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Makkum - Het ziet er kaal uit in de visserij
haven aan de kade bij de Vries jachtbouw. De
Siran heeft vanaf oktober 2005 vele malen
voor de kade gelegen en iedereen vindt dat toch
altijd weer een fraai gezicht en het trekt vele
kijkers. Het is vrij ongebruikelijk dat een jacht
zolang bij de werf blijft, maar deze eigenaar had
geen haast. Het jacht is behoorlijk onderhanden
genomen. Het interieur werd grondig nagekeken

en de technische installatie is ook grotendeels
vernieuwd of nagekeken. Verder werden en
enkele verbouwingen aan het jacht gedaan. Ze
zijn nu op weg naar de thuis haven aan de
Middellandse zee. Vooral de bemanningsden
die vrouw en kinderen nabij de haven in
Frankrijk hebben wonen zijn blij dat ze weer
dichter bij huis komen. Een weekend Nice per
vliegtuig doe je niet iedere week.

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar

* Afgelopen zondag was het gezellig druk op de sânkop en dit al zo vroeg in het voorjaar.

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, tot vrijdagavond 20.00 uur.
Tijdelijk inleveren bij Truus Rienstra,

Kofstraat 3, 8754 AR Makkum. Telefoon
0515-231648 / fax. 0515-233545 of e-mail:
rienstra@makkum.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 28 maart 2007

Info
Kerkdiensten
zondag 1 april

Familieberichten
In minske had langstme goed te dwaan.

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, tevens jeugdkerk
R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward
19.00 uur Oec. Vesperdienst
Baptistenkerk 2, 3 en 4 april
19.30 uur Passiestonden

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk “De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum,
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk N. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward,
tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

In lêste groet
Ferslein binne wy troch it versterren fan ùs freon

Eeltje Mollinga
Heit van ùs bêrn, Simon Jan en Cia.
Wy winskje Fokje, bêrn en pakesizzers in protte
sterkte ta.
Jelle en Hillie
Makkum, maart 2007

Mei elts die’t him leaf wie om him hinne, is rêstich
fan ús hinnegien, myn ynleave man, ús soarchsume
heit en leave pake

Eeltje Mollinga
* 1 april 1941
Arum

20 maart 2007
Makkum
44 jier

Makkum: Fokje Mollinga - de Witte
Sijbren en Christel
Sven, Ilse
Tom en Harmina
Kim, Noa
Simon Jan en Cia
Klaas en Marchje
Jelmer
Simon
Lars
De routsjinst en de beïerdiging hawwe sneon
24 maart plakfûn te Makkum.
Skriuwadres: Cynthia Lenigestraat 1
8754 CC Makkum
Lieve Pake
Als iets liefs je verlaat ......
Blijft nog altijd de liefde ......
Kim en Noa
Toch nog plotseling is van ons heengegaan,
onze Oom en Zwager

Eeltje Mollinga
Tante Fokje, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
Sipke
Sybren en Hermien
Otte en Corrie
Remco en Meriam

Erg verdrietig zijn wij dat een jaar na Harmina
haar vader nu ook Tom zijn vader, en Kim en Noa
weer hun paké

Eeltje Mollinga
moeten missen.
We wensen Tom, Harmina, Kim en Noa en
natuurlijk verder familie veel sterkte toe met dit
grote verlies.
Ulbe en Jenny
Jacob en Elisabeth
en kinderen

Antoine en Alie
Gerwin en Fenny

Ferslein binne wy troch it ferstjerren fan ús altyd
freonlike buorman

Eeltje Mollinga
Wy winskje Fokje de bêrn en pakesizzers in protte
sterkte ta.
Doeke - Piettie de Boer
Jan - Durkje Helfrich
Douwe - Piety Oostenveld
Hans - Boukje v.d. Werf
Gerrit Bruinsma
Koos van Dijk
Leo - Riet v.d. Bles
Makkum, 20 maart 2007
Als het leven lijden wordt, is rusten goed.
Wij zijn zeer verdrietig dat toch nog plotseling is
overleden

Eeltje Mollinga
Wij wensen Fokje, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Oege en Ans
Rinze en Aukje
Wilko en Marijke
Hennie en Jolanda
en kinderen
Stil zijn wij nu onze vrienden hun vader,
schoonvader en opa

Eeltje

Makkum, maart 2007
moeten missen.
Veel te vroeg ben jij gegaan

Eeltje Mollinga
Wij hebben mooie herinneringen en fijne jaren
met jou gehad.
Wij wensen Fokje, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Ytje - Ruurd
Peter
Fons
Makkum, 20 maart 2007

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
Richard en Babet
Nei een drege tiid is hinnegien de heit
fan ús âld-bestjoerslid Tom

Eetltje Mollinga
Wy winskje Tom en fierder famylje folle sterkte ta.
It SES-bestjoer
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Familieberichten
Verdrietig zijn we dat onze leider Tom zijn vader
en onze medespeelster Kim haar pake moet missen.
Voetballers Makkum E3 en ouders.
Rudy, Jasper, Jelmer, Sjacko, Erik,
Eeltje-Hans, Hidde, Daimy en Niek.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN
Na een ernstige ziekte is overleden onze actieve
chauffeur

Eeltje Mollinga
Je inzet als vrijwillige op onze buurtbus zullen
we erg missen. Wij wensen Fokje, kinderen en
kleinkinderen sterkte in deze moeilijke tijd.
Namens Buurtbus Comité
en Chauffeurs.
Makkum, 20 maart 2007

DONDERDAG 29 MAART
SPECIAL
KATENHAASJE

4 HALEN / 3 BETALEN
DONDERDAG 29 MAART
T/M ZATERDAG 31 MAART

DINSDAG VERSE WORST

KIPSCHNITZELS

VARKENS
500 gram

€ 2.50

4 HALEN / 3 BETALEN
RUNDERVINKEN

RUNDER
500 gram

€ 2.75

4 HALEN / 3 BETALEN
DONDERDAG 29 MAART
T/M WOENSDAG 4 APRIL

WOENSDAG GEHAKT DAG
CAULA TUNNEL SALAMI
H.O.H. GEHAKT

20 maart is overleden

500 gram

Eeltje Mollinga

100 gram

€ 2.25

€ 1.20

ROSBIEF
RUNDER GEHAKT
500 gram

100 gram

€ 2.75

man van Fokje Mollinga-de Witte, lid van onze
zwemclub. Wij wensen Fokje en familie veel
sterkte toe in de komende tijd.

€ 1.30

GEGRILDE HONINGHAM
100 gram

€ 1.79

SELDERIJ KRUIDENCREME

De Makkumer Zwemclub

100 gram

€ 1.10

Na het overlijden van mijn lieve zoon

Wabe de Jong
bedankt voor de kaartjes, die jullie hebben gestuurd
Sietse en Wabe ik mis jullie dag en nacht.
Harmke de Jong-Koster
Wat overblijft zijn mooie herinneringen.....
In de dagen na het overlijden hebben veel mensen
hun herinneringen aan Jan met ons gedeeld.
Samen met velen hebben we Jan een mooi afscheid
kunnen geven. Uw aanwezigheid die dag was voor
ons erg belangrijk.
Maar ook de vele kaarten die we hebben ontvangen
hebben ons erg goed gedaan.
Heel hartelijk dank!
Leo en Margo
Gera en Adrie
Lars en Yvonne
Robert, Wouter en Thomas

Na ongeveer 40 jaar neem ik afscheid
van “Us Leane”.
Mijn nieuw adres is:
Zorgcentrum “Avondrust”
Kerkeburen 66, kamer 309
8754 EB Makkum
J.Bosma-Postma

telefoon 0515-231488 of 232547

Oude Kaas, 500 gram.........................................................3.99
Abee Huzarensalade..................................nu 3 voor 99

cent
Grillham......................................per pakje 5 zegels extra
Kwark Yoghurt, 1 liter..................................................nu 1.39
Fresh Zakdoekjes, 10x10 stuks.............................nu 55 cent
Tandenborstels, pak à 4 stuks.....................................59 cent
Fresh Wegwerp Scheermesjes, pak à 10 stuks.....nu voor 1.29
Jempy Chocoladepasta, pot 400 gram........................85 cent
Brinks Rijstwafels, pak à 13 stuks........................nu 35 cent
Aqua Fruitmix, pak 1.5 liter..................................nu 85 cent
(frisdrank zonder koolzuur)
Aanbiedingen geldig van do. 29/3 t.e.m. wo. 4/4
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Siebe en Klaasje de Witte onderscheiden

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Makkum - Het zal vele Makkumers niet zijn
ontgaan dat Siebe de Witte recent zijn 65e
verjaardag heeft gevierd. Volgens de uitnodiging
voor het daaraan verbonden feestje op de
Vigilante kan de jubilaris nu aanspraak maken
op een aantal door de overheid verstrekten
faciliteiten. Denk bij voorbeeld aan kortingen
bij het openbaar vervoer, dalurenkaarten en
misschien ook wel korting bij het kaartje van
de bioscoop. Of Siebe hier gebruik van zal
maken wordt in twijfel getrokken door de
meerderheid van zijn vrienden verenigd in de
COM (Club Oude Maten). Ter gelegenheid
van deze mijlpaal heeft de volledige vergadering van de COM unaniem besloten Siebe en
Klaasje te benoemen tot respectievelijk Erelid

en Lid van verdienste. Details over het subtiele
verschil tussen deze twee onderscheidingen zijn
te verkrijgen bij de voorzitter. Op eerstgenoemde
receptie op de Sânkop heeft voorzitter Pier de
Boer, na een emotionele toespraak, de bij deze
benoeming behorende oorkondes uitgereikt.
Bijgevoegde foto laat zien dat beide “slachtoffers” rijk verguld waren met deze onderscheiding. De huldiging is daarna nog
bescheiden besprenkeld met enig geestrijk
vocht en voedzame hapjes.
Moge het echtpaar nog lang in gezondheid
leven was de wens van alle aanwezigen.
Willem de Boer

Jaarlijkse collecte van Unicef

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

Pas goed op je zusje...zorg dat jij niet ziek wordt....er is nog zo veel dat ik je had willen leren....”
Adviezen van een van een stervende moeder
in Mozambique aan haar 11-jarige dochtertje.
Maar wat moet zo’n meisje als haar moeder er
niet meer is om voor haar te zorgen? Als er
gewoon niemand meer is die naar haar omkijkt,
omdat aids de hele generatie boven haar heeft
weggeslagen? Zo’n meisje is helemaal alleen,
en ontzettend kwetsbaar. We kunnen haar
vader en moeder niet teruggeven. We kunnen
haar diepe verdriet niet wegnemen. Gelukkig
kunnen we wél veel voor haar doen: regelen
dat ze wordt geregistreerd, wordt ingeënt
tegen kinderziektes, te eten krijgt en naar
school kan. Daar kan ze leren hoe ze zichzelf
kan beschermen tegen aids. Unicef kan dat
niet alleen. Daar heeft Unicef u voor nodig.
Samen kunnen we de levens van deze kinderen weer op de rails zetten. En kunnen we
mensen leren hoe zij ook zélf de kinderen in

hun land kunnen helpen. In Mozambique bijvoorbeeld. Daar leven 325.000 aidswezen.
Velen van hen staan er helemaal alleen voor.
De 11-jarige Joaninha en haar 8-jarige zusje
Chica, die door aids hun beide ouders verloren,
hebben we inmiddels wel kunnen helpen. Zij
krijgen voeding, gezondheidszorg, schoolspullen en worden dagelijks bezocht door een
“activista”, een sociaal werkster.
Dit is een gedeelte uit een brief van Paul van Vliet
(ambassadeur van Unicef). Van 2 t/m 8 april is
de jaarlijkse collecte van Unicef in de gemeente
Wûnseradiel. Uw bijdrage aan de collecte
geeft kinderen zoals Joaninha en Chica weer
hoop en zekerheid.
Voor uw gift zeggen wij u namens alle kinderen
die geholpen worden alvast Hartelijk dank!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor MAART
z Babi Pangang
z Gebakken Kip
in Ketjapsaus
z Mini Loempia's
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Friese en vrouwelijke componisten in
zondagmiddagconcert Makkum

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie Hollandse komkommers
2 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Vers gesneden Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Fruitmix van
Elstar – Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50
Witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

* Keninginnekonsert 2003. Welmoed Tilstra begeleid door harmonieorkest Hallelujah.
Makkum - De Friese Jeugdbrassband o.l.v.
Durk Lautenbach geeft a.s. zondag 1 april
in Makkum een concert met het plaatselijke
harmonieorkest Hallelujah dat onder leiding
staat van dirigent Nynke Jaarsma. Aanvang van
het concert is 16.00 uur en de voorverkoop
van de kaarten is bij boekhandel Coufreur.
Organisatie van het concert ligt bij het Nut
departement Makkum.
De Friese Jeugd Brassband heeft veel hedendaagse composities en werken die minder vaak
worden gespeeld in het repertoire waarbij veel
aandacht uitgaat naar Friese componisten. De
brassband is voornamelijk bekend door promotie
activiteiten op jeugdfestivals, workshops voor
dirigenten en componisten en speciale projecten
voor jeugdbrassbands. Zowel in Fryslân als ver
daarbuiten geniet de band grote bekendheid.
De band is opgericht in 1990 en is samengesteld uit 30 getalenteerde jonge muzikanten in
de leeftijd van 15 tot 25 jaar.
Van een geheel andere muziekstijl is het harmonieorkest Hallelujah. Fluitiste Welmoed Tilstra
is van jongs af aan lid geweest bij Halleujah
Makkum en studeert momenteel aan het conservatorium. Zij zal begeleid worden door het
harmonieorkest Hallelujah bij het “Concertino”

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

van de componiste Cécile Chaminade. Cécile
Chaminade is op 8 augustus 1857 geboren in
Parijs. Haar vader wilde niet betalen voor een
opleiding aan het conservatorium. Mede
omdat George Bizet doorhad dat Cécile talent
had, heeft ze een privé-opleiding gekregen,
waardoor ze in aanraking is gekomen met
vele bekende componisten en docenten. Toen
ze acht jaar oud was begon ze zelf te componeren. Op haar achttiende gaf ze haar eerste
pianoconcert. Chaminades composities waren
erg populair in Frankrijk en in 1982 werd ze
aangesteld als hoofddocent. Ze speelde beter
piano dan de meeste vrouwen in haar tijd en
ook haar liefde voor de muziek steeg die van
haar tijdgenoten te boven. In Amerika is ze
bekend geworden door haar concertstuk dat in
1908 in Philadelphia werd uitgevoerd. Deze
en vele andere werken hebben haar bekend
gemaakt in zowel Europa als Amerika.
“Concertino” is een rapsodisch en romantisch
werk met twee duidelijke thema’s, waarin de
schoonheid van de fluitmuziek en technische
kwaliteiten van zowel de fluit als de fluittiste
Welmoed Tilstra getoond worden. De originele
compositie was met pianobegeleiding. Clayton
Wilson heeft in 1960 een concert-begeleiding
gearrangeerd.

NU O OK H UISGEMAAKTE B ELEGDE B ROODJES!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL
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Laatste week opgave
Leugenbollepop gaat in

Programma Koninginnefeest 2007
Vrijdag 27 april:

Jaarmarkt in het centrum
Kinderrommelmarkt
in het centrum (Plein)
15.00-17.00 uur: (Mode)Show Makkumer
winkeliers in de feesttent
‘s avonds:
Band Why Not

Zondag 29 april:

Vrijdag 4 mei:

20.00 uur:

Playbackshow
Gezins-Bingo

Maandag 30 april:
Rondgang Hallelujah
v.a. 10.00 uur: Rabo-Beachvolleybaltoernooi
in het centrum
10.00-12.00 uur: Kinderspelen in de feesttent
11.00 uur:
Kanonnen op de haven
v.a. 13.30 uur: Paardenmarathon in/rondom
het dorp (stalterrein manege
Boeyenkamp)
v.a. 13.30 uur: Oriënteringsrit voor auto’s
en motoren (start feesttent,
finish De Prins)

15.45 uur:

Zaterdag 28 april:
10.00-16.00 uur:
10.00-12.00 uur:

10.00 uur:

11.30 uur:
v.a. 13.00 uur:
v.a. 15.00 uur:

v.a. 17.00 uur:

Oecumenische kerkdienst
in de feesttent,
na afloop koffiedrinken
Oranjeconcert Hallelujah
Survivaltocht
(start en finish feesttent)
Puzzelrit op de fiets,
voor het hele gezin.
(start en finish feesttent)
Matinee met: Two for the Show

9.00 uur:

v.a. 19.00 uur:

Dodenherdenking
Verzamelen Ds.Touwenlaan,
stille tocht langs monument
naar begraafplaats.
Herdenkingdienst
in de Van Doniakerk

zie ook de website:

www.koninginnevereniging.nl

SÂLT & ZUCCHERO

Vacature restaurantmedewerker
Delicatessen - Trattoria
Sinds 2 jaar is Salt & Zucchero een begrip in Workum als het gaat om Italiaanse delicatessen en catering. Wij vinden
het nu tijd om verder te gaan en daarom openen wij op 6 april a.s. in De Pyramide, gelegen aan het water in de
jachthaven JFB in Warns, een Italiaanse Trattoria. Het is de bedoeling dat hier Italiaanse broodjes, ijs, olijven,
tapenades, afhaalpicknicks en koffie verkocht gaan worden zowel in het pand als op het terras. De eerste tijd zal
het pand alleen geopend zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Openingstijden van 8.00 tot 20.00 uur. Gedurende
de zomermaanden zal uitbreiding van geopende dagen plaatsvinden.
Wij zijn op zoek naar part-timers die zo'n 18 tot 24 uur per week willen werken.
Onze functie-eisen zijn:
bij voorkeur in het bezit zijn van diploma Sociale Hygiëne
bij voorkeur kennis van de Duitse taal
alle werkzaamheden willen doen dus ook w.c.'s schoonmaken
enthousiast zijn om een nieuwe onderneming te helpen opbouwen
Wij bieden een leuke enthousiaste werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Salt & Zucchero, Súd 8, 8711 CV Workum, Tel. 06-51343444 of 06-51343550

Makkum - De inschrijving van het 18e
Leugenbollepop is verlengd met 1 week! Je hebt
nog zeven dagen om een nummer uit te zoeken
voor het festival wat 31 augustus 2007 wordt
gehouden. Hoe kun je je opgeven? Haal bij
diverse horeca of de kantine van de Sporthal
een opgave fomulier of geef je op via de de
website www.leugenbollepop.nl. Gebruik je een
opgave formulier dan kun je deze inleveren
bij van der Weerd elektronica in de Bleekstraat
te Makkum.
Stichting Leugenbollepop heeft op de website
diverse weblinks geplaatst met daarop een
overzicht van mogelijke nummers die uitermate
geschikt zijn voor het festival. Dit jaar kan iedere
deelnemer een drietal nummers opgeven in 3
categorieën. Kies een nummer in de categorie
feestmuziek, een nummer in de categorie
klassiekers en een nummer in de categorie
huidige hits. Kies in alle categorieën je
favoriete nummer. Afhankelijk van het aantal
deelnemers mag je dan 1 van de drie nummers
of meer gaan instuderen en uiteindelijk zingen.
Stichting Leugenbollepop Makkum wil op
deze manier een mooi en gevarieerd programma
neerzetten met meest ongetrainde amateur
zangers en zangeressen. Zie het als een dans
met onbekend talent zonder jury en sms stemmen
maar mét 1500 man publiek en een ijzersterke
Superband!
De Superbands bestaan dit jaar uit de vertrouwde
gezichten maar nieuw zijn dit jaar een aantal
muzikanten die voortkomen uit de band
Wymaroo. In 2003, 2004 en 2005 hebben zij
ook al de begeleiding op zich genomen.
Ervaring genoeg dus aan muzikanten.
Leugenbollepop is een unieke happening die
onervaren zangers en zangeressen een kans
biedt te zingen op een groot podium voor veel
mensen en met een prima band. Denk alvast
na over een mooie meezinger, een kneiter van
een hit of een klassieker en sta dan op 31
augustus 2007 klappertandend te stralen op
het podium.
Op de website en op het opgave formulier
meer informatie en tips over de opgave. Dit
jaar weer een professioneel podium in het
centrum van Makkum! Vanaf 19.00 uur klinken
de eerste tonen over het plein. Dit jaar een
voorprogramma van Makkumer bands/artiesten.
Later op de website meer informatie en houd
ook vooral de Makkumer Belboei in de gaten
voor nadere informatie!

Te Koop
Gebruikte Dames/Heren fietsen.
Geheel nagezien.
Geschikt voor werk en school.
Van € 75.- tot € 150.- p/st.
tel. 0517-579383
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Agenda
donderdag 29 maart
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
Jaarvergadering Plaatselijk Belang
m.m.v. O. Gielstra van Stichting Ald Makkum

vrijdag 30 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
Paasmarkt 14.00 tot 18.00 uur. Voor meer info
Mevr. A. Hilhorst, tel. 0515-231655
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
slotavond Kalverjassen

zaterdag 31 maart
Arum - Gereformeerde kerk
Concert Wubbenus Jacobs 19.45 uur

zondag 1 april
Makkum - Van Doniakerk 16.00 uur
‘t Nut Departement organiseert koffieconcert
m.m.v. De Friese Jeugd Brassband o.l.v. Durk
Lautenbach uit Wons en het harmonieorkest
Hallelujah Makkum o.l.v. Nynke Jaarsma uit
Wons
Piaam - De Nynke Pleats vanaf 15.30 uur
Kinderactiviteiten

Exposities
Makkum - Expositie modeporselein door
Alexander van Slobbe van 25 maart tot en met
28 mei bij Koninklijke Tichelaar. Geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
zondags gesloten
Piaam - Expositie van Bauke Feenstra in de
Nynke Pleats vanaf heden tot eind april. Open
zaterdag & zondags vanaf 11.00 uur, toegang
gratis

Familiebericht
Dankbetuiging
De natte zesde maart werd een onvergetelijke
dag. Want het regende ook telefoontjes, brieven,
kaarten, bloemen, planten en vele andere
verrassingen. Onze oprechte dank aan allen
die ons zo gul bedachten.
Geweldig!
Piaam, Daan en Geertje en familie.

plaats uw familiebericht in de

Makkumer Belboei
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Modeporselein door Alexander van Slobbe

1 april 2006 - 1 april 2007

HIEP HIEP HOERA!
Wij bestaan 1 jaar!
En om dit te vieren, geven wij van
vandaag 28 maart t/m zaterdag 31 maart

30% korting

op het gehele assortiment.
Lever in deze dagen na uw aankoop
de kassabon in, met daarop uw naam
en telefoonnummer, en maak kans op
leuke prijzen. Uit alle kassabonnen
worden 10 winnaars getrokken.
Lieuwkemastraat 11, 8754 BL Makkum, 05151 - 231166

* links: Alexander van Slobbe, midden: Jan Tichelaar en rechts pop met parel van Vermeer.

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

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

Makkum - Op 25 maart start in de kunstnijverheidswinkel van Koninklijke Tichelaar Makkum
een tentoonstelling waarin de resultaten van de
succesvolle samenwerking met vooraanstaand
modeontwerper Alexander van Slobbe worden
getoond. De introductie van modeaccessoires
en sieraden markeert een nieuwe weg voor
het bedrijf en betekent een verbreding van de
collectie traditionele en hedendaagse producten.
Buiten de introductie van nieuw ontwikkeld werk
zullen de eerder geïntroduceerde “Parels van
Makkum” als losse kunstwerkjes verkrijgbaar
zijn. In het najaar van 2006 werden de “Parels
van Makkum” voor het eerst gepresenteerd.
“Parels van Makkum” is een serie vergrote,
afgekante en halve parels in porselein die in
verschillende glazuren en decoraties zijn uitgevoerd. Vanaf 25 maart zijn de Parels niet
alleen als compleet collier te koop, ook kan de
drager zelf een eigen unieke “parelketting”
samenstellen door naar eigen keuze Parels los uit
te kiezen. Naast de “Parels van Makkum” worden
ook porseleinen knopen in diverse maten en
uitvoeringen, schakelarmbanden en oorbellen
met miniatuur Parels van Makkum getoond.

Het modeporselein wordt geëxposeerd samen
met een deel van de “Archive” collectie van
Alexander van Slobbe. Deze collectie vormt de
ruggengraat van zijn kledinglijn Orson + Bodil.
Ieder seizoen wordt de “Archive” collectie
aangevuld met nieuwe ontwerpen.
Ongeveer anderhalf jaar geleden besloten Van
Slobbe en Tichelaar op voortvarende wijze
gestalte te geven aan een gedeelde ambitie:
het versterken van de nog aanwezige ambachtelijke kwaliteiten in Nederland door middel
van innovatief ontwerp.
De samenwerking met Alexander van Slobbe
is een logische stap voor Koninklijke Tichelaar
Makkum die regelmatig samenwerkt met de
top van de Nederlandse vormgeving, zoals
Hella Jongerius, Jurgen Bey en Job Smeets.
Ook voor Van Slobbe is deze samenwerking
logisch. Met zijn merk Orson + Bodil probeert
hij zoveel mogelijk te werken met nog aanwezige ambachtslieden in Nederland of
gebruik te maken van ambachtelijke kennis
van nieuwe Nederlanders.

Koninginnefeest in Makkum
Makkum - Het is alweer bijna zover. De viering
van de verjaardag van Hare Majesteit de
Koningin wordt traditiegetrouw gevierd op 30
april en dat duurt niet meer zo lang. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang want in
Makkum zijn we gewend om dit niet op één
dag maar op meerdere dagen te vieren, met
activiteiten voor jong en oud.
Elders in de Makkumer Belboei ziet u het
totale programma.

Nog even een oproep: alle kinderen t/m 12 jaar
kunnen alvast weer gaan oefenen voor deelname
aan de playbackshow. Voor deelname aan de
spectaculaire survivaltocht kunnen ploegen
zich nu reeds aanmelden, evenals meedoen
aan het beachvolleybaltoernooi. Over de wijze
van opgeven voor bovengenoemde evenementen
kunt u alles lezen op de website van de
Koninginnevereniging:
www.koninginnevereniging.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Michel Galema schildert,
tekent, ontwerpt
en portretteert
Allingawier - Michiel Galama groeide op in
Tjerkwerd en werd gepassioneerd door de
ruimte en de vrijheid van het platteland.
Geboeid door licht en kleuren schilderde hij
dorpen en dieren.Naast het schilderen, tekent
hij ook, ontwerpt en portretteert. Schilderijen
uit de directe omgeving waarbij het vastleggen van
de sfeer bepalend is, zijn te zien in museumdorp
Allingawier van 1 april t/m 28 juni in de
Expositiekerk. Het museumdorp is geopend van
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Concert Wubbenus
Jacobs Arum
Arum - Op zaterdag 31 maart geeft de Chr.
Muziekvereniging “Wubbenus Jacobs” uit
Arum, onder leiding van mevrouw S. Fritsma,
een concert in de Gereformeerde Kerk te
Arum. Medewerking aan dit concert wordt
verleend door het Jankfoddekoar “Tûzen
Triennen” uit Britsum. Dit koor staat onder
leiding van mevrouw G. Kingma. Ook zullen
leerlingen van de muziekvereniging een bijdrage
leveren. Het concert begint om 19.45 uur.

Opbrengst
collecte Reumafonds
Makkum - Het reumafonds heeft in Makkum
€ 1219.07 opgehaald tijdens de jaarlijkse collecteweek. Met dit geld kan het fonds nog meer
onderzoek doen naar de bestrijding van reuma.
Alle gevers en vrijwilligers hartelijk bedankt.

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek
Wegens nascholing wordt de praktijk
a.s DONDERDAG-29EN VRIJDAG 30 MAART
waargenomen door dr Dierick
Donderdag is wel de apotheek geopend
voor herhalingsrecepten.

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Openbare Bibliotheek Makkum
Aanwinsten
Dvd’s
Afblijven; De legende van de Bokkenrijders- Naar het boek van Ton van Reen; Madonna- The confessions tour;
Poeh’s lollifanten film; Theo Maassen- Tegen beter weten in;
PlayStation 2
Cars- Disney; Grand theft Auto- San Andreas; Open season- Baas in eigen bos; Tom en Jerry- in de strijd der
snorharen;
CD-rom
Kruistocht in spijkerbroek- Help Dolf zoveel mogelijk kinderen in Genua te brengen;
Informatief
Aalberts, A.- e-mailen voor iedereen; Bakker, S.- Bereik en behoud je ideale gewicht; Boeij, C.- Even luchten
(openhartige verhalen uit de gevangenis); Boshuisen, A.- Mijn geluk maak ik zelf wel (psycho survivalgids voor
vrouwen); Courteney, H.- Het zesde zintuig (het bewijs dat het zesde zintuig bestaat); De waargebeurde verhalen van ‘s werelds beruchtste terroristen; Elliot, J.- De kleine gevangene (de getuigenis van een moedige
jonge vrouw die werd misbruikt); Esselbrugge, E.- Ik ga ervoor (hoe je goede voornemens in daden omzet);
Hall, A.- Natascha Kampusch (het meisje in de kelder); Hoitink, Y.- Internet bij stamboom onderzoek ; Jongeren
en hun digitale wereld (wat ouders en leraren eigenlijk moeten weten); Karstkarel, P.- Bloedmooi Wûnseradiel
(landschappen, dorpen, dijken, vaarten, droogmakerijen en monumenten); Kavanagh, W.- Babymassage en
Reflexologie; Kerklaan, C.- Maansknopen, zwarte lichten en familiepatronen (over het licht dat indaalt);
Kroonenberg, Y.- Monogamie voor beginners (alle aspecten van de verboden liefde); Kuyper, M.- Zinvol ouder
worden (nieuwe mogelijkheden na je vijfstigste); Saleh, N.- De verse Marokkaanse keuken; Schmidt, A.-Ziezo
(de 347 kinderversjes); Schutten, H.- Hells Angels (motorclub of misdaadbende?);Sleeuwenhoek, B.- Het
schrale eind (een reis langs de bedwongen Zuiderzee); Stappers, W.- Babybreiboek;
Romans
Aspe, P.- Alibi (tijdens de opnames van een film wordt het lijk van een onbekende gevonden); Berends, S.- Over
geloof hoop & liefde (een jonge vrouw wil zelfstandig zijn en maakt zich los van haar moeder); Collins, J.Lovers & players (seks, familiegeheimen, macht rijkdom en dodelijke keuzes ); Connelly, M.- Echo Park (als
Harry Bosch de klok zou kunnen tergdraaien ...); Crusie, J.- Jackpot! (twee leuke zussen en een stad vol slimme vogels, slome sukkels en sexy spetters; Dahl, A.- Schijnoffer (in een zweedse kroeg valt een dode); Faber,
M.- De appel (nieuwe lelieblank verhalen); Francis, D.- Dodelijk web (een ex-jockey, nu privédetective krijgt 3
opdrachten); Hannah, K.- Alice, het wolvenmeisje (een kinderpsychiater probeert de identiteit te achterhalen
van een meisje dat zich in de wildernis verborgen heeft gehouden); Ironside, V.- Nee, ik wil niet bij een leesclub! (om haar zestigste verjaardag het hoofd te bieden begint een vrouw een dagboek); Kingsbury, K.Verbroken belofte (wanneer zijn geheim aan het licht komt, stort zijn wereld in); Kruijssen, S.v.- Het weblog van
Annemiek (een humoristische roman over het leven van een 24 jarige student); Richards, E.- Het geheim van
Fox River (een vrouw die op onverklaarbare wijze blind is geworden gaat de confrontatie met het verleden
aan);Tyler, J.- Thuiskomen (twee adoptiegezinnen raken bevriend); Weisberger, L.- De duivel draagt Prada;
Willig, L.- De verborgen geschiedenis van de Roze Anjer (een historica vindt een kist met onbekende documenten over een spion.);
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Wist u dat...
* er hedenavond in Ons Gebouw om 20.00 uur
de Ledenvergadering van de Berafenisvereniging Makkum e.o. plaatsvindt
* de Koninginnevereniging een prachtige
website heeft
* u/je daar alles kunt lezen over het
Koninginnefeest 2007
* ook over het aanmelden voor deelname aan
de diverse activiteiten
* www.koninginnevereniging.nl
* de jaarlijkse rommelmarkt van actie
kerkenwerk dit jaar wordt gehouden op
zaterdag 12 mei

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

benzine
VW golf VARIANT 1.6-16V,zilver,airco,radio-cd,cruisecontrol,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bediening,64 dkm
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,climate contr,lm.velgen,
Cruisecontr,el.ramen,cpv+afst.bed,trekhaak, 81dkm
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
Citroen Picasso 1.8-16v,airco-ecc,cr.contr,r-cd,84dkm
Seat Leon 1.6-16v,zilver,a/c,el.rmn,trekh,r-cd,83dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Ford Ka 1.3i,blauwmet,stuurbekr,airbag,radio,18 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
blanke dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Peugeot 307 SW 2.0Hdi airco,r-cd,cruisecontr,100 dkm
Peugeot 406 Break Hdi 110pk,zilver,airco-ecc,cruisecontrol
Lm.velgen,radio-cd/navigatie,trekh,el.rmn/spiegels.
Peugeot 307XT 2.0Hdi,5drs,blauwmet,a/c,el.rmn,125dkm
VW Golf Variant Tdi,comf,zwart,a/c,cr.contr,r-cd

* vanaf 10 maart u elke zaterdagochtend tussen
9.00 en 12.00 uw rommelmarktspullen kunt
brengen naar het kerkelijk centrum ‘Het Anker’
* wanneer u niet in staat bent uw spullen zelf
te brengen u contact kunt opnemen met
Kor Smit, 232743

2003

€ 14450,-

2001

€ 13900,-

2002
2003
2001
2002
2004
2002

€ 13445,€ 13250,€ 8900,€ 8250,€ 7250,€ 7250,-

* met de opbrengst een project gesteund wordt
van Jan en Cocky Finnema in Rwanda
* u/jij deze week de allerlaatste kans heeft/hebt
om een zeemeermin en neptunus bij de
stichting Visserijdagen Makkum aan te dragen
* de namen stopt u/jij in de groen/gele bus
* deze bus bij Fokje’s naaiatelier, Kerkstraat 41,
op de stoep staat
* meester Hans B. donderdag 29 maart,
25 jaar aan de O.B.S. staat

10-2003
2004
2003

€ 16900,€ 14800,€ 13900,-

2004
2002
2002

€ 11900,€ 11650,€ 11400,-

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

* hij dit heugelijke feit op deze dag viert met
kinderen en ouders
* daarbij komt ook nog dat hij zestig jaar wordt
* wij meester Hans hiermee van harte feliciteren

www.makkumerbelboei.nl

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum
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STOP !
Witmarsum - De Noodopvang voor
Vluchtelingen heeft helaas een (tijdelijke) stop
moeten instellen in de door haar zo op prijs
gestelde vrijwillige inbreng van goede gebruikte
kleding. Omdat het uitzoeken een erg arbeidsintensieve bezigheid is en we hiervoor te weinig
vrijwilligers hebben, zijn we hiertoe helaas
genoodzaakt. Ook speelgoed en huishoudelijke
zaken hebben we meer dan voldoende.
Wel willen we heel graag op korte termijn
goede baby kleertjes en kinderkleding tot 2
jaar hebben voor verkoop op de vrijmarkt tijdens
Koninginnedag in Harlingen. Ook hebben we
nog steeds veel behoefte aan regenkleding,
laarzen en herenschoenen! U kunt hiervoor
contact opnemen met de Noodopvang op
tel. nr. 0517641502 van Anneke de Haan of
op maandagochtend tussen half elf en twaalf
uur even in Witmarsum langs komen; in het
laatste geval: melden op kantoor!

Zing mee .....
Makkum - Op d.v. zondagavond 1 april zingen
we weer bekende “Paasliederen”, in de grote
zaal van “Avondrust”, Kerkeburen 66. De
samenzang wordt begeleid op het orgel door
dhr. A. Couperus. De toegang is vrij. Aanvang
19.30 uur. U bent van harte welkom. “Samen
in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan”.
Voor meer info: A. Otter, 0515-542126
of D. Tamminga, 0515-231618.

Sport
Volleybal -

Dames nemen drie belangrijke punten mee uit Drachten

Drachten - Er moest wat gebeuren afgelopen
zaterdag in Drachten. Alle ploegen die nog
tegen degradatie vechten staan angstig dicht
bij elkaar in de ranglijst. De vorige wedstrijd
in Holwerd hebben we ook slechts één punt
gepakt. Het spel was twijfelachtig en er werden
veel persoonlijke fouten gemaakt. Maar goed,
die éne punt hebben we toch maar weer. We
blijven positief en hadden zaterdag zin om
even lekker te ballen. Natuurlijk hadden we
de drie- één overwinning thuis nog in ons
achterhoofd. Helaas waren Rommy en Lieke
vandaag niet van de partij.
De eerste set ging voorspoedig. Iedereen
zorgde voor een goede servedruk, waardoor de
tegenstanders de één na de andere fout maakten.
We stonden er zelf versteld van. Het was vlot
13-25, de eerste set(punt!!!) was binnen.
De tweede set ging Drachten harder werken
en maakten wij meer fouten. Drachten liep uit
richting de 20. Op een gegeven moment kwam
ook Makkum weer wat meer in het spel en
stonden we weer aardig gelijk. Het was zeker
spannend, maar Drachten won de tweede set
met 25-23.
De derde set begonnen we redelijk goed. We

bleven continue een paar punten voor op
Drachten, maar er moest hard gewerkt worden.
Weer kwam daar de set point voor Makkum
met 21-24. Maar blijkbaar was het te spannend
want Drachten won deze set met 26-24.
Extra gemotiveerd gingen we nu de vierde set in.
Het ging meteen een stuk beter. De servedruk
was terug en er werd goed gepasst. Met mooie
set-ups kon er goed aangevallen worden. Zo
kwamen de punten gemakkelijk binnen. Toch
was zo nu en dan ook de welbekende dip te
herkennen, maar die kunnen we vergeten.
Deze set was weer voor Makkum met 18-25.
Nou, dan nu de zoveelste vijfde set!
We hadden allemaal het vertrouwen dat we
konden winnen, en gelukkig was dit terecht.
Er was al snel een redelijke voorsprong, die
we tot en met de vijftiende punt vast konden
houden. Met 11-15 was de vijfde set voor
Makkum en de winst binnen! We hopen in de
winning mood te blijven de rest van het
seizoen, zodat we zeker zijn dat we niet kunnen
degraderen.
Nog een speciaal bedankje naar ons publiek is
wel op zijn plaats! Zaterdag spelen we weer
thuis om 17.00 uur...

Sanne El v.d Vlugt (VenO) en Johannes de Best (DIO)
Kampioen van Wûnseradiel

Een nominatie voor
2 horecazaken op Plein
in Makkum
Makkum - Vorige week ontving Hennie de Vries
eigenaar van Gasterij “Hennie fan Richt” het
bericht dat hij op nominatie staat voor de markantste horeca ondernemer van Friesland.
Zijn collega van het It Posthûs ontving een
Michelin nominatie. Beide horecabedrijven
zijn op het Plein in Makkum gevestigd, Hennie
de Vries spreekt over het nominatieplein.

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Jildou Valkema op evenwichtsbalk
Makkum - Zaterdag 24 maart werden in sporthal
Maggenheim te Makkum de turnkampioenschappen van Wûnseradiel gehouden. In totaal
221 jongens en meisjes (182 meisjes, 39 jongens)
streden om de medailles. Wedstrijdleiders Jelle
de Vries kon exact half tien de eerste deelnemers
naar de toestellen sturen.
Er werd door de meisjes (in de leeftijd variërend
van 6 tot 16) een vierkamp geturnd, namelijk
balk, brug, sprong en vloer. Alle oefeningen
werden beoordeeld door een jurycorps van in
totaal 13 leden. De deelnemers waren ingedeeld

naar leeftijd en/of niveau. Degene van alle 1e
prijswinnaars met de hoogste totaalscore mag
zich een jaar turnkampioen van Wûnseradiel
noemen. Bij de meisjes werd met 35.70 punten
deze prijs in de wacht gesleept door de op
niveau 11 turnende Sanne El v.d Vlugt van
gymvereniging VenO Witmarsum. Bij de
jongens was die eer weggelegd voor Johannes
de Best van DIO Pingjum, die op z’n vijfkamp
een totaal van 43.50 punten bijeen turnde.
Rond de klok van 15.00 uur waren alle prijzen
uitgereikt en kwam een einde aan deze vlot
verlopen 6e Wûnseradielkampioenschappen.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 31 maart
senioren
Tonego 1
Makkum 2
Makkum 3

- Makkum 1
- AVC 2
- Sleat 2

junioren
Makkum A1
Makkum B1
De Walde C1
Makkum MC 1

- Nijland A1
14.30 uur
- LSC 1890 B2
10.45 uur
- Makkum C1
9.00 uur
- B’bergum MC1 12.30 uur

pupillen
ONS Sneek D1
TTBC D3
Woudsend E1
Makkum F2
Langweer E1
FVC F1
Makkum F2
Makkum F3
Makkum F4
Mulier F3

- Makkum D1
- Makkum D2
- Makkum E1
- NOK E2
- Makkum E3
- Makkum F1
- Sneek F3
- Mulier F1
- SDS F4
- Makkum F5

15.00 uur
12.30 uur
14.30 uur

10.15 uur
9.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
9.00 uur

dinsdag 3 april
senioren
Heeg 1

- Makkum 1

18.30 uur

Sporthal
KNKB-competitie
dinsdag 3 april
20.00 uur H Nij Engwier 1

NeVoBo-competitie
vrijdag 30 maart

Vereniging

P laatselijk B elang M akkum

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging
Plaatselijk Belang Makkum haar leden uit tot
het bijwonen van haar jaarvergadering.

UITNODIGING!

Deze zal plaatsvinden op:
donderdag 29 maart a.s. in café-restaurant
‘De Prins’ te Makkum, aanvang 20.00 uur.

Opening
Mededelingen
Verslag jaarvergadering 30 maart 2006
Jaarverslag 2006/2007
Financieel verslag / Begroting
Verslag Kascommissie
Benoeming Kascommissielid
Multifunctioneel Centrum (spreker)
KORTE PAUZE

20.15 uur RMBH Makkum 7
20.15 uur JMA Makkum 6
21.25 uur D Makkum 3
20.15 uur D Set Up 2
21.25 uur H Makkum 2

- VCZ 2
- Heecher Op 5
- Oeverzw. 2
- ANO 2
- Oevcerzw. 2

zaterdag 31 maart

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- Renado 2

10. Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar: dhr Bouwe Elzinga
- aftredend en herkiesbaar: mevr. Ria Oostenveld
- periodiek aftredend en niet herkiesbaar:
de heer Klaas de Boer
Het bestuur stelt voor in deze vacature te
benoemen: mevrouw Alie Postma
11. Rondvraag
Sluiting

Na de vergadering zal de heer Otto Gielstra van Stichting “Ald Makkum” het een en ander
uit de doeken doen betreffende het Makkum van vroeger en nu en zal hij iets vertellen over
het ontstaan van de Afsluitdijk.

17.00 uur DRPA Makkum 1 - Vovesa 1
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Sport
voetbal -

Makkum geeft Scharnegoutum weer hoop

Scharnegoutum - Zaterdagmiddag 24 maart
stond voor Makkum de belangrijke uitwedstrijd
tegen degradatieconcurrent Scharnegoutum
op het programma. De eerdere thuiswedstrijd
tegen Scharnegoutum leverde een zwaar
bevochten 1-1 op. Voorafgaand aan de wedstrijd
nuttigde de voltallige selectie soep met broodjes
bij trainer Sinnema. Voorafgaand aan de
wedstrijd controleerde vader en zoon Terpstra
nog eenmaal de grasmat, waarschijnlijk op
achtergebleven kievitseieren, door er op een
zeer ontspannen wijze overheen te schrijden.
Het programmaboekje kondigde aan dat het
voor Scharnegoutum inmiddels 1 minuut voor
twaalf was, en dit met de zomertijd nog in het
verschiet. Verlies deze middag moest absoluut
worden voorkomen en met een achterstand
zou de laatste twintig minuten alle risico’s
worden genomen. Zover heeft het echter niet
hoeven komen. De eerste helft poogde Makkum
met strijd Scharnegoutum onder druk te zetten,
maar meer dan een paar mogelijkheden waren
in de eerste 45 minuten niet te noteren.
Makkum had moeite met de speelwijze van
Scharnegoutum en was niet in staat om een
vrije speler te vinden om zo enigszins lijn in
het spel te krijgen.
In de tweede helft maakte Johan Boonstra sinds
lange tijd zijn rentree. Ondanks dat Makkum
in de tweede helft optisch de bovenliggende
partij was, keek het toch tegen een 1-0 achterstand aan. Vanaf de rand van het strafschopgebied
was het Van der Werf die met een volley doelman
Simon Adema volstrekt kansloos liet. Makkum
weliswaar geschrokken van deze achterstand
maakte het vrijwel direct vanaf de aftrap weer

goed. Met een subliem steekballetje wist
Ronald Koops de goed doorgelopen Johan
Boonstra vrij voor de keeper te zetten.
Boonstra bleef koelbloedig en schoof keurig
de 1-1 binnen. Deze opsteker deed Makkum
schijnbaar goed, want het kreeg een aantal
mogelijkheden om op voorsprong te komen.
Zo waren met name Jelle Hiemstra en Reimo
Tjeerdema dichtbij een treffer, maar telkens
was of de richting niet in orde of kreeg
Scharnegoutum er een been tussen. Na 75
minuten kregen Rein Miedema en Timo Smit
het op de heupen en sneden op een bijna
Braziliaanse wijze door de verdediging, maar
ook deze keer leverde het geen doelpunt op.
10 minuten voor tijd kwam Scharnegoutum
tegen de verhouding in op voorsprong. Simon
Adema wist in eerste instantie nog een kopbal
van Leo de Boer uit het doel te ronselen,
maar op de rebound van Gaastra had Adema
geen passend antwoord. Dat Makkum deze
periode niet erg gelukkig is, bewees Pieter
Genee door drie minuten later op een uiterst
ongelukkig wijze de 3-1 eindstand achter
Adema te koppen.
Voor Makkum is het nu zaak dat de neuzen
van de gehele selectie dezelfde kant op blijven
staan en dat men als team de schouders er
onder weet te zetten, om maar eens een paar
clichés te gebruiken. Op deze manier worden
in de resterende wedstrijden echt wel de
broodnodige punten gepakt. Hiermee wordt
volgende week gestart in de thuiswedstrijd
tegen koploper Bant. Het spreekt voor zich
dat een ieder welkom is en ook wordt verwacht
op sportpark “de Braak”

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Zing mee...
“Samen in de naam van Jezus”
Zangavond in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum
op D.V. zondagavond 1 april
Aanvang 19.30 uur - Toegang vrij
info: tel. 0515-542126 of 231618

Zoekt per direct;
* Keukenhulp ( min.lftd. 16 jaar) m/v.
* Medewerkers voor in de bediening m/v.
* Afwashulp ( min.lftd. 16 jaar) m/v.
Bel of schrijf
06 - 515 079 37 / 0515 - 23 29 21
Bistro Hennie Fan Richt / Plein 10, 8754 ER MAKKUM

Zaterdag 31 maart - Vanaf 18.00 uur
HUISWIJNPROEVERIJ
dit om te helpen om de keuze te maken
voor een Superieure huiswijn
Keuze uit 6 wijnen en het proeven is gratis!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

AGENDA:
Zondag 1 april 2007 vanaf 15.30 uur:
Kinderactiviteiten:
PAASBOOM maken onder begeleiding,
inleg € 2,50
(=incl. 1x consumptie + versnapering)
Vrijdag 6 april 2007, 18.30 uur:
Dinerkomedie:
Theater, waarin het publiek en het diner
een wezenlijk onderdeel vormen.
€ 47,50 p.p. incl. 5-gangendiner
(alleen op reservering)
De Nynke Pleats
Buren 25 Piaam
Tel.:0515-231707
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Hele mooie box, groen met blank hout, met lade
eronder. Weinig gebruikt met nieuw boxkleed € 45.tel. 06-37165115
Friese vlag wegens verhuizing naar een verzorgingshuis, bijna niet gebruikt mt. 150 bij 100 cm, € 20.tel. 0517-531824
Een leuk schoolbord staand met 2 zijde te tekenen,
leuk voor de kinderen, tel. 06-21403801
Goed lopende buitenboordmotor, merk Mercuri
7,5 pk kortstaart + tank € 300.-, tel. 0515-232725
Glazen tochtdeur thermopane, links- en rechtsdraaiend
+ bevestigingsmateriaal. Past op ieder binnenkozijn
€ 50.-, tel. 0515-231940

TE KOOP

Een moderne salontafel, verchroomd onderstel met
‘n glasplaat € 25.-; Een burostoel kleur rood € 10.-;
Een spiltrap rechtsdraaiend 180 graden met hardhouten treden hoogte 275 cm € 100.-, tel. 0515-232621
Voetbalschoenen mt 36/37, tel. 0515-231263
Konijnenhok voor buiten met nachthok 1.20 x 0.55 cm
€ 20.-; Konijnenren € 20.-, tel. 0515-579312

De Geep 16
MAKKUM

Weinig gebruikte Mamoet skelter merk “Berg” type
Super met 2 zitjes, vr.pr. € 150.-, tel. 0515-231119

Keurig afgewerkte
tussenwoning.
Een bezichtiging
meer dan waard.

Inbouw koelkast, merk Liebherr; Gelderland bankje
(2 zits); Meidenkast; Centrifuge, tel. 0515-233104
na 18.00 uur

Vraagprijs:
€ 185.000,-- k.k.

Moderne meisjeskleding vanaf € 1.-; Blauwe 3 zits
Chesterfield bank € 75.-; Diverse emaillen pannen,
tel. 0517-641846
Silwa filmprojector als nieuw, projectiescherm
oprolbaar, driepootstatief, één koop € 75.-,
tel. 0515-231940
Licht eiken honing kleur tv., videokast met 3 laden.
Ziet er prima uit. Maten 100 cm br., 60 cm h. 50 cm d.
€ 30.-, tel. 06-37165115
Z.g.a.n. Powermax trilplaat nieuw € 149, nu € 75.tel. 06-51379983

De nieuwe zomergidsen voor 2007 zijn binnen!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

Hardhouten achterdeur met glas hang en sluitwerk
h. 2.11 x 0.92 € 40.-,; Anti inbraak deurstrip, wit
l. 205m. Voor naar binnen draaiende deur € 15.-,
tel. 0515-231888
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Moderne 5-arms kroonluchter met “kaarslampjes”,
brons/bruin gekleurd z.g.a.n. € 75.-, tel. 0515-233098

www.focussys.nl

Mobile telefoon Sony Ericson T290i simlock vrij
z.g.a.n. € 50.-, tel. 0515-231853 / 06-53649080

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

Mooie grote lichtblauwe Kipling schooltas, nw.pr.
€ 100.-, nu € 40.-, tel. 0515-232725
GRATIS AF TE HALEN
Partij sierstenen/zwerfstenen? 0515-232133,
De Wijting 54
AANGEBODEN
Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298
Man voor al uw schilderwerk binnen en buiten,
tel. 06-27153779
VERLOREN
In gouden earmbân skeakels, tel. 0515-233006

U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

PEUTERSPEELZAAL
Kinderkleding verkoop woensdag 4 april van
19.30 tot 21.00 uur in de Peuterspeelzaal

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

www.makkumerbelboei.nl

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

