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Funsport al 15 jaar
aan de Boulevard
in Makkum

5 7 9

Timpaan
jongerenwerk met
workshop graffiti
succesvol  

De jeugdafdeling
van Fûgelwacht
Makkum ontvangt
€ 1500.-

Ook Funda ligt
in ons bereik

Grote belangstelling voor open dag Logeerhuis “Nei It Sin” 

Makkum - Paula Helfrich en Ingrid Weerstra
hebben een grote stap genomen. Beiden hebben
de nodige ervaring in het agogische werk en
door hier met elkaar over te spreken, kwamen ze
tot de conclusie, dat ze iets wilden doen voor
kinderen met een beperking. Op Beach Resort
Makkum hebben ze aan het Molenrak een woning
gehuurd en hier willen ze op woensdagmiddag en
in het weekend kinderen een leuke tijd bezorgen.
Ook is het mogelijk de kinderen hier een fijne
vakantie te geven. In het weekend en in de vakantie
kunnen ze vier kinderen opvangen. Deze zullen dan
in ieder geval door twee personen begeleid worden.
Op woensdagmiddag kunnen 6 kinderen terecht. 

De opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 12 jaar. Dit zijn kinderen die
heel veel aandacht vragen en hebben vaak een
stoornis in het autistisch spectrum, adhd, of een
verstandelijke beperking. Voor de ouders is het
heel zwaar om deze kinderen altijd een goede
begeleiding te geven. Veel ouders zijn zo intensief
met hun kinderen bezig, dat ze vaak oververmoeid
zijn. Om de kinderen een leuke tijd te geven,
door middel van spel en andere dingen en de
ouders even tijd te geven weer bij te tanken,
kunnen de kinderen in Makkum terecht. Het kan

een middag zijn, een weekend, of een vakantie-
week. Het huis staat op het villapark en heeft
een effectieve indeling. Er is datgene aanwezig
wat absoluut noodzakelijk is en dit geeft de
kinderen rust. Geen drukke inrichting, die dit
soort kinderen vaak onrustig maakt, maar sober
en rustig. Er is een prachtige grote tuin aan het
water en er zijn veel ontspannigs mogelijkheden.
Er ligt een boot voor de wal en er kan als het weer
het toelaat op het strand bij de midgetbaan of in
de tuin gespeeld worden. Er wordt ook gekeken
of tijdens de vakantietijd eens een bezoekje aan
bijvoorbeeld een boerderij gemaakt kan worden.
Vele mogelijkheden en een verblijf bij “Nei It Sin”
kan vaak vergoed worden uit het persoons
gebonden budget (PGB). 

Zaterdag 25 april was er open dag en deze is door
heel veel mensen bezocht. Met verschillende
ouders is de afspraak gemaakt dat men zeer
binnenkort eens rustig om de tafel gaat zitten en
gaat kijken wat de mogelijkheden voor de
betreffende kinderen zijn. 

Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.logeerhuismakkum.nl  
e-mail: info@logeerhuismakkum.nl 

Makkum - In verband met de festiviteiten rond Koninginnedag verzoekt de organisatie de bewoners
van het Plein, Kerkstraat en Markt om vanwege de jaarmarkt op zaterdag 2 mei, hun voertuig elders
te parkeren. Op het Plein wordt donderdagochtend 30 april al vroeg zand gestort voor het beach-
volleybaltoernooi. Aanwonenden worden verzocht om vanaf woensdagavond 24.00 uur hun auto
elders te parkeren. De organisatie bedankt hierbij alvast een ieder voor de medewerking.

Plein en straten autovrij
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten
zondag 3 mei       
Oecumenische Tentdienst 
10.00 uur Voorganger ds. J. van Olffen 
m.m.v. Muziekver. Hallelujah (de evenemententent staat
op het parkeerterrein,t.o. Jumbo)

R.K. Kerk 
10.00 uur Oecumenische Tentdienst                 

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. v. Hyum, Kollumerzwaag + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur Oecumenische Tentdienst ds. J. v. Olffen

Weekenddiensten Wûnseradiel
30 april Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770                   
2/3 mei 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: 30 april/3 mei 
Tandartspraktijk O.Y. Hoekstra,
Ds. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380 

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

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor alle belangstelling, mede-
leven, kaarten en bezoek die wij hebben
mogen ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van ûs leave heit en pake

EELKE REINSMA
Het gemis van ûs heit en pake blijft, maar
alle aandacht heeft ons zeer goed gedaan

Froukje en Rene Reinsma

Debby Runhaar - Paterson
30-04-2003                   25-11-1961

Het gevoel

Het wil mij gewoon niet verlaten
dat gevoel komt telkens terug
In mijn hart zitten gaten
en ze moeten helen
snel en vlug
Tranen stromen over mijn wangen
zomaar om helemaal niets
Waar zou ik toch zo naar verlangen
Had ik mijn dochter maar weer terug

Vader van Debby

Uit liefde geboren!

Jelle

22 april 2009

12.50 uur
3720 gram

Catrinus van der Meer & Bianca Hooijer
Anique en Emile

Robbenoordweg 18
1771 MC  Wieringerwerf

dit famke fan Koarnwertersân, ja wier
wurd moandei 4 maaie yn Eksmoarre 50 jier!

Gister is onze lieve mama
40 jaar geworden

Van harte gefeliciteerd!

Liefs van Lars en Stan

zondag 3 mei   
Cornwerd – Kaatsveld 10.00 uur 
KNKB pupillen meisjes d.e.l. + verliezersronde

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. Bouma-
Abma (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 kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 toto 17.00 uur

Uit eigen regio
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Zacht en Luchtig, literpak..................................................1.39

Katenspek..............deze week per pakje 25 cent korting

Ariel Compact, 1.215 kg............................................7.89 4.99

Macaroni + Mix................................................deze week 1.49

Diverse soorten Paté, per bakje van 150 gram......nu 99 cent

Lu Minicrackers, pak 250 gram.................................voor 1.55

Profiteer van 30 april t/m 2 mei
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runderschnitzel
100 gram 1,60
Varkensvleesvoordeel

Haaskarbonade
100 gram 1,10
Vleeswarenvoordeel

100 gram Achterham +

100 gram Gebraden Gehakt 2,75
Salade van de week

Filet American
100 gram 1,30
Specialiteit van de week

Boeren Schnitzelrolletje
100 gram 1,55

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 1/5 t.e.m. wo. 6/5

Ingezonden - Katten
Wij hebben 2 katten en ik begrijp best dat som-
mige mensen in de buurt dat niet prettig vinden.
Zo heeft iedereen zijn ergernissen. Wij balen
b.v. van buren die op zondagmiddag met hun
motormaaier het gras gaan maaien. Maar om die
persoon daarom de huid vol te schelden of te lijf
te gaan .....???? Nee. Katten hebben de nare/rare
gewoonte om in de tuin van de buurtgenoten te
vertoeven en die van ons zijn daarop geen uit-
zondering. Maar om zo’n beestje dan letterlijk
uit je tuin te trappen?? Ja dus! Flink hoor! Wij
hebben nu al een paar keer een “manke” kat
thuisgekregen; volgens de dierenarts het gevolg
van een trap onder haar kont. Wilt u in het vervolg
a.u.b. een plens water over het dier gooien?
Daar hebben ze een gruwelijke hekel aan en het
is een stuk minder pijnlijk. Alvast bedankt, ook
namens onze katten.

Fam. de Vries

Alcohol en geen geldig 
rijbewijs 
Makkum - Tijdens de alcoholcontroles werd in
Makkum een 26-jarige vrouw aangehouden.
Surveillerende agenten hadden zaterdag omstreeks
02.00 uur op de Strânwei in Makkum een auto zien
staan. Na controle bleek dat de 26-jarige achter
het stuur zat. Naast haar zat een man. De twee
beloofden niet te zullen gaan rijden. De agenten
vertrouwden het niet en besloten om even op
afstand te wachten. Niet veel later reed de auto
weg. De agenten gingen er direct achteraan.
Na een stopteken stopte de vrouw. Ze werd aan-
gehouden en overgebracht naar het politiebureau
voor een ademanalyse. Hier blies ze 770 ug/l.
De vrouw verklaarde dat ze net haar theorie had
gehaald en nog niet in het bezit was van een geldig
rijbewijs. Ook voor het rijden zonder geldig rij-
bewijs kreeg ze een proces-verbaal.
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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

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

A F H A A L M E N U
v o o r  M E I

Kip in pikante gembersaus
Ajam Pangang
Pisang Goreng
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Herindeling Súdwest Fryslân
Witmarsum - De raad van de gemeente
Wûnseradiel moest een besluit nemen over de
voortgang van de herindelingplannen. In de bij-
zondere commissie vergadering was hier al uit-
gebreid over gesproken en de beslissing moest in
de raad vallen. Tijdens de commissie vergadering
bleek al snel dat twee CDA raadsleden niet voor
zouden stemmen. Algemeen bekend is dat de FNP
helemaal niets voelt voor de schaalvergroting en
onduidelijk bleef wat Hans Waterlander zou gaan
doen. In de raadsvergadering werden alle punten
nog eens behandeld en uiteindelijk bleek dat ook
Hans Waterlander, PvdA tegen zou stemmen. De
drie insprekers aan het begin van de vergadering,
hadden de raadsleden niet tot een andere gedachte
gebracht. Tegen waren de twee dames van de
FNP en Hans Haarsma van het CDA en Hans
Waterlander PvdA. Het tweede raadslid van het
CDA Jan Galama was niet bij de les en op één van
de punten waarop hij tegen had zullen stemmen,
stemde hij voor. Door veel aanwezigen bij de
vergadering is dit niet opgemerkt, omdat er over

5 punten gestemd moest worden. De werkzaam-
heden met betrekking tot de herindeling gaan dus
gewoon door. Ook de raden van Sneek, Wymbrit-
seradiel, Bolsward en Nijefurd hadden een meer-
derheid van voorstemmers. 

Aan het eind van de discussie werd door de VVD
nog de vraag aan de tegenstemmers gesteld.
”Hoe gaan jullie je positie bepalen tijdens de
komende 1 ½ jaar”. De FNP was van mening dat
dit geen invloed heeft op het functioneren. Nu het
zover gekomen is zal men zeker niet negatief
gaan werken binnen de raad. Als het zo ver is moet
het zo goed mogelijk gedaan worden en moet alles
er uitgesleept worden, wat de kiezers van de par-
tijen verwachten. Vanaf nu zal Jan Lutgendorff niet
meer als woordvoerder van de PvdA functioneren
in de herindelingszaken. Dit wordt voortaan gedaan
door Louis Altenburg. Jan is werkzaam bij één van
de gemeenten, die ook bij de herindeling betrokken
is en zal in de toekomst zich op dit punt afzijdig
houden en niet meer een stem uit brengen.

Geen CD wel een cultuurfonds Wûnseradiel
Witmarsum - De uitgave van een CD bij de
opheffing van de gemeente houdt de gemoederen
in de raad al geruime tijd bezig. De meeste
partijen voelen er niets voor. Ondanks het feit
dat de initiatiefnemers alle raadsleden een demo
hebben gestuurd is de meerderheid van de raad
van mening dat deze niet nodig is. Naar aan-
leiding van een motie van de PvdA is er wel
besloten dat er een cultuurfonds moet komen.

Het college was van mening dat via welzijn al
zo veel mogelijk financiële steun aan allerlei
activiteiten gegeven wordt. Na een hevige
discussie en een schorsing besloot het college
om de stemmen maar eens te gaan tellen en het
CDA en de VVD zagen geen noodzaak voor het
instellen van een cultuurfonds. FNP, ProWûn
en PvdA waren voorstander en dus gaat het cul-
tuurfonds er komen.

Sportaccommodatie
Multifunktioneel Complex It Fliet te Witmarsum
Witmarsum - De gebouwen op sportvelden in
Witmarsum worden op dit moment in 3 fasen,
over de jaren 2008 t/m 2010, volledig vervangen
en uitgebreid door nieuwbouw. Om dit financieel
haalbaar te maken, worden de werkzaamheden in
eigen beheer en zoveel mogelijk met vrijwilligers
uitgevoerd. Hiertoe is een stichting opgericht door
de beide sportverenigingen, die van de sportvelden
gebruik maken. Tevens is een actiecommissie
gevormd, om d.m.v. diverse acties geld hiervoor
in te zamelen. Gestart is met een wervingsactie
voor deelnemers aan de Sponsor Bingo Loterij,
want van de inleg komt de helft beschikbaar voor
de nieuwe sportaccommodatie. De actie is gehou-
den in Witmarsum, Pinjum, Lollum, Schettens,
Schraard en Longerhouw. Op dit moment is het
resultaat van deze actie nog niet geheel bekend.
Wel gaven enkele inwoners van de genoemde
dorpen aan zeer sympathiek tegenover deze actie
te staan, maar dat ze toch liever een eenmalige
financiële bijdrage willen geven, in plaats van

aan de Sponsor Bingo Loterij mee te doen. De
beide verenigingen Kaatsver. Pim Mulier en
voetbalver. s.v. Mulier hebben hiervoor een
gezamenlijk rekeningnummer waarop u uw
bijdrage kunt storten, dat is: 3426.07.790
t.n.v. Sport- en Kaatsverenging Nieuwbouw
Accommodatie. Mochten er nog meer mensen zijn
die er zo over denken, dan vragen wij ook die
vriendelijk hun bijdrage op dit nummer te storten. 

Inmiddels is de 1e fase van de bouw van het
complex zaterdag 14 maart in gebruik genomen
en is de 2e fase van start gegaan. Veel vrijwilligers
dragen ook hieraan weer hun steentje bij, wij
hopen dat u financieel uw steentje wilt bijdragen,
wij kunnen niet zonder uw steun. Alle deelnemers
aan de Sponsor Bingo Loterij en mensen die een
bedrag storten, willen wij langs deze weg hartelijk
bedanken voor hun bijdrage aan onze actie. 
Voor eventuele informatie kunt u terecht bij de
actiecommissie: Ruurd Gaastra en Sjoerd Bakker.

Witmarsum viert verjaardag Koningin
Witmarsum – De viering van Koninginnedag
begint ‘s morgens met de Vrijmarkt. Tevens is er
een kinderprogramma en vanaf 13.00 uur het
spektakel met Scouting Burdine uit Makkum o.m.
een klimtoren waarvan je kunt “abseilen” en een

echte Indianenbrug over het water. Wier durft zo
vraagt de organisatie! Er is touwtrekken om vier
uur en om vijf uur  playbackshow in de Roskam.
‘s Avonds als sluitstuk van  Koninginnedag een
optreden van de Band Brainstorm.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Goudgele Andijvie          
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Vers gesneden Hollandse Bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

Mooie Hollandse trostomaten
1 pond voormaar  . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Lekkere blauwe druiven
1 doos voor maar  . . . . . . . . . . .€ 1.00

Bij besteding boven € 5.-,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Funsport al 15 jaar aan de Boulevard in Makkum

Makkum - Het is al weer 15 jaar geleden dat
Bart en Annie van der Zee vanuit Franeker naar
Makkum kwamen. In Franeker hadden ze een
surfwinkel en toen de mogelijkheid zich voor
deed, dit aan de Boulevard in Makkum te ver-
wezenlijken, was de beslissing snel genomen.
Vlak bij het strand en aan water, waar het ideaal
is om te surfen en te kiten. Zij waren de eerste
winkel die open ging op de Boulevard en
inmiddels zitten ze zo goed dat de winkel in
Franeker afgestoten is. Ze begonnen met een
winkel in surfplanken en toebehoren. Al snel
werd het vliegeren een grote rage en ook hiervan
hebben ze heel veel verkocht. Daarna kwam de
wintersport om de hoek kijken. Er moet ‘s winters
toch ook wat te doen zijn. Snowboarden werd een
gewilde sport en een artikel waar veel vraag naar
was en ook hierbij hoort de passende kleding.
De hele technische lijn hiervoor is aanwezig. 

Het kite surfen is inmiddels ook een belangrijke
tak van sport en ook hiervoor is van alles te koop
bij Funsport Makkum. Er wordt les gegeven in
kite surfen en gewoon surfen en dat gebeurt
sinds en aantal jaren vanuit de nieuwe locatie op

het strand. Helaas is deze locatie te klein om hier
theorieles te geven en wordt het gehuurd. Mooier
was geweest als Funsport dit zelf had kunnen
bouwen. Eigenlijk is het te klein, maar beter
iets dan niets, is het motto. Naast alle technische
kleding van de merken quicksilver, billabong en
roxy is er ook heel veel te koop in de merken
protest, o’neill en falcon. Er is mode voor de
man, vrouw en de kinderen. De merken die te
koop zijn, staan voor kwaliteit en een modische
uitstraling. Natuurlijk is er veel te koop wat op
het strand onmisbaar is, o.a. badkleding, strand-
schoenen en zonnebrillen. Op het strand kan de
kitesurfer terecht van 1 mei tot 1 oktober.
Tijdens de zomer moet hij of zij dan de sport
nabij de sluis van Kornwerderzand beoefenen. 

Funsport Makkum is het hele jaar open. Tijdens
het seizoen van 1 april tot 1 november is Funsport
Makkum van 10.00- tot 18.00 uur geopend
zeven dagen in de week. Buiten het seizoen van
woensdag t.e.m. zondag van 11.00- tot 17.00 uur.
Voor alle informatie en leuke aanbiedingen kunt
terecht op de site van Funsport Makkum.
www.funsportmakkum.nl

Makkum viert Koninginnedag
Makkum - Donderdag 30 april a.s. is het
Koninginnedag, doch in Makkum is men al jaren
gewend (vorig jaar even niet) om op meerdere
dagen voor jong en oud allerlei activiteiten te
organiseren.In eerdere publicaties heeft u hier-
over al kunnen lezen en het programmaboekjes

is inmiddels bij u thuis bezorgd. 

Iedereen wordt verzocht op donderdag 30 april
de vlag uit te steken en met een programma met
daarin voor “elk wat wils”, belooft het een
gezellig Koninginne-feest-weekend te worden.

Foto’s Koninginnedag 2008 in bibliotheek
Makkum - Sjouke Hoeksema was in 2008 hof-
fotograaf. Hij heeft alle hoogtepunten van deze
dag vastgelegd op de gevoelige plaat. Ook de
voorbereidingen, de voorafgaande vergaderingen,

het “mooi maken” van Makkum zijn niet aan zijn
aandacht ontsnapt. Alle foto’s die hij gemaakt
heeft op  Koninginnedag 2008 zijn nog te zien in de
bibliotheek tot en met 8 mei tijdens openingsuren.
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Doopsgezinde Kerk
400 jaar gemeente

100 jaar gebouw

Zaterdag 9 mei, 20.30 uur

Doopsgezinde Kerk
400 jaar gemeente

100 jaar gebouw

Zondag 10 mei, 16.00 uur

(rectificatie)
“Het oerwoud beangstigt mij!”

Makkum – Van de Makkumer Gerrit de Wilde
is onlangs een boek verschenen over zijn
belevenissen als soldaat in Suriname. Deze fel
realistische verhalen zijn niet geschikt voor
jeugdige lezertjes. Het boek is te bestellen bij de
boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

“Het oerwoud beangstigt mij!” 
Uitgeverij Trivium – Sneek, 
www.trivium-sneek.nl  
ISBN/EAN: 978-90-79180-11-0, prijs € 12.50.

Zing mee……
Makkum – “Samen in de naam van Jezus”.
Zondagavond 3 mei worden er weer bekende
geestelijke liederen gezongen, in de grote zaal
van zorgcentrum “Avondrust”. De zang wordt
begeleid op het orgel door de heer Age Couperus.
De toegang is vrij, aanvang 19.30 uur.

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
en D. Tamminga, tel. 0515-231618. 

World Servants diner: 
wat een succes!
Makkum - Vrijdag 17 en zaterdag 18 was het
smullen geblazen in k.c. “Het Anker”. Ook was
er 19 April nog een avond voor de verjaardag
van Trees Dijkstra die al haar verjaardagsgeld
aan het goede doel wilde schenken. Wij hebben
iedereen lekker zien eten. Met een totaal van
ongeveer 1000 euro zijn wij zéér tevreden. Ook
de positieve reacties waren de grote voorberei-
dingen meer dan waard! Hierbij willen wij alle
mensen bedanken die ons, op wat voor manier
dan ook, hebben gesteund bij onze actie.

Met vriendelijke groet, 
Het World Servants Team Makkum 

Anneke Tolsma uit Witmarsum is geslaagd voor
Master Finance, richting Risico en Portfolio
Management aan de Rijksuniversiteit Groningen
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Timpaan jongerenwerk met workshop graffiti succesvol  

Makkum - Woensdagavond 15 april hebben 10
jongeren uit Makkum de kunstenaar in zichzelf
ontdekt. Op deze avond organiseerde Timpaan
jongerenwerk samen met Keet Nico een workshop
graffiti voor jongeren boven de 18. In eerste
instantie zou de workshop plaats vinden in de
soos De Swinx, maar vanwege het mooie weer
zijn we met zijn allen naar de dijk verplaatst.
Met het prachtige uitzicht en een ondergaande zon,
kwam alle creativiteit bij de jongeren als vanzelf
boven. Maria Bouwhuis, die de workshop gaf,
legde in het kort uit wat graffiti is en welke tech-

nieken er zijn. Daarna zijn de jongeren aan de slag
gegaan. De een begon direct met spuiten, een
ander was aan het schetsen en weer een ander
was nog inspiratie aan het opdoen. Na wat oefenen,
begonnen steeds meer jongeren de verschillende
technieken te gebruiken en zijn er ware kunst-
werken ontstaan! Het was een zeer gezellige,
creatieve en geslaagde avond! 

We hopen de graffiti workshop nog af te ronden
met een expositie, zodat iedereen de kunstwerken
kan bekijken. Meer informatie hierover volgt.

(eigen foto)

Fancy-fair / rommelmarkt o.b.s. It Iepen Stee

Makkum - Vrijdag 24 april hield o.b.s. It Iepen
Stee haar jaarlijkse fancy-fair/rommelmarkt.
Vele belangstellenden vermaakten zich met een
keur aan spelletjes. Nieuw waren dit jaar een
springkussen, een reuzensjoelbak en een kegel-
baan, attracties uit het assortiment van de fa.

Kelderhuis. Voor tussendoor was er het restaurant
met o.a. heerlijke soep en broodjes. Het prachtige
weer maakte het geheel compleet. Af te halen
op-blaasbaar zwembad, lot groen 149. 

Tot volgend jaar!
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P R O G R A M M A
KONINGINNEFEEST 2009

Woensdag 29 april

Donderdag 30 april

Vrijdag 1 mei

Zaterdag 2 mei

Zondag 3 mei

Maandag 4 mei

19.45 uur: Bingo 

10.00 uur:  Start rondgang Hallelujah naar het Plein, 
spelen van het Wilhelmus: start Beachvolleybal
Jeugd met versierde fietsen e.d. ”achter de muziek aan”, 
eindpunt Feesttent                    

10.00 uur: Beachvolleybaltoernooi
11.00 uur: Kanonschoten op de haven
11.00 uur:  Kinderspelen in de feesttent

ca. 13.30 uur: Paardenmarathon rondom Makkum

10.00 - 12.00 uur: Voor de jeugd: in de feesttent: vliegers maken
16.00 uur: Playbackshow, aansluitend Karaoke

10.00 - 16.00 uur: Jaarmarkt + kinderrommelmarkt 
‘s avonds in de feesttent de band: Impact

10.00 uur: Oecumenische kerkdienst met koffiedrinken
11.30 uur: Oranjeconcert Hallelujah
15.00 uur: Puzzel-opdracht-tocht door Makkum: ”Ontdek je Vleckje”.

v.a. 17.00 uur: Matinee in de feesttent met: Two for the Show

v.a. 19.00 uur: Dodenherdenking. Verzamelen Ds. Touwenlaan

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

Geen oud papier ophaaldag
i.v.m. festiviteiten
Makkum – De oud papier ophaaldag van 2 mei
komt te vervallen in verband met de jaarmarkt in
het centrum. Er worden wel twee papiercontainers
ter hoogte van de tennisbaan/kaatsland in de
Klipperstraat geplaatst waar u zelf het papier in
kunt deponeren. Dit is vrijdag a.s. vanaf plm.
11.00 uur tot zaterdag 12.00 uur. 

Bedankt namens de ‘oud-papier’ commissie 
Flevosanghers  &  Hallelujah

Op zaterdag 6 juni wordt er weer gewoon
papier opgehaald.

Rommelmarkt  
“Actie Kerkenwerk”
staat in de startblokken
Makkum – Op zaterdag 9 mei a.s. wordt de jaar-
lijkse Rommelmarkt georganiseerd in k.c. “Het
Anker”. Ditmaal is een gedeelte van de opbrengst
bestemd voor de World Servants. Een groep
jongeren is enthousiast en gaan dit jaar meewerken
aan projecten in de Dominicaanse Republiek en
Jamaica. Behalve de rommelmarkt is er deze
dag een gezellig ‘kerkcafé’ en zijn er diverse
activiteiten. De deuren gaan om half tien open
en  om vier uur. ’s middags hoopt men veel van
de ingebrachte spullen te hebben verkocht. Op
uw entree bewijs is een etentje te winnen voor
twee personen.

Voor het goede doel
De collecte voor de Hartstichting heeft in
Makkum e.o. het prachtig resultaat opgebracht
van € 1936,28. In Makkum was de opbrengst
€ 1721,85 in Idsegahuizum € 113,- Piaam € 54,25.
Cornwerd en Kornwerderzand had welgeteld
€ 47,18  in de bus. Met aftrek van alle kosten is
een totaal van € 1866,28 overgemaakt aan de
Nederlandse Hartstichting. Alle collectanten
Tige tank! Een speciaal bedankje gaat deze keer
naar mevrouw F. Krikke. Na vele jaren zich te
hebben ingezet voor de Hartstichting heeft ze
besloten dit te beëindigen. Zij ontving namens
allen een kleine attentie. 

Het comité Aly Wijbenga en Truus Kerpel.
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

De jeugdafdeling van Fûgelwacht Makkum ontvangt €€ 1500.-

Makkum - De voorzitter van de Fûgelwacht
Makkum, Jetze Genee, heeft  een donatie van
€ 1500.- ontvangen van de onlangs opgeheven
Vereniging tot Behoud van Natuur en Land-
schap Wûnseradiel. De bestuursleden Eric Siebel
en Hidzer Sietzema van de VBNLW waren bij
de overhandiging van de cheque door haar voor-
zitter Pier Posthuma de Boer aanwezig. Jetze
Genee was zeer verheugd met de schenking en
natuurlijk blij voor zijn vereniging.

De VBNLW, of wel de vereniging met de lange
naam, heeft zich sinds haar oprichting in 1995
ingezet voor de natuur en het landschap in de
gemeente Wûnserdiel. Zo heeft zij zich sterk
gemaakt voor onder andere het behoud van het
weidegebied ten noorden van Makkum en zich
verzet tegen een grootschalig glastuinbouwgebied
nabij Kimswerd. Op de laatste ledenbijeenkomst,
waar besloten werd de vereniging op te heffen
bij gebrek aan nieuwe bestuursleden, is tevens

besloten een gedeelte van het positieve saldo te
schenken aan een vereniging in Makkum met
veel oog en liefde voor het Friese landschap, een
vereniging die tegen de verrommeling van het
platteland is en die zorg wil dragen voor natuur-
waarden. Besloten werd de Fûgelwacht Makkum
te benaderen, temeer daar genoemde vereniging
zeer actief is en werkt aan een goede jeugd-
afdeling. Door de jeugd nu goed te betrekken
bij natuur en landschap, werk je mee aan een
generatie die later onze zorg verder kan brengen,
aldus Pier Posthuma de Boer. De Fûgelwacht
heeft reeds een gedeelte van de donatie besteed
door het aanschaffen van een leskist weide-
vogels, welke reeds is gebruikt op de voortreffelijk
geslaagde jeugdmiddag van de Vogelwacht
Makkum in maart j.l. Het behoeft verder geen
betoog dat beide besturen erg gelukkig zijn met
de bestemming van het bovengenoemde bedrag.
De Fûgelwacht werd veel succes in de komende
jaren gewenst.

Dienstfiets voor woonzorgcentrum Avondrust
Makkum - Sinds kort is woonzorgcentrum
Avondrust in het bezit van een dienstfiets. In
2008 won Zorggroep Tellens, waar Avondrust
een onderdeel van is, de Friese Milieu prijs voor
de meest energie bewuste zorglocatie van
Friesland. Het bedrag van € 10.000,- dat aan de
prijs verbonden was, kon besteed worden aan
milieubesparende maatregelen. Zorggroep Tellens
heeft besloten het geld te gebruiken voor de aan-
schaf van 13 dienstfietsen, voor iedere locatie van
Zorggroep Tellens één. De dienstfiets wordt
gebruikt voor alles waarvoor het personeel buiten
Avondrust moet zijn zoals: medicijnen ophalen,
bij cliënten op bezoek, zorg verlenen aan externe
cliënten en nog veel mee. Daarnaast is het gebruik
van de dienstfiets natuurlijk goed voor het milieu!

Boukje Brander poseert op de dienstfiets(eigen foto)



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 29 april 2009

WE STAAN 
ER WEER!

a.s. zaterdag
hoek Bleekstraat/Markt
(vlakbij Arend en Sjirrie)

Kwaliteit 
met een grote K

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

Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”

Zangavond van bekende geestelijke

liederen in de grote zaal van 

”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum

op D.V. zondagavond 3 mei.

Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.

Info: tel. 0515-542126 / 231618

Makkum - Songgroep “Samar” joech ôfrûne
sneintejûn samar in konsert yn de “Van Donia”
tsjerke yn Makkum. De songkoar bestiet no 11½
jier en fûn it werris tiid foar in konsert. Fanôf de
oprjochting stiet it koar û.l.f. Luuk de Vries.
“Samar” (de namme seit it al) is in songgroep
dat samar ûntstien is troch in pear minsken dy’t
it songen as leafhawwerij ha. Troch de jierren
hinne is it oantal leden grutter wurden en dat
jout foar in dirigint ek mear mooglikheden.
“Samar” beskikt dan ek oer in breed repertoire
en dêr waarden de 100 taskôgers sneintejûn mei
ferraske. De nûmers fariearje fan licht klassyk
oant bekende folklietsje. Ierske folklietsje as:
Down by the salley gardens, the last rose en
Londonderry air lizze by de taskôgers yn it
gehoar en noegje faaks út ta meisjongen. De
klassike nûmers wienen weinlein foar de
solisten fan de songgroep. Aukje van der Meer
song it bekende folkslietsje út Keulen “Och

moder, ich well en Ding han fan Joh. Brahms.
Reinder Jan Postma hie de tahearders yn de
besnijing mei syn prachtige aria Oisis und Osiris
út “Die Zauberflöte” fan W.A Mozart. Nei it
skoft wie de wardearring net minder grut doe’t
er mei Aukje it duet “Reich mir die Hand, mei
leben” út Mozart’s opera “Don Giovanni”. It liet
“Aan de schoonheid” fan Huub Oosterhuis makke
grutte yndruk. De titel ferwiist nei ien fan de tije
grutte wearden yn it libben, “het goede, het ware
en het schone”. It liet is mei grut gefoel foar
melodyk myzikaal foarm jûn troch Antoine
Oomen. Dit liet mei by it folgjende konsert wol
wer op it programma sette. “Samar”eindige mei
in oantal lieten út de film en musicalwrâld.
“Don’t cry for me Argentina “ siet der neffens de
dirigint noch net goed genôch en dat hâlde we te
goede foar in folgjend konsert. Ali Geel soarge
foar de begelieding op de piano en Rianne
Stellingwerff op de fluit. 

Samar in konsert fan “Samar”

Kornwerderzand – Op maandag 4 mei zal de
jaarlijkse Dodenherdenking te Kornwerderzand
weer plaatsvinden. Bij de drie daar aanwezige
monumenten zullen kransen worden gelegd. Na
de kranslegging is er gelegenheid om bloemen
te leggen. De herdenkingsplechtigheid begint om
18.00 uur en wordt gehouden in samenwerking
met het Contact Oud Mariniers. Een detachement
van het 44e Painfbat Reg. Johan Willem Friso

zal een erewacht vormen, terwijl tamboer en
pijpers van het korps Mariniers de herdenking
muzikaal zullen begeleiden. De overdenking zal
worden uitgesproken door ds. J.P. van Olffen te
Makkum. Vrijheid maak je met elkaar, is het
thema voor de komende jaren rond herdenken
en vieren op 4 en 5 mei. Dit jaar ligt de nadruk
op, Vrijheid en Identiteit. In de Tweede Wereld-
oorlog is gebleken hoe de gedachten over iden-
titeit de vrijheid kunnen aantasten. Ook vandaag
de dag worden nog oorlogen uitgevochten waar-
bij identiteit een grote rol heeft. Namens de
Stichting Kornwerderzand nodig ik u van harte
uit de Dodenherdenking te Kornwerderzand bij
te wonen.

NB. In verband met werkzaamheden aan de
spuisluizen, is de zuidelijke brug te Kornwerder-
zand afgesloten voor verkeer. U kunt vanaf de
parkeerplaats over deze brug lopend naar het
museumterrein en niet er onderdoor.

Dodenherdenking te Kornwerderzand
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

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

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Een goede nachtrust is gezond.

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

Nu Lente Acties:

5x Zonnebank voor slechts € 25.00

Onderbenen Harsen slechts € 15.00

Bikinilijn harsen € 14.50

Pedicure € 18.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Trouwvirus slaat toe in Schettens

Schettens - Op het schoolplein van CBS de
Trijetine in Schettens poseerden afgelopen donder-
dag niet minder dan negentien bruiden. Is er een
geheime sekte in Schettens? Waart er een super
romantisch virus door het dorp? Niets van dat al,
juf Janneke van groep 3 en 4 gaat binnenkort
trouwen. Reden voor een staaltje praktijk-onder-
wijs. Als afsluiting van 2 projectweken vond er,
onder leiding van een officiële ambtenaar van de
Burgerlijke Stand van de gemeente Wûnseradiel,
een proef-huwelijksvoltrekking plaats. Een bode,
getuigen, bruidsmeisjes, koffie met bruidscake
en natuurlijk een proef-echtgenoot: het ontbrak aan

niets. Na de voltrekking konden (groot)ouders,
ooms, tantes en andere familieleden een tentoon-
stelling over het thema trouwen bekijken. Er
waren vele bruidsjurken, kostuums, boeketten,
boeken vol trouwfoto’s en door de kinderen
geknutselde bruidstaarten. Groep 7 en 8 toonde
een zelfgemaakte computerpresentatie over alles
wat bij een huwelijk komt kijken. Aansluitend
werd een daverende modeshow gehouden, waar-
bij leerlingen, oud-leerlingen, meesters, juffen
en diverse ouders de catwalk betraden in eigen
óf andermans trouwkleding. Een schitterende
afsluiting van een mooie „trouwdag“.

(foto: Lijkle Spijksma)

Witmarsum - Het is bijna weer mei en dat is,
naast alle gebruikelijke activiteiten, ook de maand
dat het eerste simmerjûnkuierke weer kan worden
gewandeld. Ook in 2009 zal dit weer het geval
zijn en het is alweer het zevende jaar dat dit
fenomeen bestaat. Net als in 2008 zullen ook dit
jaar weer vijf wandelingetjes kunnen worden
gemaakt op de eerste woensdagavond van de
maand en de start is ook nu weer om 19 uur.
Deelname is vanzelfsprekend gratis! 

Omdat vijf verschillende startplaatsen in 2008
een groot succes bleek te zijn, is er ook nu voor
gekozen om met deze formule door te gaan. Er
zal worden geprobeerd om uit elke plaats een
andere route te wandelen dan vorig jaar en de
nieuwe loopbrug over N31 zal zeker èèn keer
bedwongen worden en zo mogelijk vaker. Ook
zal er (heel verrassend) een nieuw bruggetje in
het Marneslenkgebied gemaakt worden, om de
Gouden Halsband weer sluitend te maken en we
zullen dit bruggetje, dat er, met veel inzet van
TeVoet en de gemeenteraad van Wûnseradiel is
gekomen, vast tegenkomen op èèn of meer van
onze tochten. Alle avonden zal Willem  weer de
begeleider zijn en zult u kunnen genieten van de

verhalen die hij uit zijn rugzak weet te toveren.
Natuurlijk zijn andere verhalenvertellers over de
omgeving of over wat zij in hun jeugd in de
omgeving hebben beleefd, van harte welkom! 

Wil je genieten van het schitterende Marneslenk-
gebied en  zie je niet op tegen een wandelingetje
van anderhalf tot twee uur,  doe dan eens mee op
de volgende data:
* 6 mei vanuit Witmarsum 

(start vanaf de ronde brug in het centrum)
* 3 juni vanuit Pingjum

(start bij de ingang van het kaatsveld)
* 1 juli vanuit Arum 

(start op de brug in de doorgaande weg)
* 5 aug. vanuit Zurich 

(start t.o. hengelsportzaak van Pollema)
* 2 sept. vanuit Kimswerd 

(start op de brug in de doorgaande weg)

Op alle kuierkes wordt ontspannen gewandeld
en bepaalt de langzaamste deelnemer het tempo;
dit betekent, dat we gezamenlijk vertrekken en ook
weer gezamenlijk arriveren. Niet het presteren,
maar het genieten staat voorop tijdens Willem’s
simmerjûnkuierkes!

Simmerjûnkuierkes 2009 in Fryslân
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Mensen met een beperking centraal 
op 6e scheepsmaatjesdag Witmarsum

Witmarsum - Net als andere jaren stonden de
mensen met een beperking centraal op de jaar-
lijkse scheepsmaatjesdag die ieder jaar gehouden
wordt in Zuidwest Friesland. Het is een dag die
georganiseerd wordt door een katholieke werk-
groep, die bestaat uit mensen van de verschillende
parochies in dit deel van Friesland. Ieder mens met
een beperking heeft iemand die het hele jaar naar
hem of haar omkijkt en op de scheepsmaatjes-
dag komt men met zijn allen bij elkaar, ditmaal
waren dit 75 gasten.

Deze keer was samenwerkingsparochie Makkum,
Workum en Witmarsum gastheer. ’s Ochtends
om half elf kwamen alle gasten in tweetallen
naar camping Mounewetter waar gastheer Gerke
Boersma de koffie en de oranjekoek had klaar-
staan. Rond kwart voor elf kwam daar een reiziger
uit het verre oosten aan en hij vertelde een ver-
haal over een soepsteen. De boodschap van het
verhaal was duidelijk: samen delen leidt tot prettig
samen leven. Gedeeld verdriet geeft half verdriet

en gedeelde vreugde geeft dubbele vreugde, zo
wint dus het leven. Er werden samen activiteiten
uitgevoerd zoals soep maken, broodjes bakken,
schilderen, knutselen, foto’s maken en rond het
middaguur hadden Gerke en zijn medewerkers
een heerlijke maaltijd klaarstaan in de kantine.
In de loop van de middag ging men per paard en
wagen naar de plaatselijke Nicolaas van Tolentijn
Kerk, waar een korte, maar o zo mooie en ont-
roerende dienst werd gehouden met plaats voor
eenvoudige doch prachtige gedachten en pure
emoties. Centraal stond het bijbelverhaal rond
de vijf broden en twee vissen, dat ook gaat over
samen delen en samen leven. Voor gingen pastor
Ciel Huitema en freelance medewerker en “reiziger
uit het oosten” Sibbele Bonthuis.

Rond half vijf ging ieder weer huiswaarts na
een gezellige en geslaagde dag. “De lievelingen
van Jezus” worden ze in de Bijbel genoemd, ze
hebben weer een mooie dag gehad mede dank
zij alle vrijwilligers!

(eigen foto)

Waterpark ”Mounewetter” veelzijdig en bruisend
Witmarsum - Het leukste en gezelligste open-
luchtbad “Mounewetter” bij u in de buurt is
vanaf maandag 27 april 13.30 uur weer geopend.
Het perfecte waterpark voor groepen, gezinnen
en een ieder die van ontspanning en waterplezier
houdt. Vanaf 27 april a.s. mag iedereen komen
zwemmen. (Koninginnedag zijn wij gesloten)
We starten het seizoen met o.a. stuivertje duiken
voor de jeugd om 14.00 uur. 
Om 15.00 uur is er een Body-jam dance workout
o.l.v. sportschool Hartman uit Bolsward. 
Entree met abonnement of een los zwemkaartje
voor € 3,90.  Dinsdagochtend is er voor iedereen

na het zwemmen gratis koffie drinken tot 11.45 uur. 

Vanaf 27 april t/m 3 mei mogen kleinkinderen in
het bijzijn van pake en/of beppe gratis zwemmen,
deze actie is niet voor abonnementhouders. Pake
en Beppe betalen de normale entreeprijs. 

De hele week is er extra spelmateriaal in het zwem-
bad. Een dagje “Mounewetter” is altijd verrassend
leuk en ook zeer geschikt voor verjaardagsfeestjes
of schoolreisjes. Zie voor meer informatie op onze
website www.zwembadmounewetter.com of bel
met tel.nr. 0517-531704.

SPETTEREND  TUINFEEST

TE

EXMORRA

OP ZATERDAG 9 MEI A.S.

MET DE TOPFORMATIE

MELROSE
AANVANG: 22.00 UUR

FEESTTENT OP HET SPORTVELD

LEGITIMATIE VERPLICHT

ORGANISATIE: ST. CLUB'77 EN ST. LEX
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Guus van Gulik
T 06 - 46 34 24 73

De Slinken 6
8754 KH Makkum
T 0515 - 23 38 97
F 0515 - 23 38 26

www.g3schilders.nl
info@g3schilders.nl

voor zowel bedrijf als particulier
buiten- en binnenschilderwerk, behangwerk

Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan
voor schilderwerk van uw woning.

Moderne materialen, vlotte levertijden,
degelijke kwaliteit.

Kaatseizoen KV Makkum van start met kaatskamp

Makkum - Op 18 en 19 april is het kaatsseizoen
losgebarsten met het kaatskamp.De weergoden
waren ons goedgezind dus was de sfeer ook zeer
zonnig. Zaterdagmorgen om een uur of 11 kwam
de jeugd bepakt en bezakt op het veld. We
sliepen met zijn allen in de loods waar een ieder
zijn of haar plekje opzocht. Na deze indrukwek-
kende installatie ging de soep met broodjes er
wel in.  ’s Middags stond de zeskamp op agenda
en werd er door alle groepen na een yell te
hebben gemaakt zeer fanatiek gestreden voor de
winst. Aan het eind bleek de ploeg Boppeslach
het allersterkst.

Na een hapje en een drankje was er de Bingo
onder leiding van het Bingoteam Frans en Elly.
Na de pannenkoeken  stond de sponsorloop op het
programma. Alle jeugd had zich laten sponsoren
en er werd dan ook zeer hard gelopen. Enkele
sponsoren zullen zich wel achter de oren krabben
over het bedrag dat ze na afloop moesten betalen.
Alle sponsors hartelijk bedankt. Na een beetje te
zijn bijgekomen werden er  spelletjes gedaan en de
“oudere jeugd “ging o.l.v Pieter Wiebe te voet
naar het strand. De jonkies lagen inmiddels op
kooi en om een uur of 12 waren de meeste oogjes
gesloten. De wandelaars kwamen ’s nachts rond
half 1 terug allemaal helemaal “kapot”. Om half 2
was er volledige rust in de loods.

De volgende morgen om half 8 werden de ogen
weer geopend en konden ze beginnen met de
warming-up o.l.v Egbert en Frans. Van oost naar
west en van zuid naar noord werden de spieren
opgewarmd. Ondertussen werd het ontbijt klaar-
gezet en nadat iedereen weer voldoende energie
had binnengekregen stond de pyama kaatspartij
op het programma. Er werd gekaatst met 3 ver-
schillende lijsten in beide categorieën.  

Bij de Welpen waren er 4 partuur.Er werd zeer
fanatiek gekaatst en je kon zien dat ze afgelopen
winter allemaal goed hadden getraind.Niet
iedereen kaatste in zijn of haar pyama want dat
was niet cool. Aan het einde van de middag had
Lars Wijma al zijn partijen gewonnen en ging
dus met de krans naar huis. Rik v.d. Gaast had
18 eersten en werd 2de. 

Bij de pupillen en schooljeugd stonden 6 partuur op
de lijsten. De vermoeidheid sloeg bij enkelen toe
en ook de zon was voor enkelen een obstakel om
op het hoogste niveau te kaatsen. Bij de pupillen
won Iwan Tjeerdema al zij partijen en ook hij
kreeg de krans. Klaas Folkertsma ging met de
2de prijs naar huis.

Bij de schooljeugd waren Jelle en Jesse al de
gehele dag in topvorm en zij kaatsten de laatste
partij tegen elkaar. Met 4-5 4/6 won Jelle Attema
voor hem de krans. Jesse Rinia werd 2de.

Er waren nog 2 prijzen voor de mooiste  pyama’s
deze waren voor Simen Bootsma en Boukje
Bosma. Er was nu nog een prijs over voor de
wisselbeker voor diegene die zich het gehele kaats-
kamp het “braafst” had gedragen. De leiding was
van mening dat niet een maar de gehele groep
hier voor in aanmerking kwam. Deze ploeg was
TOP. Jongens en meiden wij als leiding willen
jullie heel graag bedanken voor jullie inzet en
het gezellige kaatskamp!!

Tot slot willen wij bedanken Tine v.d.Veen voor de
heerlijke soep. Vollie, Pieter-Wiebe, Hendrik-Jan
en Geertina voor hun hulp tijdens het kaatskamp.
Hartstikke bedankt !!

De Kaatskampcommissie

Makkum – Nu de visserijdagen 2009 weer in
aantocht zijn kan er weer naar hartelust,
geklust worden aan een Pieremagondel. Het
thema van dit jaar is “Makke yn Makkum”. De
maximale hoogte is 2.60 m. de maximale breedte
is 3.50 meter. Voor informatie kunt u contact

opnemen met Keimpe en Janneke Jaspers, tel.
0515-233553 of 06-13423684. Opgave graag
schriftelijk m.v.v. contact persoon, adres, tel.
nr., aantal deelnemers en onderwerp, naar het
adres fam. Jaspers, Turfmarkt 85.
Namens de organisatie Visserij dagen Makkum.

Pieremagondelrace 2009
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Een krantenwijk (liefst de Leeuwarder Courant)
tijdens de vakantieperiode behalve in de week van
18 t/m 25 juli niet beschikbaar, tel. 0515-232334

Grindtegels om gratis te worden opgehaald. Zo
opladen en meenemen, we halen ze niet uit de
tuin!!, tel. 06-43709208

Gouden dames horloge, met bruin bandje. Af te
halen bij Bloemenmagazijn Van der Woude,
tel. 0515-231390

Damesfiets Union Gala, lila gespikkeld en heeft
5 versnellingen. Is dit uw fiets? Bel dan naar
tel. 06-46602218

vrijdag 24 april in de Klipperstraat een Jongens-
horloge, tel. 0515-232821

In Makkum kentekenplaat nummer 48-HBZ-4.
Af te halen op De Geep 19

Ik heb weer een paar plaatsen vrij voor gitaarles
op de woensdagavond vanaf 17.30 uur. Binnen
10 minuten kunt u de tablatuurmethode lezen en
spelen. Voor meer info bel. 06-43830707/Quido
Hereman (zingende badmeester uit Sneek)

GEZOCHT

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

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

GEVONDEN

DIVERSEN

V.V. Makkum
zaterdag 2 mei 
Makkum 1 - YVC 1      14.30 uur
Makkum 2 - Mulier 2  12.30 uur
Minnertsga 3 - Makkum 3    12.45 uur
Makkum 4 - Franeker 7   14.30 uur
GAVC A1   - Makkum A1    14.30 uur
Makkum D1 - LSC D2    11.00 uur
Makkum F4 - Oudega/HJSC F3 10.00 uur

donderdag 7 mei
Makkum B1 - RES B1  19.00 uur  

* Op zaterdag 2 mei vervalt de bushalte op de
Ds.Touwenlaan en bij de Jumbo. Halteplaats 
wordt nu hoek Botterstraat-Ds.Touwenlaan.

* Er hedenavond in de (verwarmde) feesttent 
tijdens de grote gezins-bingo prachtige prijzen 
zijn te winnen

* Ook in de verloting vele mooie en nuttige prijzen
zijn te winnen

* er Hemelvaartsdag 21 mei  in Cornwerd een 
rommelmarkt wordt gehouden, van 10.00 – 
15.00 uur

Voetbalprogramma

Wist u dat...

voetbal - Een wedstrijd om des keizersbaard ???
Bant -  In de eindfase van de competitie worden
er wedstrijden gespeeld die op papier kunnen
worden afgedaan omdat het nergens meer
omgaat. Bant werd ondanks verlies vorige week
in Stavoren tegen QVC alsnog kampioen van de
3e klasse A omdat opponent Balk verloor van
Bolswardia in de oliekoeken stad. Tegenstander
van de kampioen, Makkum heeft zich in de
ranglijst genesteld als een stevige middenmoter
en voor een debutant is dat een goed resultaat te
noemen. Het is zeker een goed resultaat maar de
vraag blijft bij de critici van Makkum aanwezig
of dit wel een bewust  resultaat is of dat het puur
op toeval berust? Is bijvoorbeeld de wedstrijd
tegen kampioen Bant een wedstrijd om des
keizersbaard of gaat het toch nog ergens om.
Als Makkum het belang van een nacompetitie in
zou zien dan was deze wedstrijd tegen kampioen
Bant en volgende week tegen het gedegradeerde
YVC van zeer groot belang voor de boys van
trainer Sjouke Bos. Bij twee winst partijen maakt
Makkum theoretisch kans op de winst van de 3e
periode. Makkum zou daardoor verzekerd zijn
van het spelen van de nacompetitie een toetje
voor de Makkumers.

Door de afwezigheid van een groot aantal
betrokkenen zaterdag in Bant leek het mogelijke
nagerecht niet in de smaak te vallen bij deze
Makkumers. Zo moest trainer Sjouke Bos zich
redden met een smalle selectie met op doel voet-
baller keeper Hyltje Bosma, Gerard Roorda, Bauke
Hiemstra en Johan Boonstra allen spelers uit het
tweede elftal. Verzorgster en de vaste assistent
scheidsrechter waren afwezig en zelfs de vaste
supportersclub van “it dukte aaike” was sterk
uitgedund. De vaste verslaggevers van de Belboei
lieten deze wedstrijd aan hun voorbij gaan.

Makkum startte de wedstrijd in het voor hun
vertrouwde concept namelijk het voetballen in
twee linies waarbij het merendeel van de spelers
achter de bal blijven. Met lange ballen werd
getracht de drie spelers die voor de bal spelen in de
tweede linie te bereiken. Met de bewegelijkheid

van Gerard Roorda in het elftal gaf Makkum
flink partij aan de kersverse kampioen uit de
polder. Dit kwam ook omdat Bant dezelfde spel-
opvatting en concept als Makkum hanteerde deze
middag. Er ontstond op het middenveld een
ruimte waarop gerust een pupillenwedstrijd kon
worden gespeeld. 
In de derde minuut van de wedstrijd overspeelde
keeper Hyltsje Bosma zijn voetbal capaciteiten,
verspeelde de bal en Luuk Kloosterboer kon de
1-0 met alle gemak op het scorebord laten noteren.
Makkum kwam gelijk met een aanval uit het
boekje. Jan Hiemstra bracht de bal in het spel
door de ingooi op broer Jelle die vervolgens
Reimo Tjeerdema met een steekpass bediende
en de omgelopen Jan Hiemstra kreeg de bal op
maat en plaatste de bal droog in de hoek van het
doel van keeper van Benthem 1-1. De kampioen
was deze middag te verslaan en Makkum kwam
voor rust aan de leiding in de wedstrijd. Een
gesmoord schot van Reimo Tjeerdema werd
door Jelle Hiemstra verlengt tot doelpunt nummer
twee voor de SjoukeBoys 1-2.

Halverwege de tweede helft kon Makkum het
niveau van de eerste helft niet meer halen.
Verschillende spelers raakten vermoeid en
kregen last van lichte pijntjes. Bant kreeg enkele
mogelijkheden de wedstrijd naar hun hand te
zetten en in deze fase scoorde Luuk Klooster-
boer zijn tweede, de tweede voor zijn ploeg en
de twee tegen twee op het scorebord. 

Doordat een aantal spelers van Makkum hun
kansen misten in de eindfase bleef de stand op
het scorebord ongewijzigd. Ondanks het gelijke
spel houd Makkum theoretisch gezien nog steed
uitzicht op het spelen van de nacompetitie. Als
Delfstrahuizen volgende week in Idskenhuizen
verliest van VVI en Makkum wint van YVC dan
eindigt Makkum op de vierde plaats van de rang-
lijst en deze plaats geeft recht op het nagerecht.
Dit zou alsnog een bekroning betekenen op een
wisselvallig, uitstekend, debuterend seizoen
voor de niets eisende Makkumers.

Makkum - Op zaterdag 18 april werd voor de
19e maal de Noordzeekanaal sloepenrace geor-
ganiseerd. Vanuit Makkum deden ditmaal alleen
de heren van de Twirre mee. Sinds eind februari
was het team drie maal per week op het
IJsselmeer te vinden en tijdens hun eerste race met
60 deelnemers konden ze zien waar ze stonden.
De pittige ONO wind zorgde te samen met een
strak blauwe lucht voor goede roeiomstandigheden;
er moest stevig gebikkeld worden. De route op
het kanaal was zoals altijd eenvoudig; de eerste
7.5 km gingen vol tegen de wind in en de mannen
van de Twirre vielen deze met 34 slagen per
minuut aan. Eenmaal rond de keerboei ging het
windje mee en dus met lange halen erg hard. De
snelheid liep op tot boven de 12 km/u en dit

tempo kon goed worden vastgehouden. Op de
finish toonde de stopwatch 1’29”32, twee minuten
sneller dan vorig jaar onder bijna vergelijkbare
omstandigheden. 

De uitslag op handicap liet zien dat de onderlinge
verschillen erg klein waren. Zo werd de Mercator
uit Rotterdam 1e met slechts één seconde voor-
sprong op de Azorean High, 3e werd de Steenbok
uit St. Niek. De heren van de Twirre uit Makkum
kwamen 35 seconden tekort op de nummer 1 en
werden verdienstelijk vierde. 

Komende zaterdag staan er 22 kilometers in
Lemmer op het programma waarbij ook de
Zeesteeg aan de start verschijnt.

Twirre 4e in IJmuiden

GEZOCHT
Weekend- en vakantiekrachten gezocht voor de Aldfaers Erf Route.

Stichting Aldfaers Erf Allingawier - tel.0515-231631
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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

Antiek eiken ledikant met ombouw; Mooi
bewerkte kasteel stoel met leren bekleding, 
tel. 0517-850949

Tafel + 3 klapstoelen € 50.-, tel. 0515-579559

Stretcherbed, ligt heerlijk, lekker voor in de tuin
of op de camping, op te halen voor € 7,50; Om
te picknicken een rugzak met alle benodigdheden
voor een picknick, is nieuw € 15.-,
tel. 0515-232272

Leolux bankstel 2,5 en 3 zits i.g.st., Velours
bekleding, kleur beige € 100.-, tel. 0515-431239

Mountainbike voor heren 21 versnellingen
z.g.a.n. € 65.-, tel. 0515-231888

Bergstein bergschoenen. 1 x gebruikt, maat 43
Nw. € 129,- nu € 80,-, tel. 0515-231923

Boxspring 140x200 cm, 9 mnd oud, nw.pr. € 499,
nu € 245.- incl. matras en opdekmatras, kleur
blauw/wit, tel. 06-18164520

Zwemvest 20-30 kg., tel. 0515-231069

Damesfiets Gazelle Mondial 54”, Semie racefiets
€ 100.-, tel. 0515-573822

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.

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

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Ds.L. Touwenlaan 38
MAKKUM

Vrijstaande woning 
met royale tuin 

gelegen op mooie
locatie.

Vraagprijs:
€€ 229.000,00 k.k



Jeugdzeilbootje Topper opknapper € 125.-, 
tel. 0515-231653

Ford Escort 1.4i, grijs bouwjr. ’97, 
tel. 06-14902208

Tuinhulp in Gaast moet bekend zijn met Zit
motormaaier, tel. 0515-543365 of 06-50298213

Baby- en kinderartikelen, van autostoel tot buggy,
box, luierpakjes, kleedjes etc., tel. 0515-232262
of 06-29578161

Wit konijn in de Botterstraat, met zwarte oortjes,
zwarte vlek bij neusje en ogen zwart omrand,
tel. 06-57596175 na 19.00 uur

Wie heeft er voor ons een lief rood jong poesje?
Hier maken jullie ons heel blij mee!
tel. 06-27885321

Wie heeft mijn Gazelle herenfiets donderdag-
avond 2 april bij de Prins meegenomen. Ik zit nu
zelf zonder. Deze fiets graag terug te bezorgen
bij de Prins, of terug te bezorgen op Estrikwerk
18 in Makkum. Bedankt namens de eigenaar
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Zoekertje
GEVRAAGD

AANGELOPEN

GEZOCHT

AANGEBODEN

GEVRAAGD


