenen ledikant met 2 onderschuifladen,
tel. 0515-231913
1 Paar houten roeiriemen, l. 1.50m. 10.-,
tel. 06-38031948

Arumerweg 41
WITMARSUM
Ruime gezinswoning
met karakteristiek
winkelpand.
Vraagprijs:
 210.000,00 k.k.

Prachtige marmerplaat, beige gevlamd afm: lengte
160 cm. breedte: 55 cm. dikte 2 cm. t.e.a.b.; Eethoek
Engelse stijl. Donker hout. D-end uitschuifbare
tafel (ovaal) met 6 eetkamerstoelen (chippendale),
waarvan 2 met armleuningen. Zittingen bekleed
met mooie gobelinstof pr.n.o.t.k, tel. 06-20033179

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

Colofon
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

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 8 april 2009

Zoekertje
TE KOOP
Massief eiken eettafel rond 140-160cm. z.g.a.n.
overcompleet  100.-, tel. 0515-230480
Hewlett Packard printer (710C), toetsenbord en
monitor, tel. 0515-231923
Electrisch Trainings-Fietsje voor benen en armen,
verschillende standen. Leuke markt verkoopspullen
alles als nieuw en ingepakt, U kan alles hier uitproberen Makkum, t.e.a.b., tel. 06-22755798
De originele RSI rolschaatsen maat 39, zijn nog
nooit gebruikt/in de doos,  80.- gekost, nu voor
 25.-, tel. 0515-232272

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

Diverse soorten hengels, zoek uit: vanaf  5.-,
tel. 06-38031948
GEVRAAGD
Handige klusser voor dempen vijver en aanleg
klein terras, tel. 06-20689742
KINDERKLEDINGVERKOOP
Woensdag 8 maart van 19.30-21.00 uur in de
Peuterspeelzaal, Gedempte Putten, Makkum. Leuke
kinderkleding in alle maten, u komt toch ook?

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!

VERZOEK
Wil de eigenaar van het vlot dat op tonnen achter
de zeedijk in het water ligt, kontact opnemen met
Alie Laan, tel. 0515-232614, van Buurtver.
Havenkwartier

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

