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Baarderbuorren
Bosk in Arum
verfraaid met
picknicktafel
en bank

Make-Up
met High Tea
bij Koninklijke
Tichelaar

Eerste kievitsei
voor Wûnseradiel
gevonden
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De kiker op...
Wederom Succesvolle actiedagen Zonwering
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

Makkum - Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart,
hield Zonwering Industrie Makkum zoals ieder
voorjaar de Actiedagen. Het bedrijf mocht zich
weer verheugen op ruime belangstelling van
bezoekers die zich oriënteerden of zich liet adviseren op het gebied van zonwering. Een groot
deel kocht tijdens deze twee dagen een nieuwe
zonwering. Vooral de Fixscreen werd erg goed
ontvangen, zijn stormvastheid en afwerking viel
duidelijk in de smaak. Bij de Terrasschermen waren
de nieuwste modellen zeer in trek, en werden
nieuwe afstandsbedieningen en ingebouwde
windbeveiliging gedemonstreerd in de overigens
vernieuwde showroom.

een rolluik waarbij de lamellen open gekanteld
kunnen worden, een rolluik voor kozijnen met
schuine bovenstijl en een uitvalscherm die tot
7,5 meter met één doek kan worden uitgevoerd.
Kortom, volop nieuwe producten voor het komende
seizoen.
Zonwering Industrie Makkum heeft 14 werknemers
in dienst zegt directeur Oepke-Jan Bijlsma. Voor
openingstijden van de showroom kijkt u op;
www.zonweringmakkum.nl

Nieuw bij Zonwering Industrie Makkum, de Boretti
buitenkeukens, deze zijn vanaf dit seizoen verkrijgbaar en uiteraard te zien in de showroom.
Ook nieuw, de ”Lumenguard” zonwering en rolluiken. Hoogwaardige kwaliteitsproducten, zoals

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sterke eigen
internetsite

Houtmolen 6, 8754GJ Makkum
Tel.: 0515 232115
E-mail: info@zonweringmakkum.nl

Mededeling voor de lezers
Makkum - De Makkumer Belboei van volgende
week verschijnt op donderdag 27 maart dit
i.v.m. de paasdagen, redaktie/drukkerij zijn paas-

maandag gesloten. Copij en advertentieopdrachten
dienen uiterlijk dinsdagmorgen (25 maart) vóór
10.00 uur in het bezit te zijn.

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
ma 17- di 18- en wo 19 maart
Baptistenkerk 19.00 uur Passiestonden

Witte donderdag 20 maart

Van Doniakerk
19.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser H.A.
R.K. Kerk
19.00 uur pastor G. Kamsma
Doopsgezinde Gemeente
19.00 uur zr. C.J.M. Borgers gez. Avondmaal

Goede vrijdag 21 maart

Van Doniakerk 19.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G.
Visser, m.m.v. gelegenheidskoor o.l.v. Anne Kalkman
brengt ten gehore: oratorium ”Als De Graankorrel Sterft”
R.K. kerk
19.00 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
br. A. v.d. Plaats, Workum
Doopsgezinde Gmeente
19.00 uur Goede Vrijdag bijeenkomst

Stille zaterdag 22 maart

R.K. Kerk
20.00 uur Paaswake te Witmarsum
Kerkje in Piaam
19.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser

Pasen zondag 23 maart

Van Doniakerk
10.00 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser, met muzikale
medewerking van zanggroep ”Samar” o.l.v. Luuk de Vries
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers Paasdienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
22/23 maart (Pasen) B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
24 maart (2e paasdag) B. Steenhuizen,
praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 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
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
22/23/24 (Pasen) H. van Asperen,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
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
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
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Familieberichten
Maandag 10 maart is onze buurman

Johannes Tjeerdema
overleden.
Met Johannes, wiens toewijding voor zijn
bijzondere vee de aandacht van ieder trok,
verdwijnt het laatste boerenbedrijf uit Makkum.
Wat zullen we hem missen !
Mw. G. Caarels
Rixt de Boer & Giel Vermeulen
Menno Dooijes & Wil Werkhoven
Siepy & Tessa Elgersma
Marco & Esther Hoekstra
Fam. Jac. Hoogeboom
Fam. Kl. Kooistra
Arend Poepjes
Fam. Th.Pijpker
Mw. J. Reitsma - van Dijk
Joop & Diana Rinia
Hidzer & Wijke en kinderen Sietzema
Fam. W. Tilstra
Menno en Klazien de Vries
Fam. F.v.d.Weerdt
Mw. H. Werkhoven-de Boer
Jan Westendorp
Gerrit de Wilde
Jetse en Hinke de Witte
Otto en Corry de Witte
Remco en Meriam de Witte
Sippie de Witte
Thijs Yska

Wij gingen met U tot aan de poort
en in Uw laatste nachten
zijn wij daar blijven wachten
tot U een hemels welkom hoort.
Het kruis, eens opgelegd
is zacht van haar afgenomen
en in de eeuwigheid is weer
een Godskind aangekomen.
Rustig is van ons heengegaan
onze zorgzame mem, beppe en oerbeppe

Anneke de Vries-van der Hil
* 13 februari 1922
Groningen

14 maart 2008
Makkum

Sinds 27 januari 1997
weduwe van Wisse de Vries.
Bolsward: Wies en Douwe

Na een periode van een ernstige ziekte is overleden ons trouw lid

Johannes Tjeerdema
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
Buurtver. ”Trye yn ien”
Makkum, 10 maart 2008

Na een ernstige ziekte is overleden

Makkum: Pieter en Jikke
de kleinkinderen: Andrea en Sjouke
Erik en Diana
Jannie en Theo
Douwe Wim en Linda
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Panwerk 3
8754 BZ Makkum
De dankdienst en de teraardebestelling hebben
dinsdag j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Johannes Tjeerdema
Hij was 50 jaar lid van onze damvereniging
Wij zullen hem missen
Bestuur en leden van damvereniging OKK

Na een ernstige ziekte is veel te vroeg overleden
onze neef en vriend

Johannes Tjeerdema
We wensen de familie sterkte.
Jelle Attema
Haye Tjeerdema

30 jaar
en nog steeds een gevaar!
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Familieberichten
Na nachten vol met mooie dromen
over wanneer de baby nu zou komen
Is het dan eindelijk zo ver
Hoera mijn broertje is er!

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

PAASMAANDAG

DONDERDAG 20 MAART
T/M ZATERDAG 22 MAART

GESLOTEN

DIVERSE PAASROLLADES
vanaf

Hij heet

€ 10.- p/kg

KIP IN BRAADZAK

Kyano

DINSDAG VERSE WORST

per kg

€ 5.50

VARKENS
500 gram

Geboren op 8 maart 2008

RUNDER
500 gram

Guus, Monique & Rosalie Janssen
De Jister 9
8754 GM Makkum
Telefoon: 0515 230505

€ 2.75

DONDERDAG 20 MAART
T/M WOENSDAG 26 MAART
DIVERSE SOORTEN
PAASBELEG

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

Wil je beschuit met muisjes komen eten,
laat het mijn papa en mama dan weten.

€ 2.50

DIVERSE SOORTEN
PAASSALADES

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Blanke Vla, 1 literpak...................................................nu 1.29
Johma Rundvleesschotel, 400 gram...................................1.79
Achterham, pakje........................................5

zegels extra
Verkade Chocoladereep, 200 gram...........................1.99 1.49
Moccona Goudmerk Oploskoffie, pot 200 gram.......voor 6.95
van de Warme bakker
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken
voor alle belangstelling, kaarten, bloemen
etc. tijdens mijn ziekenhuisopnames in
december en februari.
Ook namens Broer heel erg bedankt.
Jelly Drost
Makkum, maart 2008

Makkumer Mieck..........................................................nu 3.98
Grolsch Sixpack ’Het Kanon’......deze week van 5.79 nu 3.98
Aanbiedingen geldig van do. 20/3 t.e.m. wo. 26/3
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Eerste kievitsei voor Wûnseradiel gevonden

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
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
Foto: gemeente wûnseradiel

Witmarsum - Vorige week donderdagmorgen
13 maart vond de 25-jarige Douwe van der Woude
uit Jelsum het eerste kievitsei voor de gemeente
Wûnseradiel. Hij vond het kievitsei in een maisveld boven het buurtschap De Hemert, aan de
grens van de gemeente tussen de Hemerterlaan

en de Paaldijk. De kleinood is vrijdagmorgen j.l.
in het gemeentehuis aangeboden aan burgemeester
Theunis Piersma. Het eerste kievitsei wat in
Wûnseradiel is gevonden op donderdag 6 maart
jl. is aangeboden aan de Commissaris van de
Koningin, de heer Ed Nijpels.

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

Eerste kievitsei van vogelwacht Makkum e.o

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

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

Makkum - Donderdagmiddag 13 maart is de door
Sietse Genee het eerste kievitsei van vogelwacht
Makkum e.o. gevonden. Hij vond het ei op een
maïsperceel onder Allingawier. Genee was net te
laat voor het eerste ei van de gemeente Wûnseradiel.
Vogelwacht Makkum deelt ieder jaar een wisselbeker en een herinnering aan de eerste ei vinders.
Er zijn 3 categorieën waarin het eerste ei gevonden
kan worden. De jongste klasse (tot en met 16 jaar)
de middelste klasse (van 17 - 50 jaar) en de oudste
klasse (50+). Donderdag is het eerste ei gevonden
door Sietse Genee in de oudste klasse. Vrijdag was
het weer raak en vonden de gebroeders Tjeerdema
een ei onder Kievitshorne (mooie naam). Reimo
Tjeerdema pakt hiermee de trofee voor de
middelste klasse.

Het ei voor de Jongste klasse is nog niet gevonden.
Ben je jonger dan 17 jaar en heb je een ei gevonden?
Meldt het dan bij Oane Oostenveld in Bleekstraat
te Makkum. Vanaf 12 jaar moet iedereen in het
bezit zijn van een eizoek kaart / nazorgpas.
Informatie hierover kan iedereen opvragen bij
het bestuur van de Vogelwacht Makkum.
J. Genee 0515 232805 (na 19.00 uur)
O. Oostenveld (0515 232745).
Het weer zit niet echt mee maar maart is ieder
jaar onstuimig. Pak de pols en zoek het eerste ei
in de jeugdcategorie en ontvang een mooie
beker en de eeuwige roem. Er mag tot en met 31
maart gezocht worden.
VW Makkum e.o.

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

AFHAALMENU
voor MAART
z Babi Pangang
z Tjap Tjoy
z Gebakken vis
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
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Wij wensen u fijne paasdagen.
Mooie rode kool of koolraap
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Lekker Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
en 2 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Rode Florida grapefruit
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
Zoete pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen of bildstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer irene’s en borgers mee

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

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

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

In de Belboei van 12 maart 2008 lezen wij op
pagina 10 in de rubriek ”Wist u dat ....” iets over
de bouw van een Blazer werf op de locatie
Bargekop. Voor een objectieve weergave van de
feiten willen wij daar in dit stadium het volgende
commentaar aan toevoegen:
Niet alle bewoners die met de werf te maken
zullen krijgen hebben een uitnodiging gekregen
(Krommesloot, Houtmolen, Workumerdijk en
Alde Syl). Veel overige belanghebbenden uit deze
straten, die dit niet wisten, (en ook Plaatselijk
Belang!), zijn door medebewoners die wel een
uitnodiging hadden, ingelicht. Tijdens de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis te Witmarsum
op 5 maart 2008 hebben betrokken bewoners
duidelijk laten blijken dat niet alle belanghebbenden waren uitgenodigd. De verantwoordelijke wethouder, tevens aanwezig, heeft voor
deze ”onvolkomenheid” zijn excuses gemaakt.
Van de avond wordt nog een verslag gemaakt dat
aan alle aanwezigen en overige belanghebbenden
die niet present waren, zal worden verzonden.
De realisatie van deze werf op dit laatste mooie
stukje oud Makkum zal ongetwijfeld bezwaar-

schriften genereren op basis van feitelijke argumenten. Het gaat immers ook om het uiterlijk
aanzien van het dorp en handhaving van een uitnodigende fraaie entree van Makkum, zowel
vanaf de weg als het water. De opmerking dat op
het betrokken kavel ook wel eens woningen
zouden kunnen komen klinkt als een dreigement
in de trant van ”slikken of stikken”, en wel alsof
huizen minderwaardig zouden zijn aan dit
prestige project. Het is nog altijd beter om tegen
woningen aan te kijken dan tegen een zwarte
kolos van 26 meter lang en ruim 11 meter hoog,
gepropt op een veel te klein stukje grond in
”beschermd dorpsgezicht”.
Ingezonden namens:
T.F. van Son
Fam. J. Kok
E. Soolsma
Fam. P. Poepjes
Fam. L. Rinia
Fam. Y. Hoekstra
Fam. S. Mollinga
Fam. J. Salverda
S. van Kalsbeek

R. Bruinsma
F.M. van Son-Nahan
H. van Wigcheren
J.P. Elzinga
H.H. Foekema
Fam. W. de Zee
Fam. F. Duiker
Fam. S. Paus-Reidsma

Geachte inwoners van Makkum en gemeente Wûnseradiel
”De stichting Won” is een nieuwe organisatie in
en rond Makkum, die zich bezig gaat houden
met alles wat met de Zuiderzeevisserij te maken
heeft. Met name het gebied van de Friese kust en
in het bijzonder de activiteiten in en rond Makkum.
Ze stelt zich ten doel de visserij goed in beeld te
brengen, en dan gaat het o.a. om: beroepsvisserij,
welk materiaal werd gebruikt en waar werden de
schepen gebouwd (dit ondergebracht in een
informatiecentrum voor bezoekers). Deze plannen
passen heel goed bij de initiatieven van de
gemeente Wûnseradiel om de haven van Makkum
een nieuwe impuls te geven.
Hoe kwam dit tot stand?
Door de eindrestauratie van de Blazer TX33
naar Makkum te halen, zo werden ze op het
spoor gezet van de Zuiderzeevisserij. Bij de
gesprekken aangaande subsidie werd steeds aangegeven dat het niet alleen bij de restauratie van
de Blazer diende te blijven. Zo werd in de plannen
van de TX33 ook een bezoekerscentrum opgenomen, tevens werd het idee geboren om een
traditionele scheepswerf met sleephelling te gaan
bouwen. (dit is een stukje voorgeschiedenis van
de plannen).
Waar moet dit gerealiseerd worden?
Een deel van de bewoners Krommesloot en
Houtmolen mochten een uitnodiging ontvangen
van de gemeente Wûnseradiel voor een informatieavond 5 maart j.l. te Witmarsum, aangaande een
aanvraag om bouwvergunning voor een traditionele
scheepswerf aan de Workumerdijk te Makkum.
Op deze informatieavond werden de door wethouder Boersma en ”stichting Won” o.l.v. dhr. Karel
Helder de plannen in kaart gebracht, men had

”een passende locatie” gevonden - dit betreft de
landtong grenzend aan de Workumerdijk en
Krommesloot. Voor het te realiseren project
dient er een werkloods van 26 meter lengte met
een hoogte van 11 meter = 2 maal de dijkhoogte
gebouwd te worden, tevens een scheepswerf,
een lierhok en houthok; een bijkomstigheid de
”Verzetsbrug” dient te worden aangepast. Nog
maar net bekomen van de onmogelijke plannen
die de gemeente Wûnseradiel voor ogen had met
het realiseren van ”Makkum Noord” (dijk doorbreken t.b.v. industrie + jachtbouw). Wordt er nu
een plan gecreëerd in ”Makkum Zuid”, en wel in
een stukje ”beschermd dorpsgezicht Ald Makkum”,
betreft de landtong met agrarische bestemming!
Zoals de plannen er nu liggen; in onze ogen een
stukje ‘landschapsvervuiling’! Wat ten koste gaat
van het dorpsaanzicht, en waar de aangrenzende
bewoners in de toekomst tegen aan mogen kijken?
Het bijzondere uitzicht wordt ontnomen, het
verblijf en broedgebied voor gevogelte plus het
grazende vee dient plaats te maken voor materiële
zaken. Moet koste wat kost - 1 miljoen 500.000
euro - dit plan doorgang vinden?
De vraag aan inwoners van Makkum
en gemeente Wûnseradiel:
Hoe wijs zijn we heden ten dage met Flora en
Fauna? Hoe wijs zijn we, met nog een van de
weinige natuurlijke groene plekjes binnen het
beschermd dorpsgezicht? Hoe wijs is de gemeente
Wûnseradiel, alvorens een besluit te nemen?
Inwoners van Makkum en gemeente Wûnseradiel
Laat uw stem horen!
H.H. Foekema en T.F. van Son.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Agenda

.

.
Gemeente Wûnseradiel
Bekendmaking

vrijdag 21 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend, dat zij voornemens zijn om
vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen aan Stichting
MFC Nieuw Maggenheim te Makkum voor het wijzigen van de sporthal in een multifunctioneel
centrum aan de Lieuwkemastraat 3 te Makkum. De bouwaanvraag van 2 januari 2007 is
ingetrokken en op 17 maart 2008 is een nieuwe bouwaanvraag ingediend.
In het multifunctionele centrum zal het volgende worden gerealiseerd:
* het revitaliseren van de bestaande sporthal met de bijbehorende kleedruimtes;
* een kantine met een bar en twee vergaderruimtes en een beweegbaar podium;
* een peuterspeelzaal, kinder- en buitenschoolse opvang;
* een jeugdsoos;
* twee behandelkamers ten behoeve van zorgfuncties;
* een uitvaartcentrum;
* 96 parkeerplaatsen.

zaterdag 22 maart
Makkum - Party Café De Steeg 21.000 uur
Popcornparty met popcorn Girls en super Dj
Workum - Swing Café 22.00 uur
Dj Willem Top 40

zondag 23 maart
Schraard - Bar Dancing Frisia
Classic Rock Coverband ”Vintage”

De aanvraag met bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 maart tot 1 mei 2008 tijdens openingstijden op het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Op vrijdag 21 maart 2008
is het gemeentehuis gesloten. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een
zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van
Wûnseradiel, Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum. Mondeling zienswijzen kunnen worden ingediend bij mevrouw S. Eringa, na een telefonische afspraak.

Makkum - Piramide op de Holle Poarte 20.00 uur
grote Paasbingo
Workum - Swing Café Beugelband en Friends
Arum - Herberg de Gekroonde Leeuw 16.00 uur
optreden Herman Erbé en Co Vergouwen

.

Witmarsum, 19 maart 2008

donderdag 27 maart
Makkum - Café Restaurant ”De Prins” 20.00 uur
jaarvergadering Plaatselijk Belang,
mevr. J. Benedictus van Dorpswurk komt uitleg
geven over de lange termijn visie van Makkum e.o.
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
ledenvergadering Begrafenisvereniging Makkum
Skuzum - Doarpshûs ”De Treffer” 20.00 uur
jaarvergadering Begrafenisver. ”De Leste Eare

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Allingawier - De Aldfaers Erf Route - museumdorp
Allingawier - landgoed Allingastate - grutterswinkel/
dorpsschool Exmorra en het Natuurhistorisch
Vogelmuseum in Piaam - tijdens de beide
Paasdagen geopend. U kunt o.a. kennisnemen
van de eerste stappen op weg naar de realisering
van een speelboerderij. Openingstijden van
10.00 tot 17.00 uur, Meerweg 4, Allingawier.

Grote PAASSALE
op paasmaandag van 10.00 tot 17.00 uur
Mega uitverkoop van alle winterkleding en winterdekens.
Tevens prachtige zomerdekens scherp afgeprijsd!
Kijk ook op www.ruitershopdepassage.nl
Van Camminghaweg 36 te Arum, tel. 0517/641457

.
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Bondsinsigne voor twee trouwe muzikanten van Hosanna

Zaterdag 22 maart, 1e en 2e paasdag:
(naast onze a la carte-kaart)
Paasmenu à € 19,50 p.p.:
Voorjaarssalade met gerookte lamsham
***
Varkenshaasmedaillons met bieslooksaus
of pangasiusfilet met gebakken garnituur
van o.a. paprika, ui, mosselen en garnalen
***
Tuille met bosvruchtenyoghurtijs,
vanillesaus en slagroom
Voor de kinderen is er op 1e en 2e
paasdag knutselen onder begeleiding
vanaf 15.00 en een paaskindermenu
voor € 5,00

De Nynke Pleats Buren 25 Piaam
Tel.:0515-231707

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
Wij zoeken gastouders
* Zoekt u werk, maar wilt u ook graag
thuis zijn voor uw eigen gezin?
* Als gastouder biedt u kleinschalige
kinderopvang in uw eigen huis
* U bepaalt zelf hoeveel dagen u opvang
wilt verzorgen en het gastouderbureau
regelt de financiële kant voor u.
Voor meer informatie:
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland
Tel. 0517 - 532084

Wons - Vrijdagavond gaf de christelijke muziekvereniging Hosanna uit Wons een donateurs
concert in het kerkgebouw. De talrijke bezoekers
luisterden naar een gevarieerd programma. Het
muziekkorps heeft als dirigent Durk Lautenbach
uit Wons. De muzikanten Ruurd van Slageren
bespeelt de euphonium en Bottje Tilstra-Tilstra

de trombone. Beiden zijn 25 jaar lid van de
muziekvereniging en kregen door korpslid Akke
Poepjes een boeket bloemen aangeboden en het
Bondsinsigne opgespeld. Voorzitter Titte op de
Hoek bedankte de beide jubilarissen voor hun
trouwe opkomst en actieve inzet voor Hosanna.

Vragen over Traditionele werf in Makkum
Witmarsum - ProWûn heeft vragen gesteld in
de raadsvergadering over het bouwen van de
traditionele werf in Makkum. Bij de raadsleden
was alleen bekend dat de werf op het terrein van
Feadship zou komen. Nu zijn de bewoners van
de Kromme Sloot en omstreken door de gemeente
uitgenodigd op een voorlichtingsavond over het
plaatsen van de werf op de Bargekop aan de
Workumerdijk. De raadsleden werden op straat
aangesproken door bewoners en vonden dat het
netjes geweest was als de raadsleden van dit feit
op de hoogte gesteld waren.
Wethouder Boersma vertelde dat inderdaad in
eerste instantie de werf op het terrein van de

jachtwerf zou komen. Feadship besloot de grond
zelf te willen houden en er werd naar alternatieven
gezocht en liefst in Makkum. Na verschillende
locaties bekeken te hebben, bleef uiteindelijk de
Bargekop over. Hier zou dan de loods van
15x20x11 meter kunnen komen. Het wordt een
houten gebouw met een nokhoogte van 11 meter.
De bewoners die op de informatie avond geweest
zijn vonden de plannen leuk, maar niet op deze
plaats. De dijk is 5 meter hoog en hier zou dan
nog eens 6 meter bovenuit steken. Wel is het plan
ruim 50 meter vanaf de bestaande bebouwing.
Milieu technische aspecten moeten nog bekeken
worden en we wachten af was de opmerking van
ProWûn.

Mestzak Pingjum
Witmarsum - De uitspraak die gedaan is in
verband met de plaatsing van een mestzak bij
Pingjum, heeft opgeleverd dat de gemeente haar
huiswerk over moet doen. De zaak was aangespannen door Plaatselijk Belang Pingjum. Dit
bleek niet ontvankelijk, maar uiteindelijk bleek
dat 26 bewoners P.B. opdracht gegeven hebben
om de zaak te voeren. Er moet een onderbouwing

komen waarom de mestzak daar ligt en niet ergens
anders. De bouwvergunning moet ter inzage liggen
en dan pas komt de vergunning. Eerder starten met
de bouw van de zak is voor rekening bouwer. Hij
loopt het risico en niet de gemeente. Als de gemeente
verliest is dit voor rekening boer en niet de gemeente.
Verder had Wethouder Boersma geen opmerkingen
en wordt de volgende uitspraak afgewacht.

Damvereniging OKK - Makkum wint van St. Johannesga
Makkum - OKK speelde zijn laatste wedstrijd
in de Provinciale Dambond en behaalde in St.
Johannesga een mooie overwinning. Het werd
na een spannende strijd 7-5 voor de
Makkumers. Door dit resultaat staat OKK op de
vierde plaats in de tweede klas. Dat is nog juist
in de bovenste helft. Al met al heeft OKK het dit
seizoen toch goed gedaan.
In de onderlinge competitie werden de volgende
wedstrijden gespeeld:
Joh. Rinia
- S. Tilstra
1-1
J. v.d. Meer
- G. Mensonides
1-1

A.J. van Schaick
A. Wiersma
B. Tilstra
H. van As
H. Koops
H. van As
G. Zijlstra
S. Tilstra
H. van As
J. v.d. meer
G. Mensonides
G. Zijlstra
Joh. Rinia

- O. van Kalsbeek
- C.E. Kooistra
- I. Werkhoven
- G. Zijlstra
- H. van As
- G. Zijlstra
- I. Werkhoven
- H. Koops
- C.E. Kooistra
- B. Tilstra
- Sj. Mensonides
- I. Werkhoven
- G. Mensonides

2-0
2-0
2-0
1-1
2-0
1-1
1-1
2-0
2-0
1-1
1-1
2-0
0-2

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 19 maart 2008

Wist u dat...
* de Blazerwerf een bedrijf is en als zodanig,
volgens de geldende regels in de gemeente
Wûnseradiel, niet in een woonwijk aan de
Krommesloot maar op een bedrijventerrein
thuishoort?
* de bewoners uit de omgeving, op de voorlichtingsavond te Witmarsum, voorgesteld hebben de
historische werf ergens aan het Van Panhuyskanaal b.v. vlak buiten Makkum, te situeren.
Dat daar niemand last zal hebben van het grote
zwarte, 15 bij 25 en 11 (!) meter hoge gebouw.
(de zeedijk tegenover de Krommesloot is
5.60m. hoog)
* men, behalve dat hun inzicht verstoord zal zijn,
bang is voor de te verwachten overlast die nu
eenmaal bij een scheepswerf hoort
* een aantal van de omwonenden het dreigen
met mogelijke woningbouw op de Bargekop,
om de werf er maar door te drukken(?),
beneden alle peil vindt
* volgende week donderdag om 20.00 uur de
jaarvergadering Plaatselijk Belang is in
Café Restaurant ”De Prins”
* de begrafenisvereniging Makkum e.o. dan de
jaarvergadering heeft georganiseerd om
20.00 uur in Ons Gebouw
* de begrafenisvereniging ”De Leste Eare” van
Skuzum/Piaam dezelfde avond de jaarvergadering
in het Dorpshuis te Skuzum belegd
* er deze avond keus genoeg is om een avondje
een vergadering te bezoeken

Kan het nog sneller?

Deense automobilist moet direct
betaald 1500 euro betalen
Breezanddijk - De politie heeft donderdagochtend
op de Afsluitdijk nabij Breezanddijk een 31-jarige
automobilist uit het Deense Odder aangehouden.
De bestuurder viel op omdat hij met hoge snelheid
over de Afsluitdijk reed. Een onopvallende videosurveillanceauto van de politie zette de achtervolging in. Hierbij werd een gemiddelde snelheid
van 253 kilometer gemeten. Uiteindelijk konden
de agenten de Deense bestuurder een stopteken
geven. De Deen verklaarde dat hij de nieuwe auto
van zijn vriend even wilde uitproberen. De automobilist moest, na overleg met de officier van justitie,
diezelfde ochtend een boete betalen van 1500 euro.

Politie ontmantelt
hennepkwekerij
Arum - De politie heeft donderdagmiddag in een
woning aan de Willem Westrastrjitte een hennepkwekerij ontmanteld. De agenten hadden het
vermoeden dat er in de woning een hennepkwekerij
zou zitten en daarom werd besloten om een nader
onderzoek in te stellen. Eénmaal binnen vonden de
agenten in een slaapkamer op de bovenverdieping
een kwekerij met 96 hennepplanten. Alle planten
en de apparatuur werden in beslaggenomen en
vernietigd. De politie stelt een onderzoek in naar
de eigenaar van de woning.

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
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
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Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum

Koninginnedag in Makkum
waarop we gaan uitleggen welke maatregelen de
gemeente gaat nemen om van de viering van
Koninginnedag in Makkum een groot succes te
maken. Verder zullen we regelmatig in de
Makkumer Belboei publiceren welke maatregelen
we gaan nemen.

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

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

De voorbereidingen voor de viering van
Koninginnedag in Makkum verlopen voorspoedig.
De verschillende groepen zijn bezig met het ontwikkelen van een boeiend programma. Daarnaast is de gemeente, samen met verschillende
externe organisaties, actief met de organisatie
van zaken als het parkeren, de ontvangst van het
publiek enzovoorts. Het programma en de route
worden eind maart gepresenteerd. Zo snel mogelijk
daarna zullen we een avond organiseren voor alle
inwoners, middenstanders en bedrijven uit Makkum

Voor de publicaties rond Koninginnedag hebben
we een speciaal logo laten ontwerpen door
Lokaalwerk uit Pingjum. Het hert staat centraal
in het logo, het hert zoals het ook voorkomt in
de het officiële wapen van de gemeente
Wûnseradiel. Bovendien het hert zoals het ook
voorkomt in het oorspronkelijke wapen van
Makkum. Het hert is gekroond met een gewei,
en dat gewei is zo gespiegeld dat het de vorm van
een kroon gekregen heeft. U zult het hert en de
kroon de komende weken regelmatig tegenkomen.
Verder ontwikkelen we een speciale website waarop
u straks uitgebreid het programma, de route en
de maatregelen bekend kunt lezen. Tenslotte, er is
een speciaal e-mailadres voor vragen of reacties
op de viering van Koninginnedag in Makkum:
koninginnedag@wunseradiel.nl

10 minuten playbackshow?
Makkum - Een van de vaste onderdelen van de
Koninginnevereniging is een Playbackshow. Hiervoor is ook ruimte en tijd gecreëerd tijdens het
Koninklijk bezoek op 30 april aanstaande. Bovengenoemde vraag: 10 minuten playbackshow?
moeten we met ja en nee beantwoorden. Ja, er
zijn tijdens het Koninklijk bezoek optredens
mogelijk voor totaal 10 minuten wanneer het
bezoek het podium passeert. Het is niet mogelijk
om het volledige uur te vullen met optredens.
Met nee, bedoelen we dat na het Koninklijk bezoek
de playbackshow doorgaat in zijn normale vorm.
Hier zit dan ook een jury bij en dit doen we in
twee keer een uur vanaf 11.15 uur en met een
jongste en een oudste groep. De pauze van een
half uur wordt manier ingevuld met een andere
activiteit. Vanwege een tijdsfactor die dag zijn
we dit jaar wel aan een maximum aantal optredens
gebonden. Welk kind of welke kinderen ga je nu
uitnodigen voor een optreden tijdens het Koninklijk
bezoek? Hier is voor ons als commissie geen

keus uit te maken, want waar ga je op selecteren
en waar niet op. We hebben dan ook besloten om
de eerste en tweede winnaars van de jongste en
oudste groep van vorig jaar hiervoor te vragen.
Zij gaan ook hetzelfde liedje playbacken als vorig
jaar. Voor veel kinderen zal het een teleurstelling
zijn om niet tijdens het Koninklijk bezoek op te
treden. Toch hopen we dat er veel kinderen gaan
oefenen voor de volledige playbackshow. Dit
jaar hebben we wel een zeer speciaal jurylid
namelijk en voor alle deelnemers is er een attentie.
De presentatie is weer in handen van Jetze Genee.
* Opgave is alleen mondeling of telefonisch
mogelijk tot 20 april 2008
* Opgave bij: Mattie Terpstra, Bleekstraat 20,
telefoon 0515-232025
* Leeftijd: vanaf 4 jaar t/m 13 jaar
* Eigen CD meenemen
* Vol = vol; dus geef je snel op!
Playbackcommissie

Herman Erbé en Co Vergouwen treden op in Arum
Arum - Op 1e paasdag 23 maart om 16.00 uur
spelen Herman Erbé en Co Vergouwen in de
bovenzaal van Herberg de Gekroonde Leeuw in
Arum. Diverse cabaretiers en muzikanten zorgden
voor een aantal bijzondere en sfeervolle middagen
en avonden. O.a. Marjolein Meijers, Fred Piek,
Vals Plat, Johan Hoogeboom, Hakim, Bert Koster,
Joost Belinfante en zelfs de uit London overgekomen
Paul Millns kwamen allen met veel plezier naar
Arum en gingen enthousiast weer naar huis
omdat optreden in de bovenzaal voor hen een
feest bleek. Nu staat de Herberg te koop en is het
onzeker hoe lang er nog ruimte is in Arum voor
deze speciale activiteit. Voor wie wil is er na

afloop een speciaal theatermenu in de eetzaal.
Omdat hij vaak en graag met pianist Co
Vergouwen (o.a. Margriet Eshuisband) samenwerkt
zal Co voor deze middag vanuit het zuiden van
het land naar Arum komen om de babyvleugel te
spelen in het kleine Arumse theater. Herman en Co
werken aan een nieuwe CD (werktitel de Ouwe
Lullen Social Club) waar ze een voorproefje van
zullen laten horen. Nummers van o.a. Bob Dylan,
Dr. Hook en anderen zijn door Herman hertaald
in het Nederlands. Onlangs speelden ze in een
uitpuilende Waag in Haarlem voor een enthousiast
publiek en ze zijn van plan om in Arum voor een
even spetterende en afwisselende middag te zorgen.
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Burgerlijke stand
februari 2008
Geboren
Aant Louw, zv André Buwalda
& Cornelia Hannema te Schettens;
Bjirk, zv Durk D. Kramer
& Ykje Hibma te Schettens;
Jeep, zv Jouke T. Bouma
& Sjoukje S. Bakker te Parrega.
Gehuwd
Ysbrand M. F. van der Tol
& Anke G. J. Rutten te Kimswerd;
Robert Rinia & Wijbrigje Akkerman te Arum.
Overleden
Rients de Boer te Lollum, 88 jaar,
ev Reinsje Steensma;
Geertje Ferbeek te Makkum, 69 jaar,
ev Jelle de Jong;
Johannes Velting te Witmarsum, 57 jaar;
Lyda de Hart te Pingjum, 62 jaar,
ev Johannes N. Kieftenburg.

Op 14 maart is Herman D. Gietema uit Makkum
geslaagd aan de Noordelijke Hogeschool te
Leeuwarden voor de opleiding Built Environment
(voormalig HTS-Bouwkunde)

Indrukwekkende
kruiswegstaties
Witmarsum - Vanaf Goede Vrijdag 21 maart a.s.
zijn de rooms-katholieke parochiekerk van de
H. Nicolaas van Tolentijn in Witmarsum veertien
opmerkelijke kruiswegstaties te bewonderen,
geschilderd door de Schots-Nederlandse kunstenaar
Koert Linde. Om een breder publiek de kans te
geven de nieuwe kruiswegstaties te bezichtigen
zal de kerk op paasmaandagmiddag 24 maart
geopend zijn.

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
Kia Sportage 2.7i
Adventure,Automaat
Zwartmett,a/c-ecc, Cruise,
trekhaak, Navigatie,radio-cd
Halfleer,lm.velgen
38 dkm bj 2005

Vw Bora 2.3 V5
Highline,Automaat
Blauwmett,a/c-ecc, Cruise,
lm.velgen, radio-cd,
leertrekh,cpv+afst.bed
72 dkm bj 2003

€ 22.900,-

€ 13.900,-

Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Ford C-Max,TDCi,zwart,ecc,cruise,r-cd,el.rmn,128dkm
VW Bora 2.3 V5,highl.Aut.,ecc,cruise,lm.velgen,72dkm
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Peugeot 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Grijs kenteken
Opel Combo 1.7D,comfort,zilver,zijschuifdeur, 68dkm

2005
2005
10-2005
2003
2004
2003
2004
2003
2003
2004
2005
2003
2005
2001
2003
2001
2000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15950,15750,14850,14750,14750,13900,13750,13450,11950,11500,11450,9950,9250,8950,7950,7250,6500,-

2003

€

6950,ex

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
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
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Make-Up met High Tea bij Koninklijke Tichelaar

Toanielferiening
Skuzum - Piaam
Spilet kafee ”de Snikke”
yn it tsjerkje fan Skuzum
om 8 oere jûns
op Sneon 5 april
en Freed 11 april
beheind oantal plakken,
skilje foar reservearje
freed 28 - en sneon 29 maart,
tusken 19.20-21.30 oere;
Grieke Joustra, till. 0515 - 232724
Jan v.d. Velde, till. 0515 - 232407

Make-up Studio’s
Lentelooks zijn binnen!
Bel voor een afspraak:
Berends Body & Beauty
Tel. 0515 - 233505

Makkum - Annette Berends van Berends Body&
Beauty had voor de 5e keer een presentatie van
de nieuwe look op make-up gebied. Ieder keer
slaagt zij er weer in een aparte locatie te vinden.
Deze keer was het in de Bakkers winkel van
Koninklijke Tichelaar. 22 dames waren op de
uitnodiging ingegaan en ze hebben een bijzonder
fijne middag gehad. Allereerst de vrolijke lente
en zomer make-up die getoond werd en daarnaast
nog eens de verrukkelijke dingen, die bij de Old
Bakery High Tea horen. De presentatie Lente en
Zomerlooks was van de Make-up studio en de
handverzorging van het merk Herôme.
De kleuren zijn deze zomer heel vrolijk en voor
de handverzorging is zilver en goud een must.
Voor de make-up is eigenlijk heel veel mogelijk.

Geel, oranje, blauw in verschillende tinten, grijs
in allerlei varianten, maar ook barbie roze is
helemaal in en vergeet de goudkleurige variaties
niet. Ieder jaar is er wel weer iets in de make-up
wat eruit springt en niemand zal snel oranje
mascara gebruiken en toch bleek dat het heel
mooi kan staan bij iemand met kastanje kleurig
haar en blauwe ogen. Met de make-up is het vaak
zo dat je het eens moet proberen en dan blijkt het
heel mooi te zijn. Het doel van zo’n uiterst
gezellige middag, die Annette dan organiseert is
het ontdekken van mogelijkheden die bij je
uiterlijk passen. Natuurlijk wordt er op zo’n
middag ook heel veel aandacht besteed aan allerlei
foefjes, die te gebruiken zijn. Een geslaagde middag
op een unieke locatie en met heel veel lekkere
dingen die bij een High Tea horen.

”Het Friese Hart” in korte periode bezocht door 7356 bezoekers
Makkum - Het eerste seizoen van de toeristen
informatie in de gemeente Wûnseradiel zit er op.
Vanaf 26 juni tot en met 21 oktober is het
Waaggebouw te Makkum bemand geweest.
Eigenlijk klopt deze uitdrukking niet omdat het
drie vrouwen waren die de informatie aan de
bezoekers gegeven hebben. In totaal zijn er in
die korte periode toch 7356 bezoekers in de
Waag (voormalige VVV kantoor) geweest. Dit
waren 5040 Nederlanders 1174 Duitsers 258
Engelsen en 284 personen die een andere taal
spreken. Vanuit het Waag gebouw zijn 253 boekingen
gedaan. Het aantal bezoekers aan de site van Het
Friese Hart bedroeg 36160. Men is gaan tellen
vanaf juli 2007. Eigenlijk is dan het grootste
aantal boekingen voor een korte af langere
vakantie in Wûnseradiel al gedaan. De meeste
mensen kijken ‘s winters waar ze heen willen en
waar ze terecht kunnen. Het gemiddelde aantal
bezoekers per dag op de site bedroeg 117. Niet

PSYCHOTHERAPEUTISCHE PRAKTIJK ARUM
RELATIETHERAPIE
INDIVIVUELETHERAPIE
BEGELEIDING VAN OPVOEDKUNDIGE VRAGEN
WWW.THERAPEUTDIRECT.NL
WWW.FRYZO.NL
vanradersgroup@kpn-officedsl.nl
Baarderbuorren 9, Arum - Tel. 0517-641858 of GSM 06-53 474 759

slecht voor een toeristische informatie die totaal
nieuw is. Vorig jaar deden 84 ondernemers mee
aan de pakketten die geleverd worden door Het
Friese Hart en momenteel zijn er ruim 90 leden.
Dankzij deze leden en de enorme inzet van de
grootste sponsor Zeedesign is het financiële
plaatje van het afgelopen jaar positief. Ook voor
volgend jaar kan men nog uit de financiën
komen, dit is mede te danken aan de subsidie
van de gemeente, maar daarna moet er toch iets
gebeuren en zullen meer ondernemers lid moeten
worden om te kunnen blijven draaien. Voor de
helft van de leden ongeveer 45 personen, die op
de eerste jaarvergadering aanwezig zijn, heeft
het allemaal positief gewerkt en zij kunnen
iedereen aanbevelen om mee te doen met Het
Friese Hart. Er wordt onderzocht of het mogelijk
is om alleen te adverteren op de site, zodat ook
hiermee het financiële plaatje voor 2009 gezond
gemaakt kan worden. Alle nieuws en mogelijkheden
zullen op de website info@hetfrieseland.nl of te
krijgen zijn bij http://www.hetfrieseland.nl.
Natuurlijk is het ook mogelijk informatie te krijgen
op tel. 0515-233940. De dames Ingrid, Margriet
en Lenie kunnen tijdens kantooruren informatie
geven in het Waaggebouw. Tevens zijn daar kaarten,
souvenirs etc. te koop. Momenteel wordt de
mogelijkheid onderzocht om in het Waaggebouw
een hoek in te richten die kan dienen als internet
punt. Dit zal niet gemakkelijk zijn omdat er weinig
ruimte in het gebouw over is. Ga eens langs en
kijk voor u zelf, vrienden of familie wat voor
mogelijkheden de gemeente Wûnseradiel biedt.
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Snelle ambulanceboot Antonius Ziekenhuis Sneek
gedoopt tijdens Hiswa

Sneek - Donderdag 6 maart om 17.00 uur is de
ambulanceboot van het Antonius Ziekenhuis
Sneek gedoopt tijdens de Hiswa in Amsterdam.

De snelle ambulance met maar liefst een motor
van maar liefst 150pk zal ook gaan varen tijdens
de Frisian Solar Challenge dit jaar. Tijdens
evenementen in het Friese merengebied zal dit
‘watersportziekenhuis’ assistentie verlenen. De
snelle boot is voorzien van alle medische
apparatuur om ingezet te worden bij grote
watersportevenementen zoals de Sneekweek en
het Skûtsjesilen. Het varende ziekenhuis zal
haar zorg ook richten op chronische patiënten
die in Friesland hun vakantie willen doorbrengen.
De ambulanceboot kan veel sneller dan bestaande
diensten assistentie verlenen in de wateren van
Friesland dan de bestaande diensten.

Baarderbuorren Bosk in Arum verfraaid met
picknicktafel en bank

Vereniging

P laatselijk B elang M akkum

JAARVERGADERING
VERENIGING PLAATSELIJK
BELANG MAKKUM
m.m.v. Mefr. JAANTJE BENEDICTUS
VAN DOARPSWURK
MET UITLEG OVER DE LANGE
TERMIJN VISIE VAN MAKKUM E.O.

DONDERDAG 27 MAART A.S.
CAFE-R
RESTAURANT ‘DE PRINS’
AANVANG 20.00 UUR

Wij zijn op zoek naar een

VAKANTIE-/ ZATERDAGHULP
Afwisselend werk in eenleuke sfeer.
Meewerken aan de bouw van droomjachten
en de mogelijkheid om veelte leren.
Ideale bijbaan voor iemand met interesse
in techniek. Ervaring ofopleiding geen eis.
Interesse? Bel, mail of kom gewoon
even langs en vraag naar Trees Rijpma.
Kijk voor meer informatie overons bedrijf op
www.kooimakkum.nlenwww.kmy.nl.

Arum - In het Arumer bos, waarin vorig jaar een
wandelpad is aangelegd, zijn nu ook een bank en
een mooie picknicktafel geplaatst. De picknicktafel
is in het midden van het bos geplaatst bij de vijver,
en de bank staat aan de noordkant. Vanaf de
bank heeft men zicht over de weilanden tot aan

Harlingen toe. Omdat het bospad geschikt is
voor rolstoelgebruikers is om de picknicktafel
en de bank bestrating aangelegd. Dit alles is
mogelijk gemaakt door financiële steun van
Stichting Het Nut, en door vrijwilligers die een
en ander geplaatst hebben.

Europa Kinderhulp zoekt gastouders

KooiMAKKUM
De Stienplaat 7a, 8754HE, Makkum
T 0515-238888, F0515-238889
info@kooimakkum.nl,www.kooimakkum.nl

Wij ruimen op:

Bezorg een kansarm kind een onvergetelijke vakantie
De voorbereidingen voor de kinderreizen zijn
weer in volle gang. Veel kansarme kinderen uit
Nederland, Duitsland, Frankrijk en Bosnië
wachten op een uitnodiging voor een zorgeloze
vakantie in Friesland. Daarom is Europa Kinderhulp weer op zoek naar nieuwe gastouders om
zoveel mogelijk kinderen deze kans te kunnen
bieden. Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste
gastouders die drie weken een kind een thuis
willen bieden. Een zonnige vakantie in hun vaak
donkere bestaan. De kinderen groeien op in een
troosteloze omgeving en zijn afkomstig uit
gezinnen die gekenmerkt worden door sociale
armoede. In Friesland vinden ze rust en ruimte.
Is in uw hart en huis plaats voor een vakantiekind,
meld u dan aan als gastouder. Iedereen is welkom,
van alleenstaanden tot gepensioneerden, van paren

met tot paren zonder kinderen. Meer informatie
kunt u vinden op www.europakinderhulp.nl.
Voor de regio Friesland kunt u contact opnemen
met Joke de Vries, 058-2573612 of stuur een
e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl
Data kinderreizen Friesland 2008:
Kinderen uit:
Van - tot:
Nederland
21 juli - 8 augustus
Frankrijk CR
2 juli - 23 juli
Frankrijk SPF
19 juli - 9 augustus
Bosnië
28 juli - 15 augustus
Duitsland / Hannover 28 juli - 16 augustus
Duitsland Schneeberg/
Delitzsch
21 juli - 8 augustus
Duitsland Oldenburg 21 juli - 8 augustus

Grasmaaimachines
100 tot 200 euro
korting

Venema dhz en tweewielers
Voorstraat 7
Makkum
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 22 maart

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Wilt u werken in de kinderopvang?
wij zoeken een enthousiaste
overblijfkracht en
inval overblijfkrachten!

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland verzorgt op basisschool CBS De Ark, RK St. Martinus
en OBS It Iepen Stee de tussenschoolse opvang
Voor de tussenschoolse opvang (TSO) op deze basisschool zoeken wij voor de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag enthousiaste flexibele inval-overblijfkrachten.
Op veel scholen eten de leerlingen tussen de middag een boterham op school. De ouders van deze
kinderen willen natuurlijk dat hun kind in goede handen is en met plezier overblijft. De kinderen
eten gezellig aan tafel samen met de overblijfkracht die ondertussen zelf ook een boterham eet.
Na het eten kunnen de kinderen binnen of buiten spelen onder toezicht van de overblijfkracht.
Overblijfkrachten zijn vrijwillige medewerkers die één of meerdere keren per week tussen de
middag werken. De overblijfkrachten ontvangen € 9,- vrijwilligersvergoeding per keer.
Lijkt u het leuk om van de tussenschoolse opvang een gezellige middagpauze te maken of wilt u
meer informatie dan kunt u bellen met: Annelies de Boer, Tso-coördinator
tel: 06-10946794 of mail naar als.deboer@kinderopvangzwfrl.nl

senioren
Makkum 1
Makkum 2
Makkum 4

- Heeg 1
- Heeg 2
- Heeg 4

14.30 uur
12.45 uur
14.30 uur

junioren
Makkum A1
Wyckels H. B1
Olympia MC2

- CVVO A1
- Makkum B1
- Makkum MC1

11.00 uur
11.30 uur
9.00 uur

pupillen
Zeerobben D3
Makkum D2
Makkum E1
Makkum E2
Joure Sc E10
NOK E2
Makkum F1
Sneek F6
JV Bolsward F5
Makkum F4

- Makkum D1
- Akkrum D2
- Frisia E6
- Jacob St. E3
- Makkum E3
- Makkum E4
- Zeerobben F3
- Makkum F2
- Makkum F3
- Sneek F7

12.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
12.00 uur
9.00 uur
11.00 uur

Enkele weken geleden heeft iemand een
plastictasje met automaterialen aan de voordeur
van de Kofstraat 39 in Makkum gehangen.
Wij weten van niets, wie verwachtte deze
spullen? Inl.tel. 0515 - 232272
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voetbal - Makkum

de kansen SSS’68 de winst

Marssum - In een koud Marssum is het eerste
elftal van de voetbalvereniging Makkum afgelopen
zaterdag vergeten te scoren. In een eerste helft
waarin getracht werd tot combinatie voetbal te
komen wist tegenstander SSS’68 met scherp en
in sommige gevallen hard knokvoetbal Makkum
van goals af te houden. Een vrije trap van Reimo
Tjeerdema werd door de aan de bal onrustige
keeper prima uit de goal gehaald. Makkum was
voetballend de bovenliggende partij, maar werd
door de veel fluitende scheidsrechter in veel
gevallen uit de wedstrijd gehouden. De jonge
scheidrechter floot veelvuldig en vergat overigens
voor beide partijen veel de voordeelregel toe te
passen.De linksachter van SSS’68 was te laat bij
zijn poging Jan Hiemstra van balbezit af te houden.
De overtreding die volgde hing op zijn minst tegen
de rode kaart aan, de scheidsrechter koos voor
de gele kaart. Spits Bas van der Baan wist door
goed doorzetten, overigens na een duidelijke
overtreding, Teake Elgersma te verschalken maar
de voortzetting was minder. Makkum was volop
aan het aanvallen, maar rond de 16 meter kon
steeds niet de goede pass gegeven worden.
De tweede helft was vanaf het beginsignaal voor
Makkum, de ene na de andere aanval werd opgezet.
Door goed doorzetten van Jouke de Jong kwam
Lennart Adema vrij voor de keeper van SSS die
ter nauwer nood kon redden met zijn been. Even
later kon een afgeslagen bal door Jouke de Jong
op goal geschoten worden. De keeper stond op

het verkeerde been en helaas knalde de bal op de
paal. Makkum vergat dus te scoren uit de kansen
die het creëerde. Uit de sporadische uitvallen
van SSS ontstond een corner, die door net niet
goed opletten van de verdedigers van Makkum
ingekopt worden. Hierna ging Makkum op de
aanval door Daniel Kleiterp in te brengen voor
Jan Hiemstra die geblesseerd moest uitvallen.
Ook nu volgden er een aantal kansen voor Makkum,
maar ook nu werd er vergeten te scoren. De
volgende uitval van SSS, dat nu door de aanvalsdrang van Makkum meer ruimte kreeg om te
counteren, werd wederom een corner. Deze corner
werd erg gelukkig door de kluts voor de voeten
van Bas van der Baan gewrakseld, de spits scoorde
de 2-0 voor de thuisploeg. Achterste man Andries
Smink werd door trainer de Bos naar de spits
gedirigeerd en Piter Genee kwam in het veld
voor Lennart Adema. Dit resulteerde in een aanvalsgolf van Makkum waaruit 5 minuten voor tijd
Andries Smink de 2-1 maakte. Daarna volgde een
op en neer gaand spel waarbij SSS uit de counters
heel slecht kansen kon creëren en Makkum te
haastig was om nog echt op een overigens verdiend
te noemen gelijkspel kon rekenen, eindstand 2-1.
Helaas moet Makkum nu even afhaken in de
strijd om de 3e plaats, maar zaterdag is er weer
een finale te spelen thuis tegen Heeg, aanvang
14.30 uur een ieder is weer welkom om
Makkum de laatste wedstrijden nog tot grote
hoogte te laten stijgen.

K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd viert 50-jarig jubileum
Cornwerd - Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni
viert de kaatsvereniging uit Cornwerd haar 50
jarig jubileum. Op vrijdag zal een reünie worden
gehouden, waarbij het jubileumboek, geschreven
door Otto Gielstra, zal worden gepresenteerd.
‘s Avonds zal er een revue opgevoerd worden
door cabaretgroep ‘Krekt wat oars’ over de kaatshistorie van Cornwerd. In deze groep spelen o.a.
de oud-bestuursleden Cees Kooistra en Henk de
Hoop mee. Als afsluiting van die dag zal er live
muziek zijn. De tweede dag wordt er een grote

jubileum kaatspartij op het kaatsveld georganiseerd voor jong en oud. Er zal worden afgesloten
met de band ‘Butterfly’.
U kunt zich opgeven voor de reünie op vrijdag
20 juni bij mw. A. Mensonides voor 31 maart.
Kosten voor de reünie zijn € 22,50, dit is inclusief
luxe koud buffet, entree voor de revue en 4 consumpties. Na opgave zult u een brief ontvangen
met nadere informatie. Opgave reünie:
Aukje Mensonides, Dorpsweg 8, 8753 JC Cornwerd,
tel. 0515-231610, lieuwejan@hetnet.nl

PSV De Halsbanrûters
Pingjum - Zondag 16 maart werd er in
Hippolytushoef een dressuurwedstrijd gehouden
voor paarden. In de klasse B kwam Linda Mous
in aktie met Otie. In de 1e proef scoorde zij 188
punten wat haar de 2e prijs opleverde en in de 2e
proef ging het nog beter en behaalde zij 192
punten weer goed voor de 2e prijs. Ook kan zij

weer 2 winstpunten bijtellen. Linda en Otie hebben
nu de punten bijelkaar om te starten in de klasse
L1. In de klasse Z2 kwam Yvonne Philipse aan
de start met Just do it. In de 1e proef won zij de
3e prijs met 204 punten en in de 2e proef ging
het nog beter en was de score 217 punten en de
2e prijs. Ook mag zij weer 2 winstpunten bijtellen.

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 26 maart werd er een dressuurwedstrijd verreden in Hippolytushoef. Sabien
Mollema nam hier met haar paard Newman deel
in de klasse Z-2. Er konden 2 proeven worden
gereden. Ze scoorde 206 en 204 punten waarmee
ze beide keren keren de 2e prijs won. Daarnaast
kon ze 2 winstpunten bij haar totaal bijtellen.
Ook Paulien Wielsma voegde een winstpunt aan
haar totaal toe, ze behaalde met Hiskelien 181
punten in de klasse B-dressuur. Thuis in Cornwerd
konden de pony’s starten. Velen maakten van de
gelegenheid gebruik en wisten ook een winstpunt

te bemachtigen. In de klasse B waren dit Mirjam
Kadijk met Alaska, Anna Strikwerda met Whitney
Brown, Daphne de Vries met Lady, zij scoorden
180 punten, Danielle Jaspers met Capacino, 182
punten, Eline de Boer met Amarins Synthia, 183
punten, en Fleur Sophie Bootsma scoorde 184
punten waarmee zij de 3e prijs won. Sjerstin
Talsma behaalde met Via Via met 189 punten
een winstpunt in de klasse L-1. In de klasse L-2
startte Daphne de Vries met Speedy. De mooie
score van 193 punten leverde haar behalve een
winstpunt de 1e prijs op.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.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
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
Gratis geplaatst. Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Samsonite koffer (63cm) plus Beautycase kleur Rood
(set) € 40.-, tel. 0515-233866
Eetkamer tafel kleur kersen l. 1.60, br. 90, 95 cm € 20.-,
tel. 06-15416043
Alt-Saxofoon, merk Jupiter (als nieuw) zonder koffer € 250.tel. 0515-233866
Zwemtrap RV staal 0.55 m. x 2.0 m; Unit 5.6 x 0.8 x 2.0 m.
bad of toilet hokjes + werkkast, tel. 06-27054853
Profoon draadloze DECT telefoon type PDX-500, geheugen
voor 10 nummers, slechts 2 mnd gebruikt € 10.-,
tel. 0515-231263 na 18.00 uur
Off-White buffetkast (Ideetje-Sneek), bovenkast: 2 deuren
(6 raampjes), onderkast: 3 deuren, 3 laden. Afm. br. 160 cm,
d. 54 cm. h. 240 cm € 500.-, tel. 0515-233866

TE KOOP

Vaatwasser geïntegreerd; Koelkast hoog model met vriesladen; Miele afwasmachine, tel. 06-14064482
Maclaren buggy in opberg-/meeneem hoes, incl. zonnekap
en regenhoes € 40.-; Maclaren buggy voor Tweeling, inclusief
regenhoes € 80.-; Bebe-Jou badje incl. standaard € 15.-;
Dolphin Fietskar XL € 450.-; Wip-stoeltje bebe Comfort
€ 10.-; Kiddy board, meerijplankje voor achter de kinderwagen € 40.-; Ab King Pro buikspieroefeningenbank, zo
goed als nieuw € 50.-, tel. 0615124101

Hid Herostraat 43
BOLSWARD
Nette, halfvrijstaande
woning met zonnige
achtertuin, berging en
achterom.
Vraagprijs:
€ 149.000,00 k.k.

Zwart lederen bureaustoel op draaivoet etc. € 25.-,
tel. 0515-233866
Tas vol diverse meisjes kleding mt 116, 122, 128, het gaat
om winter en zomer kleding, tel. 0517-531015

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP
2 x Luxaflex 1.20 br en 1.75 h., donkerbruin hout € 10.-;
Gootsteenbak, rvs rond Ø 39 cm + wk kraan € 20.-;
Binnendeur stomp € 10.-, tel. 0515-232272
Tien scharrelkip eieren voor € 1.-, De Rog 11, Makkum
Computertafel kleur zilver, h. 80, br. 60 € 10.-,
tel. 06-15416043
Mooie roomkleurige lederen bank 21/2 zits € 200.-,
tel. 0515-233866

GRATIS AF TE HALEN
±10 m2 rubber voor onder vloerbedekking; ±100 bierviltjes
(voor verzamelaar), tel. 0515-231903

AANGEBODEN
Klusjesman voor schilderen en sausen en het leggen van
laminaat, tel. 06-14064482
Timmerman, schilder, tuinman, schoonmaken,
tel. 06-49827051
Huishoudelijke hulp, tel. 06-23213608
Voor schilderwerk, tel. 06-23744753

GEVRAAGD
Heeft U restjes wol waar U niets mee doet, dan wil ik die
graag ophalen, voor mijn moeder, die er dekentjes van haakt
voor een kindertehuis in Roemenie, tel. 0515-231311
Heeft u spullen voor de rommelmarkt ”Actie Kerkenwerk”,
neem dan kontakt op Titia van der Heide, tel.0515-232834
Wie wil tegen vergoeding het tuintje en straatje bij ons
chalet onkruidvrij houden, eventueel ander licht werk,
tel. 0515-573598
Jaarstalling voor caravan, l. 6.30 m. br. 2.30 m,
tel. 0515-231761

