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Eerste kievitsei Wûnseradiel gevonden door
Jetze Genee uit Makkum

Makkum - Zaterdagmiddag 25 maart j.l. vond
Jetze Genee uit Makkum het eerste kievitsei van
de gemeente Wûnseradiel, deze vondst werd
gedaan onder de rook van Skuzum, zoals wij

vorige week al melden. Op het gemeentehuis
werd het eitje door Jetze  aan burgemeester
Theunis Piersma aangeboden.

Foto: medewerker wûnseradiel 

Makkum - De voorzitter van de Vogelwacht
Makkum e.o. Oane Oostenveld heeft als eerste
in de gemeente Wûnseradiel en mogelijk
ook ver daar buiten als eerste een ‘broedsje’
opgeraapt. Hij deed de vondst vorige week
dinsdag om vijf uur in de landerijen tussen
Makkum en Cornwerd. Voor zover bekend is
dit de eerste vondst van vier kievitseieren in
dit eierzoekseizoen. Samen met zijn maat Pé
Jorritsma uit Workum zijn de eieren gevonden
in het zogenoemde ganzengedooggebied.
Men mag hier pas gaan eierzoeken ‘s middags
na halfvijf. 

Oane Oostenveld vinder eerste ‘broedsje’
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 7 april
Makkum - Verzorgingshuis “Avondrust”
15.00 - 19.00 uur Paasmarkt 

Pingjum - Feesttent 20.00 uur optreden
Muziekkorps “Harmonie” na afloop 
dansmuziek m.m.v. De Swingmasters

zaterdag 8 april
Pingjum - In de feesttent Topband Lays

Gaast - Dorpshuis “De Fûke” klaverjassen 

Exmorra - Dorpshuis ‘t Honk 
9.30 - 13.00 uur rommelmarkt

Wons - Kerkgebouw 19.30 uur 
Concert door chr.muziekver. Hosanna o.l.v.
Durk Lautenbach, m.m.v. Johan Keus, gitaar
en Janny Brandsma, zang: samen vormen zij
het duo sail-away

Parrega - Multifunctioneel centrum 
“De Gearhing” 20.00 uur Donateursconcert
muziekver. Excelsior  in sfeer van “Night of
the Proms”

Voor het goede doel
De Simavi collecte heeft in Makkum dit jaar
€ 956,84 opgebracht, dit is twintig euro meer
dan vorig jaar. Simavi dankt iedereen die een
bijdrage in de collectebus heeft gedaan of
zich als vrijwilliger voor de collecte heeft
ingezet. Het Rheumafonds heet in Makkum
€ 1178,01 opgebracht, alle collectanten en
gevers hartelijk dank.

Het was voor mij, mijn kinderen en kleinkinderen
ontroerend en hartverwarmend, uw medeleven
te ervaren tijdens de ziekte, na het overlijden en
bij de uitvaart van mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

Willy
Wij willen u bedanken voor uw troostrijke
aanwezigheid, handdruk, brief, kaartje en/of
gebaar. Dit heeft ons allen heel veel goed gedaan.

Familie J.van der Werf

Makkum, april 2006

Ik wil iedereen bedanken voor uw medeleven met
het overlijden van mijn moeder op 22 maart 2006 

Rinkje Appelman
van Johan Christiaan Osieck 13 jaar 
zoon van Rinkje Appelman

De wind die in het  zeiltje van mijn bootje
blaast zal mijn koers bepalen.
De eerste storm heeft mijn bootje doorstaan.
Mijn leven moet nu verder gaan.

Ook bedank ik mijn pa.
Voor de goede zorg aan mij.
Altijd geholpen heeft en bijgestaan
Pa veel liefs en kusjes van je zoon Christiaan.  

Kerkdiensten
zondag 9 april      
“Van Doniakerk” 9.30 uur mevr. J. Swieringa, Allingawier   

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal, pastor S. Draisma

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, gez. Ontbijtddienst
19.00 uur zr. C.J.M. Borgers, Oecumenische Vesperdienst

R.K. Kerk
dinsdag 11 april 19.00 uur Boeteviering, pastor G. Kamsma
donderdag 13 april 19.00 uur pastor G. Kamsma

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. 
tel. 0515-231494

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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
Mevr. A. Wilvervank, Snekerstraat 83, Bolsward. 
tel. 0515-572353

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

Ons Gebouw
*  Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
*  maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
*  C. Tjeerdema, fysiotherapeut: 
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland
*  tel. 0900-0607 of 0515-461100
*  Thuisverpleging- en verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
*  Huishoudelijke zorg
*  Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
*  Jeugdgezondheidszorg
*  Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
*  Cursussen en themabijeenkomsten
*  Uitleen van hulpmiddelen
*  Pluspakket/Thuishotel
*  Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 6/4 t.e.m. wo. 12/4

Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................2.99
Gebraden Kipfilet, pakje.............................5 zegels extra
Slagerssucces Beenhamsalade, 150 gram..........................1.39
Hero Cassis, 1 liter........................................................nu 0.69
Page Keukenrol, pak à 2 stuks...........................................1.19
Calvé Pindakaas 2x350 gram + stoepkrijt....................nu 2.89

Kassakoopje
Heksenhyl Zoet of Zout, 300 gram...............van 1.79  nu 1.19

Top Quality Appelmoes, 370 ml.........3 potten voor 99 cent
Verkade 200 gram Nobo Sprits........................deze week 1.29

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG

VARKENS VERSE WORST
500 gram €€ 2.50

RUNDER VERSE WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

MAANDAG 10 APRIL
T/M ZATERDAG 15 APRIL

PAAS KIPSALADE
100 gram €€ 1.20

+ 1 gratis FreshPoint

BOERENHAMSALADE
100 gram €€ 1.20

+ 1 gratis FreshPoint

ROSBIEF
100 gram €€ 1.30

+ 1 gratis FreshPoint

DONDERDAG 13 APRIL
T/M ZATERDAG 15 APRIL

PEPERSTEAK
100 gram €€ 1.25

+ 1 gratis FreshPoint

RUNDERSCHNITZEL
100 gram €€ 1.45

+ 1 gratis FreshPoint

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

* Vanmorgen leerlingen van de drie basis-
scholen in Makkum het dorp weer hebben 
schoongeveegd, in het kader van himmeldei

* Er woensdag 12 april vanaf 13.00 uur 
schoolvoetbal is van de gemeente 
Wûnseradiel in Witmarsum. Dit jaar zijn 
er geen 11 tallen maar wel 26 zeventallen!!!
Veertien van de 17 scholen doen mee. De 
winnaars gaan door naar de finale rondes 
voor Friesland. Kom kijken en aanmoedigen.

* De advertentie BOIZCA geeft jouw 
“touwtjes”in handen, behoort bij het op 
15 maart j.l. geplaatste artikel in De kiker 
op...., van adviesbureau BOIZCA van 
Sylvia Postma

Auto in de sloot 
Parrega - Zaterdag omstreeks 15.40 uur is
een 21-jarige man uit Bolsward met zijn auto
in de sloot naast de Angterperlaan beland. Hij
raakte niet gewond. De bestuurder kwam vanuit
de richting Parrega. In een bocht naar rechts
kwam hij met de linkerwielen in de linkerberm.
Hij corrigeerde iets te abrupt, schoot de weg
over naar de andere kant en kwam al slippend
in de sloot terecht. Politie kwam met de
ambulancedienst en brandweer ter plaatse
maar ze hoefden niet in actie te komen. De
bestuurder wist zelfstandig met zijn hond
ongedeerd uit de auto te komen.

Auto’s bekrast
Makkum - In het weekend zijn enkele auto’s
die geparkeerde stonden in de Kofstraat in
Makkum met een scherp voorwerp bekrast.
De gehele lengte van het voertuig werd
beschadigd. De eigenaren van de auto’s hebben
hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Rommelmarkt
Makkum - De commissie Actie Kerkenwerk
is druk bezig met de voorbereidingen voor de
rommelmarkt op zaterdag 13 mei. Deze wordt
georganiseerd in het Kerkelijk Centrum “Het
Anker”, de voormalige gereformeerde kerk aan
de Buren. Heeft u overbodige spullen, groot of
klein, beschikbaar te stellen voor de rommel-
markt, bel dan met Kor Smit, tel. 23 27 43, en
het wordt op zaterdag 22 april bij u opgehaald. 

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

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

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Gefrituurde Kip
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€ 10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Boek “ Blitzkrieg ! Halte Kornwerderzand”
overhandigd aan CdK  Ed Nijpels

Kornwerderzand - Vrijdagmorgen werd in het
Kazemattenmuseum Kornwerderzand, onder
grote belangstelling het 1e exemplaar uitgereikt
aan de Commissaris van de Koningin in de
provincie Friesland, de heer Ed Nijpels. De
overhandiging werd gedaan door de uitgever,
de heer Martin Scholma van uitgeverij Profiel
te Bedum, die in zijn toespraak o.a. memoreerde
dat er bij de totstandkoming van dit boek een
geweldige samenwerking was tussen de
schrijvers, Hans en Anke Sprakel, de vrijwilligers
van de Stichting Kornwerderzand en de uitgever.
Hierdoor kreeg het boek in plaats van de
beoogde 195 pagina’s maar liefst een uitbreiding
tot 248! Schrijver Hans Sprakel gaf in een
toelichting aan, dat in dit boek voor het eerst

veel aandacht wordt besteed aan de Duitse
kant van de gebeurtenissen in de meidagen
van 1940 en de periode die daaraan vooraf
ging. Hiervoor was het noodzakelijk om veel
research te doen in Duitse archieven.

De heer Nijpels - die vooraf een exemplaar ter
lezing had ontvangen - ging zeer diep in op de
inhoud van het boek en besloot zijn toespraak
met de laatste regels van het in het boek aan-
gehaalde gedicht van Jan Camperts : “Het lied
der achttien dooden”. Het boek heeft als subtitel
“De slag om de afsluitdijk verteld door oog-
getuigen”, is voorzien van een groot aantal
foto’s en is te verkrijgen via de boekhandel en
in het Kazemattenmuseum.

* Zonsverduistering boven Makkum waargenomen!!!.........
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JJAANN  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

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

Uien, winterpeen of bieten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Mooie bananen               
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Grote zoete handsinasappels
10 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Lekkere zoete Elstar appels
6 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  

nieuwe oogst aardappels        

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.makkum.nl

Makkum - Het is elk jaar weer een punt op de
vergadering van Plaatselijk Belang Makkum
dat ter sprake komt. Het afval dat overal
gedeponeerd wordt, losliggende tegels, gaten in
en wegdek. Het heeft ook op elke jaarvergadering
volle honderd procent aandacht van het
bestuur. Libbe Terpstra heeft twee perioden
van vier jaar in het bestuur gezeten als voorzitter,
hij was deze avond periodiek aftredend en
niet herkiesbaar. Hij wordt opgevolgd door de
benoeming van Tom Coufreur.  Bestuurslid
Jelle Smid werd met applaus voor de tweede
periode van vier jaar gekozen. De vergadering
werd afgewisseld met een optreden door Selskip
“Krekt wat Oars”, een eigentijds programma,
met skets en zang op accordeon begeleid door
Corry Koornstra. Voor het Selskip was het deze
avond de première. De aanwezigen hebben met
volle teugen genoten van het optreden.

In het openingswoord zei Terpstra dat de
gemeente Wûnseradiel tien jaar de regie in
handen heeft gehad. Nu plan Makkum Noord
is afgeblazen, is het duidelijk dat er iets moet
gebeuren. Een inventarisatie maken en visie
ontwikkelen, met een toekomstvisie die dan
wel gedragen moet worden door de bevolking
wil men aan het doel voldoen. Verder kon
Libbe Terpstra meedelen namens wijkagent
Jeroen van de Wouw -die verhinderd was aan-
wezig te zijn- dat de politiepost Makkum in
de C. Lenigestraat open blijft. Hoewel er maar
weinig gebruik van wordt gemaakt. Ook heeft
de jeugd de aandacht van de politie. Vorig jaar
is gevraag om de brievenbus tussen de parkeer-
vakken vandaan op de Voorstraat te verplaatsen
naar een betere toegankelijke locatie. Hier
heeft bijna een jaar geleden al positief op
gereageerd, alleen ze hebben waarschijnlijk
nog geen aannemer kunnen vinden die de
brievenbus moet verplaatsen volgens Terpstra.
De brievenbus komt in elk geval op de Markt
te staan nabij het infobord. De contributie van
twee en een halve euro past niet meer in deze
tijd zegt het bestuur en is verhoogd naar vijf
euro per jaar. Plaatselijk belang hoopt wat met
meer financiële armslag iets meer aan promotie
te kunnen doen. Tevens verschijnt binnenkort
een website. De plannen voor een Multi-
functioneel zijn onlangs op het gemeentehuis
gepresenteerd. Binnenkort moet duidelijk
worden of dit ook inderdaad realiseerbaar is,
zo liet desgevraagd voorzitter Terpstra de
vergadering weten. De gevaarlijke oversteek
voor fietsers op de Weersterweg ter hoogte
van “Laanzicht” is verbeterd, evenals op de
T-spiltsing met de Haitsmaleane, o.m. met
verlichtingspunten. De oude Laanzichtbrug is
vervangen door een nieuwe fietsbrug.

Rondvraag
Een tiental aanwezigen maakten hiervan
gebruik. Zo was er een schriftelijk verzoek
om een wandelpad c.q. rondwandeling route
aan te leggen in het natuurgebied op de
Zuidwaard. 
Een ander schriftelijk binnen-gekomen vraag
is de realisering van een wandelpad langs de
rondweg. (Het trottoir ligt er hier belabberd
bij. red.) Ook is er het verzoek om bij de
gemeente er op aan te dringen op een ruiterpad,
neem dan de hondenpoep ook mee zo wordt
opgemerkt. Nu de containers die lange tijd
dienst hebben gedaan als leslokalen van de rk-
school weer van de Singel verwijderd zijn,
ligt dit stuk groen er gehavend bij, een doorn
in het oog van die daar langs loopt en woont.

De verkeers(on)veiligheid van de Ds.L.
Touwenlaan. Dit onderwerp is al vele malen
aan de orde geweest. Het is nu helemaal
dramatisch zo werd vanuit de zaal gezegd. Ze
hebben de ‘hoge’ heuvels afgevlakt, zodat er
nu gaten in het wegdek ontstaan. De trillingen
in de woningen van de omwonenden zijn nog
erger dan voorheen. Er staat wel een bord van
oversteekplaats maar de strepen op het weg-
dek ontbreken. De 30 km zone lappen de
meeste automobilisten aan hun laars, de
Ds.L.Touwenlaan heeft meer weg van een
racebaan. Er is een werkgroep die voorgesteld
heeft om obstakels aan te brengen, maar tot op
heden nog niets. Voorzitter Terpstra is het
eens met de vergadering, “We moeten snel om
tafel en we moeten snel handelen”. 

Het verzetsmonument in de Buren is een
aantal jaren geleden geadopteerd door de
basisscholen, daarbij komt nu ook het
monument bij de Verzetsbrug (Vallaat) door
de rk. St. Martinusschool. De woningbouw-
stichting houdt zich ook bezig met een toe-
komstvisie van de dorpen.

Vijftig jaar geleden zat er in Makkum nog een
ziel, dat is nu allemaal anders, door uitstroom
van eigen bewoners en instroom van inwoners
elders, zo zei voorzitter Libbe Terpstra, die
deze avond voor het laatst de voorzitters-
hamer hanteerde. Penningmeester Klaas de
Boer bedankte Libbe voor zijn inzet in het
dorpsgebeuren van Makkum. Hij noemde
Libbe een enthousiast voorzitter, maar ook
een voorzitter met een strakke leiding.
Bloemen en een passend afscheidscadeau van
glaswerk werden aan de scheidende voorzitter
overhandigd.

(Volgende week het jaarverslag 2005-2006)

Plaatselijk Belang Makkum
Makkum is niet meer wat het vijftig jaar geleden was
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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.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Volvo   V70 2.4 Comfortline Bl.Met 02-2002 154000 15.750.00

Toyota  Pic Nic 2.0 16V Gl aut.   05-2000 83000 13.750.00

Audi   A4 1.6 AM Bition Avant 09-2000 132000 12.650.00

Honda  Civic Aerodeck 1.4

Zilver met. (LPG G3)  01-2000 145000 9.950.00

Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met 04-2001 139210 9.750.00

Renault Megane I coupe 1.5 16_V sport geel

div. opt LPG G3  03-2001 160621 7.250.00

Volkswagen Polo 1.4I 60 kat Blauw 04-1998 173603 4.250.00  

BMW      3161   Coupe Automaat rood 12-1993 145123 4.250.00

Volkswagen Golf   1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 3.250.00

Volkswagen Kever  1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Suziki       Swift   1.3GC HB 5 drs Bl.Met 08-1995 73066 2.450.00

BMW          316I    Grijs Met.      01-1990 234051 1.450.00

Column

Je kunt de wind niet 
veranderen,

Je kunt wel zelf bepalen 
hoe de zeilen staan…

(R. Benninga)

BOIZCA geeft jouw 'touwtjes' in handen.

Kijk voor meer informatie op de 
vernieuwde website.      www.boizca.nl

Boezems 
Vol jaloezie heb ik de negerzoenen affaire
gevolgd. Fantastisch hoeveel aandacht de fabrikant
van al dit lekkers krijgt. Maar doet die beste
zoetwarenman hier verder wat mee. Nou, nee. In
het vervolg laat hij “neger” weg en gaar dit product
als zoen verder. Laten ze daar toch wat liggen.
Ik zou het roer hebben omgegooid en dit product
per 2 een kwart slag gekanteld in een sexy ver-
pakking aan de man gaan brengen als “boezems”.
Kan je mooi op variëren met witte en donkere
chocolade. Melk of puur toefje erop en in diverse
groottes verpakt.

Kom je in de winkel en bestel je een “blank
cupje A” onder het motto;” ik heb vandaag niet
zo’n trek”. Krijg je hoogstens de vrouwen-
beweging of feministen op je nek.

MacCum

Unicef collecte 
van 10 tot en met 15 april

Educatie is de sleutel tot de ontwikkeling van
alle kinderen. Op school ontdekken zij immers
hun eigen kwaliteiten. Daardoor kunnen zij zich
later, als volwassene, verder ontplooien. Daar
wordt een hele samenleving beter van. Wie
onderwijs volgt, leert bovendien veel over bij-
voorbeeld hygiëne, goede voeding, ziektes en
seksuele voorlichting. Die kennis wordt doorge-
geven aan de eigen kinderen. Het is bewezen dat
kinderen van moeders die naar school zijn
geweest, gezonder zijn dan kinderen van moeders
die geen educatie hebben gehad.

Wat doet Unicef?
Het is in alle landen niet zo goed geregeld met
het onderwijs als hier in Nederland. Daarom
wijst Unicef regeringen op hun plicht te zorgen
voor basisonderwijs en helpt hen met het opzetten
van een landelijk onderwijssysteem en het
maken van leerplannen. U kunt Unicef helpen
door uw bijdrage aan de jaarlijkse collecte te
geven. Namens alle kinderen die door Unicef
geholpen worden alvast hartelijk dank.
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Volleybalvereniging Makkum zoekt

volleyballers voor 
de herenteams

die op vrijdagavond 
competitie willen spelen. 

Trainen op woensdagavond 
is ook mogelijk. 

Met een paar mannen / jongens erbij,
kan de vereniging een extra 

herenteam opzetten. 

Bel voor opgave of informatie:
S. Hellendoorn: 0515-233700

In de Feesttent 
te Pingjum

VVrriijjddaagg 77 aapprriill 2200..0000 uuuurr
optreden van

MMuuzziieekkkkoorrppss HHaarrmmoonniiee 
na afloop dansmuziek 

m.m.v ddee SSwwiinnggmmaasstteerrss.

Zaterdagavond 88 aapril 
optreden van de 

TTooppbbaanndd LLaayyss 

Paasworkshop 
o.l.v. gediplomeerd bloembindster

U zoekt wat leuks voor de paasdagen!
Kom zelf een paaskrans maken

(gevuld met allerlei bollen, eieren, etc)
voor € 20,- incl. koffie/thee en wat lekkers

Op de volgende avonden heb ik plaats

maandag 10 april
dinsdag 11 april

woensdag 12 april

Kom langs of bel om je aan te melden:
Elma Groen,  De Zalm 7  Makkum

tel. 06 - 505 98 707

Makkum/Ouddorp - De Delta Boatshow, o.a.
bedoeld om de provincie Zeeland te promoten
als watersportgebied, duurt van donderdag 6
t/m zondag 9 april a.s. en vindt plaats in en
rond de Marina Port Zélande te Ouddorp. Er
zijn honderden nieuwe en gebruikte, zeiljachten,
motorsailers en motorjachten te bezichtigen.
Veel echte topmerken uit binnen- en buitenland
zijn vertegenwoordigd. Zo is ook de ‘Noordkaper
43’, gebouwd door de Gebr. Van Enkhuizen te
Makkum aanwezig. 

De Noorkaper 43  is een 13-meter stalen
‘custom-build’ zeiljacht,  uitermate geschikt
voor lange zeilreizen maar ook zeer geschikt
voor de Zeeuwse wateren. Op het IJsselmeer
zeilen inmiddels ook een aantal ‘Noordkapers’
rond die in Makkum gebouwd zijn. Op de
boatshow liggen de meeste schepen afgemeerd
aan de steigers van de ca. 850 ligplaatsen tellende
Marina. Maar ook op de kant is er een heel

nautisch gebeuren. Hier ontbreken sloepen,
vletten, rubberboten en de echte R.I.B.’s
natuurlijk niet. Stands met alle informatie en
benodigdheden op elektronisch gebied en
daarmee de elektronische uitrusting voor aan
boord ontbreken niet evenals professionele
zeil- en mastenmakers. Tevens worden er de
laatste zeilkleding, bootschoenen en laarzen
geshowd.  Deze boatshow “breekt” het vaar-
seizoen 2006 als het ware open. En wat deze
Delta Boatshow helemaal bijzonder maakt: de
Zeeuwse Zilte Zaligheden, dat zijn dus de
mosselen, oesters en kreeften etc., die volop
te proeven en te consumeren zijn. Tevens zijn
er dagelijks diverse watersportactiviteiten.
Kortom: een bezoek aan deze eerste Delta
Boatshow is alleszins de moeite waard.
Openingstijden zijn: donderdag 6 en vrijdag
7 april van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag 8
en zondag 9 april  van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie: www.deltaboatshow.nl

‘Noordkaper 43’van Gebr. Van Enkhuizen op
eerste Delta Boatshow in Zeeland

DIMO.NL, de grootste onafhankelijke woon-
site (waar ook Makelaardij Gros bij is aange-
sloten) en Marktplaats.nl, de populairste
advertentiesite van Nederland, kondigen een
samenwerkings-verband aan. Vanaf heden
kunnen alle bij DIMO aangesloten make-
laars en particulieren hun koop- en/of
huurwoningen automatisch op markt-
plaats.nl plaatsen. Door deze bundeling van
expertises kunnen beide sites de verhuizende
consument nog beter van dienst zijn.

DIMO’s filosofie is dat de consument
centraal dient te staan. DIMO brengt de
woningen daar waar de consument al
veelvuldig komt. Op dit moment staan er
ruim 35.000 woningen te koop via
DIMO.nl. Een groot aantal van deze
woningen is exclusief en op geen enkele

andere woonsite te vinden. “Door de combi-
natie van de ruim 6,5 miljoen unieke
bezoekers per maand van Marktplaats.nl en
ons woningaanbod en kennis van de markt,
kunnen we onze gebruikers nog beter van
dienst zijn”, verteld Frank van der
Linden, Directeur DIMO.nl.

Bij Marktplaats.nl komen veel mensen die
overwegen een woning te kopen. Deze consu-
menten kunnen vanaf nu hun voordeel
halen uit een nog groter aanbod door toe-
voeging van de DIMO-woningen. Binnen
het brede Marktplaats aanbod in 31 ver-
schillende groepen is Huis en Inrichting
een zeer belangrijke categorie. Naast de
woning zelf, is Marktplaats dé plek voor
allerhande huisraad, aldus Oscar Diele,
Algemeen Directeur Marktplaats.nl

DIMO en Marktplaats verbreden mogelijkheden voor
huizenkopers en - verkopers op Nederlandse markt

Vanaf donderdag 6 april in de Boekhandel verkrijgbaar het boek, 

“Blitzkrieg! Halte Kornwederzand”.
De onthullende geschiedenis van de werkelijke strijd om de Afsluitdijk.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492
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Meld je nu aan en krijg je RIJBEWIJS GRATIS
NU OOK RIJLES VOOR E achter B (aanhangwagenrijbewijs)

De eerste 5 aanmeldingen voor E achter B ontvangen een leuke verrassing
Mogelijkheid voor examengarantie. Vraag naar de voorwaarden

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van rijangst en rijexamenangst
Ook voor een geslaagde spoedopleiding

De bij de BOVAG aangesloten rijschool maakt het VERSCHIL!!!

Doniastraat 28 8754 EK MAKKUM Tel.: 0515-232302 e-mail: info@berttamboer.nl www.berttamboer.nl

V
B
T

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

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

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

Wij begrijpen waar u heen wilt....

* Fryslân * Team 11

Wijkagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Paasmarkt Avondrust
Makkum - Op vrijdag 7 april bent u tussen
15.00 - 19.00 uur van harte welkom om de paas-
markt in Avondrust te bezoeken. In het restaurant
aldaar zullen leuke stands staan, met paas-stukjes,
lekkernijen tot creatieve producten. Om 16.00
en om 17.00 uur zullen we een aantal ronden
met het draaiend rad spelen, waarbij mooie prijzen
zijn te winnen, beschikbaar gesteld door de
Makkumer Middenstand. Tegen betaling kunt u
hieraan deelnemen. Tevens zal er een paashaas
rondlopen, tegen betaling is het mogelijk om
met de paashaas een foto te maken, na een week
kunt u de foto’s dan bij de receptie van
Avondrust afhalen, dus neemt u de kinderen gerust
mee, voor hen zijn er tevens leuke kleurplaten
beschikbaar! Komt u gerust een kijkje nemen.
De organisatie nodigt u graag uit.

Peuterspeelzaal
Makkum - Peuterspeelzaal het Krôbbeguod wil
binnenkort weer een kledingverkoop houden.
Heeft u nog zomerkleding, schoon en heel over,
lever ze dan in bij Attie tel. 0515-232858, Titia
tel. 0515-232644 of Sylvia tel. 0515-425507. De
helft van de opbrengst is voor de peuterspeelzaal.

Donateurs concert in stijl
en gepaste ‘avondkleding’
Parrega - Op 8 april a.s. geeft muziekvereniging
Excelsior haar jaarlijkse donateurs concert. Deze
keer belooft het een spectaculaire avond te
worden. Anders dan u van ons gewend bent, wordt
het een avond vol glitter en glamour. In een geheel
in sfeer “Gearhing” maken wij er een Parregaaster
“Night of the Proms” van. Op deze avond kunt u
luisteren naar muziek van niet alleen Excelsior,
maar ook Excelsior begeleid door Martin Heeres:
basgitaar, Klaas Bruinsma: gitaar en Markus
Veenstra: keyboard. Verder treedt op als soliste
Jitske Drayer: zangeres. Zelfs het koor van Parrega
verleent haar medewerking door een nummer
samen met het orkest ten gehore te brengen. Om
vooral onze jeugd niet te vergeten verzorgt het
schoolproject Pimba eveneens een optreden. Om
de sfeer te verhogen vragen wij de bezoekers om
ook geheel in stijl in gepaste avondkleding te
komen (niet verplicht). Met deze avond willen wij
u laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn.
Het concert is in de Gearhing te Parrega en begint
om 20.00 uur. Entree is gratis.
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 30 april 2006

3 gangen keuzemenu maand april
Voorgerechten

Kippensoep

of

Zalmcarpaccio

of

Mosterdsoep

Hoofdgerechten

Spaanse biefstuk

of

Snoekbaars met tagliatelle
en roomsaus

of

Wienerschnitzel
met stroganoffsaus

Nagerechten

Coupe Stracciatella

of

Soesje met vanille-ijs
en chocolade saus

of

Koffie met D.O.M.

€ 18,50

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Top occasions met de beste garantie
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm  2002  € 14400,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003 € 13400,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen   2002 € 13650,-
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco  2001 € 13250,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst 2002  € 12900,-
Peugeot 307XS 1.6,zwart,a/c-ecc,radio-cd,lm velgen  2002 € 12900,-
Peugeot 307 Hdi ,5drs,grijsmet,a/c-ecc,cpv+afst.    2002  € 12800,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 11200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002 € 10900,-
Ford Ka 1.3i,3drs,zwart,stuurbekr,airbag,radio,15dkm 2004  € 6900,-
Opel Corsa 1.2-16v’Strada’,blauwmet,st.bekr, 93dkm  2000 € 6250,-
Ford Ka 1.3i 44kw,zilver,stuurbekr,radio-cd,68 dkm  1998 € 4650,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,stuurbekr,cpv,trekh 1998  € 4250,-
Mits.Carisma 1.6 gl,zilver,lm.velgen,st.bekr,trekh  1997 € 3800,-

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto’s en info.

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

Bridge CLub Makkum
Zittingsuitslag 27 maart + stand comp.

A Paar Score Totaal St.
1 S. Attema & M. v.d. Weerdt* 59,52 347,26 5
1 J. Hutchinson & P. Hutchinson 59,52 372,62 2
3 K. Bruinsma & A. Koornstra* 54,76 374,40 1
4 R. Bergsma & S. v.d. Eems 52,38 351,43 3
5 J. Bergsma & M. v.d. Woude 48,21 345,24 6
6 J. v. Dijk & L. Koornstra-Klok 45,83 309,52 8
7 R. Dijkstra & P.A. Bosma* 41,07 350,23 4
8 R. Boonstra & T. v.d Veen-IJtsma 38,69 336,31 7

B Paar Score Totaal St.
1 S. de Boer & T. van der Berg 63,10 376,42 1
1 A. Poog & Kl. v.d. Eems 63,10 370,24 3
3 K. Reitsma & A. v.d. Woude 52,38 372,86 2
3 H. van As & J. Poog* 52,38 352,98 4
5 E. v.d. Veen & M. Tilburgs 45,83 324,76 7
6 A. Tolsma & P. Bergsma 43,45 335,12 5
7 A. v.d. Meer & M. v.d. Wal 39,88 330,95 6
7 R. Hack & A. Poepjes 39,88 314,29 8

C Paar Score Totaal St.
1 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra 74,40 398,93 1
2 H. Bonnema & D. Molleman 51,79 362,50 2
3 A. van Terwisga & H. Wierda 50,00 338,10 5
3 D. Amels & W. Zijlstra 50,00 357,20 3
5 M. Rinia & R. Tjeerdema 49,40 343,39 4
6 J. v.d. Meer & J. Hibma* 45,24 334,76 6
7 W. Dalstra & A. de Jong* 42,26 326,19 8
8 W. de Vries & J. Bosgraaf 36,90 331,90 7

D Paar Score Totaal St.
1 F. v.d. Belt & M. van Dijk-Rinia 66,25 403,00 1
2 M. Zijlstra & Y. Grobbink 63,75 347,70 3
3 C. Kalf & P. Teerenstra 45,00 333,85 4
4 A. Smit & G. Teerenstra 43,75 374,75 2
5 H. Klein & A. Sieswerda 42,50 312,70 6
6 G. de Jong & T. Spoelstra 38,75 329,60 5

* = invaller(s)/corr; wijzig. Voorbeh.

28 februari
C.E. Kooistra      - H. Koops         1-1
A. Wiersma         - J. v.d. Meer   1-1
O. van Kalsbeek    - Joh. Rinia      0-2
R. Melchers        - E. Mollinga     2-0
H. Visser          - Joh. Tjeerdema  0-2
G. Mensonides      - A.J.van Schaick 1-1
R. Melchers        - I. Werkhoven    0-2

7 maart
S. Tilstra         - A. Wiersma     2-0
A.J.van Schaick    - H. van As        0-2
Joh. Tjeerdema     - H. Visser        1-1
C.E. Kooistra      - G. Mensonides  0-2
J. v.d. Meer       - I. Werkhoven    2-0
O. van Kalsbeek    - Joh. Rinia      1-1

Damuitslagen O.K.K.
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Wij van Scouting Burdine Makkum zijn op zoek 
naar enthousiaste mensen om ons leidingteam te versterken.

Lijkt het je leuk om iedere donderdagmiddag van 16.00 tot 17.30 een
groep kinderen van 7 tot 11 jaar te begeleiden bij het spel van scouting?

Meld je dan aan.

Ervaring niet vereist, een goed humeur, 
flexibiliteit en niet bang voor vieze handen zijn, is belangrijker.

Nieuwsgierig geworden? Bel met een van onderstaande telefoonnummers
of kom eens kijken op een donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur 

in het scoutinggebouw aan de Gedempte putten 24.

Info:
(0515)- 231763 of 06-22308496

V D BLES TAXICENTRALE

Jubileum-aanbieding
Bloemendagen in Anna Paulowna.

Zaterdag 29 april en Maandag 1 mei 2006
Prijs: € 26,00 per persoon

(incl. rondrit met gids, koffie met gebak)

Opstapplaatsen: Makkum 12.00 uur,
Workum 12.20 uur,
Bolsward 12.45 uur.

Retour in Makkum 18.00 uur.
Tochten gaan door vanaf 15 deelnemers.

Aanmelden: Taxi & Touringcar v d Bles
Telefoon: Makkum 0515 - 232 222

www.taxivanderbles.nl

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Voetbalprogramma
VV Makkum 
zaterdag 8 april     

Senioren
Scharneg. ‘70 1 - Makkum 1 14.30 uur
Franeker SC 2 - Makkum 2 14.30 uur
Makkum 3     - Leeuw. Zw. 9 13.00 uur

Junioren
Makkum A1 - JV Bolsward A1 15.00 uur
SDS B1     - Makkum B1 14.00 uur
Makkum C1  - Franeker SC C2 11.30 uur
St. Annap. MC 2 - Makkum MC1 11.15 uur
Makkum D1 - WWS D1 10.15 uur
Makkum D2 - AVC D1      9.00 uur
Makkum E1 - LSC 1890 E2 10.00 uur
Workum E2    - Makkum E2 9.00 uur
Makkum E3 - JV Bolsward E5 9.00 uur
JV Bolsward F1 - Makkum F1 10.15 uur
Sneek F5        - Makkum F2 09.30 uur
Makkum F3   - IJVC F3 9.00 uur

dinsdag 11 april
Makkum C1 - Foarut C1 18.45 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 7 april 
20.15 uur M Makkum 5 - VC Sneek 2
20.15 uur J Makkum 9 - BEO 6
21.25 uur D Makkum 3 - De Wâlde 1
20.15 uur D Makkum 4 - ANO 2
21.25 uur H Makkum 1 - Oeverzw. 1

KNVB-competitie
dinsdag 11 april   
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Avanti 1

Sporthal

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

De Binderij is vanaf nu aangesloten
bij de Euroflorist, de op één na

grootste verzendorganisatie.

Voortaan kunnen wij landelijk 
of internationaal bloemwerk

voor u verzorgen.

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport

Makkum - Zaterdagmiddag 1 april (geen grap)
stond voor Makkum de thuiswedstrijd tegen
hekkensluiter Creil op het programma. Voor
beide ploegen was het zaak de volle winst te
behalen in de strijd tegen lijfsbehoud in de
4e klasse. In de eerdere uitwedstrijd tegen de
gasten uit de polder werd door Makkum nog
met 1-2 gewonnen. Met een selectie van een
man of 18 en een vrieskistje (?) in de dug-out
zouden de drie punten in Makkum moeten
blijven, zo was het strijdplan. Nadat Makkum
de toss had verloren kozen de gasten om met
de wind in de rug de wedstrijd te beginnen.
Geen onverstandige keuze zo zou later blijken. 

Makkum begon scherp aan de wedstrijd en
liet in de eerste 5 minuten haar intenties direct
zien. Creil werd onder druk gezet, maar na
10 minuten was het Creil dat de 0-1 wist te
scoren. Uit een corner, waar de defensie toch
echt alleen maar grassprietjes stond te dekken,
kon Nicky Metzemakers vogelvrij de bal
binnenkoppen. 5 minuten later werd er in de
achterste linie weer niet resoluut uitverdedigd
en slecht gecommuniceerd. Mathé Roose
maakte hier dankbaar gebruik van en krulde
de 0-2 keurig over de uitgelopen Simon
Adema. De anders zo betrouwbare goalie
Simon Adema had een aantal minuten later geen
antwoord op een simpel ogende vrije trap. De
goalie verwerkte bal maar half en de afvallende
bal werd in een kluwen van spelers gretig in
de touwen gejaagd. Na 19 minuten spelen
keek Makkum tegen een schier onmogelijke
achterstand aan van 0-3. Voor een enkele
supporter werd dit te veel en deze begaf zich
al mopperend naar “Bauke’s” plak (kantine).
Makkum leek wakker geschrokken door de
0-3 en ging op zoek de aansluitingstreffer. Nog
voor rust waren er een tweetal mogelijkheden
om dit te realiseren. Na een half uur spelen
was er een mooie aanval over links, maar de
voorzet van Gerard Roorda bleek net iets te
scherp voor de instormende Jouke de Jong.
Op slag van rust was er een identieke aanval,
maar ook nu was de voorzet net te scherp voor
De Jong. In de rust was er dan toch nog enigszins
goed nieuws, want de hoofdprijs in de loterij
werd gewonnen door een Makkumer supporter
(Ernst, eet smakelijk). 

Na rust zou de wedstrijd een geheel ander
gezicht krijgen. Meteen in de eerste paar
minuten had Makkum al een paar kansen op
de aansluitingstreffer, maar de keeper van
Creil gaf zich (nog) niet gewonnen. In de 53ste
minuut was het een vrije trap van aanvoerder

Reimo Tjeerdema (prachtige traptechniek)
die door een ieder werd gemist en daardoor
bij de tweede paal kon binnen vallen.
Makkum ging na deze treffer nog driftiger op
zoek naar meer succes. Na een kwartier spelen
werd er door de defensie van Creil wel
opzichtig hands gemaakt binnen de “16”,
waardoor een penalty zeer terecht werd gegeven.
Ook nu was het weer de sterk spelende
Tjeerdema die zich achter de bal nestelde.
Geconcentreerd en gedecideerd werd de bal
achter de Creilster goalie geschoten,
waardoor de 2-3 op het scorebord kon worden
geschoven. Spits Bouke Jetze Smink was na
70 minuten spelen dichtbij de gelijkmaker,
maar in vrije positie wist deze alleen lucht te
verplaatsen. Vier minuten later was het wel
dezelfde Smink die door het winnen van een
kopduel de gelijkmaker wist in te leiden.
Na een lange inworp van Jelle Hiemstra was
het op doorkoppen van Smink “oudgediende”
Gerard Roorda die de verdiende gelijkmaker
wist te scoren. Na deze gelijkmaker hinkte
Makkum teveel op twee gedachten en vergat
daardoor een periode om gewoon de druk
naar voren te houden. Na 80 minuten spelen
was daar dan eindelijk de betrouwbaarheid
van Simon Adema weer zichtbaar. Zeer attent
reageerde de keeper op een doorgeschoten
bal, waardoor Mathé Roose zijn doortocht
naar het doel zag stranden. In de 85ste minuut
was het bijna Gerard Roorda die de 4-3 wist
te scoren door op een uittrap van Adema de
bal over de uitgelopen Creilster keeper te
lepelen, maar zijn inzet werd ternauwernood
van de doellijn gered. In de allerlaatste minuut
van de officiële speeltijd was het man of the
match (zonder concurrentie) Reimo Tjeerdema
die bijna de winnende treffer wist te maken,
maar zijn mooi genomen vrije trap  eindigde op
de kruising. Na 5 minuten blessure-tijd hield
de scheidsrechter het abrupt voor gezien,
waarna de sportieve wedstrijd een wel erg
onvolwassen einde kreeg. 

Dat sport en emotie hand in hand gaan is
bekend, maar zeker van de technische staf
wordt verwacht dat deze een voorbeeldfunctie
vervult. Zaterdag speelt Makkum de lastige
uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat
Scharnegoutum. Ook dan zal van de 1e
minuut de mouwen moeten worden opgestroopt
en strijd moeten worden geleverd. Het
vlaggen-schip kan hierbij alle steun gebruiken,
dus komt allen, want een dorp en een
vereniging als Makkum in de 5e klasse dat wil
toch niemand!!!

voetbal - Wedstrijd met twee gezichten
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Wonen en werken in deze vrijstaande, 
karakteristieke jaren ‘30 woning met aangebouwde 
werkplaats (± 106 m²). De kelder (h. ± 2.35 m)
onder de gehele werkplaats heeft een eigen
achteringang. De grote achtertuin ligt op het
zuiden. De woning heeft vrij uitzicht en ligt 
op totaal 728 m² eigen grond. Indeling o.a.:
woonkamer met suite deuren naar de grote
woonkeuken v.v. inbouwapparatuur, 
4 slaapkamers, complete badkamer, vaste trap
naar 2e verd. met zolderkamer en berging.

Vraagprijs € 367.000,— kk.k.

Nog 2 te koop van de 4 nieuwe koopappartementen
die door Timmerbedrijf R. de Vries uit Makkum 
worden gerealiseerd in het appartementencomplex 
Altena & Krooyenga State. Indeling: entree/gang,
deels betegeld toilet, grote woonkamer, open
keuken, gang met buitendeur naar binnenplaats,
geheel betegelde badkamer v.v. 2e toilet, 
separate douche, wastafel en ligbad, bijkeuken 
en 2 slaapkamers. De 2 appartementen op de
b.g.g. zijn nog te koop zijn en hebben een 
kleine binnenplaats.

Koopsom € 165.000,— vv.o.n.

Op onze internetsite is een video te zien van 
deze verrassend grote vrijstaande woning met
aangebouwde stenen berging/garage en 
vrijstaande houten schuur, gelegen op totaal 
650 m² eigen grond en op loopafstand van
Makkum. Indeling: entree/hal, ruime woonkamer
met houtkachel, woonkeuken v.v. inbouwapp.,
kelder, bijkeuken met buitendeur, badkamer, 
toilet en berging/garage met wasruimte en
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 4 slaapkamers
en hobbykamer.

Vraagprijs € 258.000,— kk.k.

Fantastisch vrij uitzicht over doorgaand vaarwater
vanuit deze goed onderhouden vrijstaande 
woning. In ± 1990 gebouwd, volledig geïsoleerd
en ligt aan rand van het centrum. Kleine tuin op
het zuiden en totaal 148 m² eigen grond. 
Ind.: entree/hal, toilet met fonteintje, L-vormige
woonkamer, keuken v.v. inbouwapp., grote
bijkeuken met buitendeur. 1e Verd.: overloop,
inloopkast, 3 slaapkamers, badkamer met
dakkapel en v.v. wastafel, 2e toilet en douche. 
2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 239.000,— kk.k.

Schitterende vrijstaande villa (bouwjaar 2001) met
dubbele inpandige garage en fraai aangelegde
tuin. Gelegen aan (vaar)water, aan rand van dorp
op 678 m² eigen grond. De woning is luxe afgewerkt, 
van alle moderne gemakken voorzien en derhalve
zo te betrekken. O.a. een royale woonkamer 
(± 55 m²) met erker en openslaande tuindeuren,
luxe half-open keuken v.v. inbouwapp., 
3 slaapkamers (4e eenvoudig mogelijk) en 
2 badkamers. Inhoud ca. 760 m³, 
woonopp. ± 200 m².

Prijs oop aaanvraag

Op onze internetsite is een video te zien van deze
6 nieuwe herenhuizen met tuin aan de Melkvaart,
waarvan er nog 2 te koop zijn. Deze woningen
zijn met de garages geschakeld en hebben op de
begane grond een entree/hal met toegang tot de
garage, een ruime woonkamer met schuifpui en
een open keuken. Op de 1e verdieping zijn een
overloop, 3 slaapkamers en de badkamer v.v. 
ligbad, toilet, douche en wastafel. Vaste trap 
naar enorme 2e verd. Project van Jorritsma Bouw
te Bolsward.

Koopsom € 255.500,— vv.o.n.

Op een mooie locatie aan de Melkvaart en op
loopafstand van het centrum worden door
bouwbedrijf De Vries Woudsend 2 stijlvolle
herenhuizen met eigen losstaande garage
gebouwd. Deze herenhuizen krijgen op de
beg.grond o.a. een ruime woonkamer,
woonkeuken en een bijkeuken. Op de 1e verd.
zijn o.m. 3 slaapkamers (1 met dakterras) en een
badkamer v.v. toilet, douche en wastafel. 
Vaste trap naar 2e verd. met mogelijkheid tot
zolderkamer. Vanaf ± 436 m² eigen grond.

Koopsom vvanaf € 315.000,— vv.o.n.

Op de begane grond van het appartementen- en
winkelcomplex aan de Lieuwkemastraat zijn 
door Welkom uit Bolsward 4 nieuwe 
koopappartementen gerealiseerd. 
Deze appartementen (woonoppervlak circa 100 m²)
hebben voor de woning een eigen tuin. Indeling:
entree/hal, toilet met fonteintje, slaapkamer, 
badkamer v.v. wastafel en douche, royale
woonkamer met open keuken, 2e slaapkamer 
en bijkeuken met buitendeur. De gemakken van
een appartement en toch een eigen tuin.

Prijzen vvanaf € 167.500,— vv.o.n.

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl

Makkum, VVoorstraat 113 

Wons, WWildinghelaan 22 Makkum, BBleekstraat 222-224 Piaam, BBuren 119

Makkum, LLieuwkemastr. 557-559Makkum, EEngwierderlaan 77Makkum, GGrote ZZijlroede 116

Makkum, KKlipperstraat 446-446a Makkum, LLieuwkemastr.  33-55-77

vviiddeeoo
oopp oonnzzee ssiittee

vviiddeeoo
oopp oonnzzee ssiittee

U heeft toch ook liever
een makelaar die 

nog vol vuur zit...?!
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Binnenkort begint het nieuwe
tuinseizoen weer.

Wat is er lekkerder dan groenten en 
aardappelen van eigen stukje moestuin. 

Er zijn nog enkele percelen van 100 m2 moestuin
over op het Tuinencomplex aan de Rondweg.
Heeft u belangstelling kom dan eens kijken op
tuinencomplex. Heeft u of vragen schroom niet 
neem contact op met een van de bestuursleden
of kom even langs bij één van ons.

Jentje van der Stap de jister 6
Jan Meilink de wijting 11
Willem van de Veer achterdijkje 3
Deli Oostenveld bleekstraat 7

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MMAAKKKKUUMM

ArtoGraphArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk 

voor o.a.

Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra

Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
Bedrijfspresentaties
Naamborden/Gevelletters
Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
Industriële toepassingen
Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport
Gymnasten D.E.S. sportief en aktief

* v.l.n.r. Silke Bruinsma, Marthe Oostenveld, Amy Corinne van Palmhoven, Elisa Koornstra,
Melanie Runhaar en  Loes Attema. Foto: DES

Makkum - Er werden weer onderlinge door
gymwedstrijden D.E.S. georganiseerd op 27

en 28 maart in sporthal Maggenheim. 
De uitslag ziet er als volgt uit.

Meisjes 6 en 7 jaar
1. Liesbeth van der Zee 33.0 punten

2. Jessie Zeilstra 32.5 punten
3. Annemiek Zuidema 31.9 punten
4. Aafke Postma 31.8 punten
5. Marit Nijboer 31.7 punten

Meisjes 8 en 9 jaar
1. Marthe Oostenveld    34.6 punten
2. Silke Bruinsma 33.4 punten
3. Amy C. van Palmhoven 33.2 punten
3. Elisa Koornstra 33.2 punten
4. Manon Rinia 32.3 punten
4. Melanie Runhaar 32.1 punten
5. Loes Attema 31.8 punten

Jongens 10 jaar eo.
1. Remke Bijma 44.7 punten
2. Erwin Schippers 42.5 punten
3. Rik Blanksma 41.4 punten
4. Sander Schippers 41.3 punten

Meisjes 10 jaar eo.
1. Nynke de Jong 34.2 punten
2. Mirthe Jansen 33.9 punten
3. Bo Zwart 33.6 punten
4. Ilse van Palmhoven 33.4 punten

Jongens 6 t/m 9 jaar
1. Ronald Schippers 41.6 punten
2. Steffen Clerc 41.1 punten
3. Remko Slootweg 40.1 punten

Meisjes keur
1. Evelien v/d Land 35.7 punten
2. Merein Bijma 34.5 punten
3. Marleen Schippers 33.4 punten

Meisjes keur
1. Karin de Jong 35.4 punten
2. Marieke Hiemstra 34.7 punten
3. Tineke de Jong 34.2 punten

Bolsward - Het Bolswarder reclamebureau
Okkinga Communicatie heeft begin deze
week versterking gekregen in de vorm van De
Witte Vormgeving & Communicatie uit
Leeuwarden. De bureaus gaan verder onder
de naam Okkinga Communicatie. De Witte is
al zeventien jaar specialist op het gebied van
informatiemarketing en communicatie. Het
bureau van Gerben Okkinga is sinds vijftien jaar
actief op het gebied van reclame en marketing.
Okkinga Communicatie is nu negentien man

sterk en biedt vanuit de voormalige zuivelschool
in Bolsward een breed en creatief dienstenpakket
aan op het gebied van marketing en communicatie. 

De nieuwe combinatie werkt o.a. voor:
Omrin, Rentex Floron, Rabobank, Bouw
Groep Dijkstra Draisma, Empatec, Jurjen de
Vries, Donker, It Fryske Gea, CHN, Pier
Jelles, Wind Groep, Welkom, Brandsma
Mode, Provincie Fryslân, Nicolai Lourens &
Tabak, Kamer van Koophandel e.a.

Okkinga Communicatie en De Witte Vormgeving &
Communicatie gaan samen verder
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Iets verkopen plaats het gratis op
www.recreatiemakkum.nl

www
.

makkumerbelboei
.

nl

Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 

of tel. 0515-231687

TE KOOP Houten schuurtje afm. ca. 4 m x 2m80,
S. de Vries, Strânwei 1, tel. 06-460576480

TE KOOP VW polo 1.4 bwjr. ‘98; km stand 50 d KM;
benzine; 3 drs; hatchback; zilverkleur; airbags
voor; stuurbekrachtiging; nieuwe distr. riem; APK
okt. 2006 € 4.850.-, tel. 06-43212990

TE KOOP Pelgrim 4 pits gasstel kleur wit € 20.-
tel. 0515-231383

TE KOOP Zonnescherm knikarm 3 m. kleur
blauw/wit, tel. 0515-233300

TE KOOP Royaal konijnenhok op poten € 5.-,
tel. 0515-232280

TE KOOP Ouderwetse autoped € 20,-; Voetbal-
schoenen m 35 “Nike” € 10.-, tel. 0515-542275

TE KOOP Twee smeedijzeren stoeltjes met rieten
zittingen, z.g.a.n. leuk voor in de serre, keuken of
buiten! Samen € 70,-, tel. 0515-233866

TE KOOP Zeer royale Conway vouwwagen van
1996, compleet met o.a. disselbak, fiets/bagagerek,
gasfles, koelkast en keukeninventaris. Mooie kleuren,
totale oppervlakte 6.60 * 4.40 cm. vr. pr. € 2500.-
tel. 0515-231014

TE KOOP 510 Camericancup yachtmaquette met
radio afstand bediening € 99.-, tel. 0515-233550

TE KOOP Salontafel met 3 ronde glasplaten chroom
onderstel € 110,-; Zwarte tv meubel met glasplaat
€ 40.-; 4 Eetkamerstoelen tijgerprint € 300.-;
2 Hanglampen en 2 nieuwe wandlampen € 110.-;
Zilverkleur tv meubel met 3 platen € 45.-;
2 Persoons futonbed 140 x 200 zonder matras € 70.-
tel. 06-43212990

TE KOOP Donker eiken kast 3 delig, h. 2m/br.
1.46m/d. 0.48m € 60.-, tel. 0517-531961

TE KOOP Draadloze computermuis € 5.-, 
tel. 0517-532136

TE KOOP Zwart ladenkastje i.g.st. h. 107 cm; br.
76 cm; d. 40 cm € 25.-, tel. 0515-233143

TE KOOP Mooie herenfiets merk Multicycle
kleur ivoorwit, 7 versnellingen z.g.a.n. banden.
Vr.pr. € 95.-, tel. 0515-231769 of 06-53779626
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WEEKEND AANBIEDING

3 BAKE OFF BROOD
diverse soorten
geen 4.79 maar slechts

1.9999
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP 3 Witte rolgordijnen br. 213 x h. 112;
190 x 112; 145 x 112; 1 rolgordijn geschikt voor
een vochtige ruimte br. 81 x h. 115. 3 Jalozieën
grijs hamerslageffect br. 218 x h. 170; 195 x 170;
85 x 113 pr.n.o.t.k., tel. 06-43212990

TE KOOP Zeer goed onderhouden teak-houten tuin-
set bestaande uit: rechthoekige tafel, die te verlengen
is van 1.80 mtr. tot 2.40 mtr., met verstelbare stoelen
compleet met fraaie kussens! Vr.pr. € 750.-, 
tel. 0515-232518

WIE heeft mijn mollenklemmen gestolen nabij
manege Boeyenkamp tussen vr. 24-03  14.30 uur
en za. 25-03  16.30 uur. Heeft iemand wat gezien
of gehoord? tel. 06-48182466

GEVRAAGD Het boek “Van gaand en staand want”
deel 1, schrijver Peter Dorleijn, tel. 0515-232006 

GRATSI AF TE HALEN Cavia mannetje, 
tel. 0515-232854

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp of oppas
* tel. 06-47024245 * tel. 06-15214632
* tel. 06-45048106 * tel. 06-18146421

VERMIST Wie heeft mijn fiets geleend op zaterdag-
nacht 25 februari bij Frisia in Schraard. Zwarte
weduwe fiets met rode bel, grijs met rode snelbinders,
wie weet meer? tel. 0515-579228


