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Koningin Beatrix
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Makkum - Het karakteristieke eendenhok staat
weer op de vertrouwde locatie in ‘de Rige’.
Vogelwacht Makkum heeft het hok vorige week
dinsdag weer teruggezet. Het eendenhuis heeft
de afgelopen winterperiode op het terrein van
Inprotech uit Makkum een re-fit ondergaan. Het
hok is geverfd, de rietenkap is nagekeken en het
hok is schoongemaakt. De aanleiding voor het
verwijderen van het hok waren de baggerwerkzaamheden uitgevoerd door Wetterskip Fryslân
in de watergangen te Makkum. De aannemer heeft
na het baggeren 4 nieuwe palen geplaatst. Dinsdag
is met behulp van Van Kalsbeek Transport uit
Ferwoude het hok vrij vlot op de palen gezet.

Het terugplaatsen van het hok is niet gedaan voor
de komst van de koningin maar voor de eenden
Het zijn immers de vogels die baat hebben bij het
eendenhok en niet de koningin! De dorpseenden
kunnen nu weer broeden in een veel gefotografeerd
stukje Makkum. Er komt nog een drijvend vlot
waarop de eenden kunnen rusten en loopplankjes
om in het hok te komen.
Vogelwacht Makkum wil de volgende bedrijven
bedanken voor de inzet en hulp: Inprotech Makkum,
Roosma Rietdekkers Makkum, Van Kalsbeek
Transport Ferwoude en Bouwbedrijf David Visser
Makkum. Vogelwacht Makkum e.o.

Makkum onderweg naar Koninginnedag

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

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Makkum - Het dorp moet er mooi en schoon
uitzien wanneer koningin Beatrix met haar familie,
op 30 april een met haar familie in Makkum
Koninginnedag viert. Vandaag over veertien dagen
is het zover, om klokslag tien uur ‘s morgens
begint het bezoek voor de rondwandeling door

het dorp bij de Visserijhaven. Er wordt de laatste
weken al hard aan gewerkt om van het dorp een
plaatje te maken. Openbare verlichtingmasten
worden geschilderd, straten schoongespoten en
het haventerrein komt er als een juweeltje bij
te liggen.

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
zondag 20 april
Van Doniakerk
9.30 uur ds.J. van Olffen, jeugddienst
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. J. v.d. Hauw-Zuiderhof

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

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk S. van Houten,
R. Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049
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
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Familieberichten
Soms zou je willen
dat gisteren
nooit voorbij ging
omdat vandaag
alles zo anders is.....
Na een moeilijke tijd, waarin toch weer hoop was
op herstel, is plotseling van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw en onze zorgzame mama en beppe

Alie de Boer-Nauta
* 18 mei 1937
Bolsward

† 10 april 2008
Sneek
14 december 1960

Zurich: Douwe de Boer
Sneek: Douwe
Christel en Angela
Correspondentieadres:
D. de Boer, De Hekken 14 - 8608 XC Sneek
Het afscheid van Alie en begrafenis hebben
maandag 14 april j.l. plaatsgevonden te Zurich.

Na een moeilijke tijd is plotseling van ons
heengegaan, mijn lieve zus

Alie de Boer - Nauta
Wij wensen familie de Boer veel sterkte met
dit verlies.
Doetie de Vries - Nauta
en kinderen.
Makkum, 10 april 2008

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven
dat wij hebben mogen ontvangen van zovelen na
het overlijden van mijn vrouw, ús mem en beppe

Geertje de Jong - Ferbeek
Daarom willen wij langs deze weg u laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen, vele kaarten
en warme, troostende woorden ons erg goed
hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Jelle de Jong

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Auke en Diny
Henk en Astrid
Rika en Jolle
Elly en Richard

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

en kleinkinderen

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Ik ben geborgen en beschermd in het Licht
Makkum, april 2008

Een groot en sterk verlangen,
een kleine ”stille”wens.........

Britt
is geboren, dochter van
Rimar Goudberg & Ilja IJntema
Datum: 7 april 2008
Tijdstip: 03 uur 03 minuten
Gewicht: 3035 gram
Lengte: 50 cm
Ons huidig adres is:
Trekker 104
8447 BZ Heerenveen
per 23 mei 2008 is ons nieuwe adres:
Nienke van Hichtumweg 50
8448 SG Heerenveen
0513 - 62 71 82
06 - 135 22 710

Een wonder is het
telkens weer
´t nieuwe leven
zo gaaf en teer

Femke
21 februari 2008 - 23.45 uur
1600 gram - 39 cm lang
met 29 weken is ze geboren
na een verblijf in Groningen en Sneek
mag ze eindelijk naar huis.
Ulco, Tineke Tjeerdema-Meijer
Tjitske en Marije
Hollingerlaan 2a
8753 JA Cornwerd
tel. 0515 - 231627
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Agenda
donderdag 17 april
Makkum - Stopera 19.00 uur kort concert door jeugdkorps Hallelujah o.l.v. dirigent Nynke Jaarsma

vrijdag 18 april
Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur Buurtver. It Fintsje,
familiebingo voor leden en niet-leden

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 17 APRIL
T/M ZATERDAG 20 APRIL

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Makkum - o.b.s. It Iepen Stee 19.00-21.00 uur fancyfair/
boekenmarkt, diverse spelen, verloting

HAAS-RIBKARBONADE

4 HALEN / 3 BETALEN
RUNDERSCHNITZELS

zaterdag 19 april
Arum - Geref. kerk 14.00 uur Korenfestival Federatie
van muziek- en zangverenigingen in Wûnseradiel
Gaast - Doarpshûs De Fuke 20.00 uur Maat-klaverjassen
Wons - Dorpshuis It Bynt 10.00-15.00 uur rommelmarkt
CMV Hosanna
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van 14.3016.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

zondag 20 april
Witmarsum - Koepelkerk 16.00 uur Koepelconcert
Kamerkoor Capella’92 o.l.v. Gerben van der Veen,
Jelle Rollema, orgel

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

€ 2.50

DONDERDAG 17 APRIL
T/M WOENSDAG 23 APRIL

RUNDER
500 gram

€ 2.75

BACON
100 gram

€ 1.90

PALINGWORST
WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

€ 1.-

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

ZATERDAG

RUNDER GEHAKT
500 gram

WARME KIP VAN HET SPIT
op bestelling

€ 2.75

Vanaf 12.00 uur ophalen

Uit in eigen regio

Donderdagmorgen 17 april wegens
omstandigheden gesloten.

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
Expositiekerk museumdorp: van 1 april tot 25
juni expositie van schilderijen van Cor van Loenen
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en
Gaik Manoukian

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Wist u dat...

Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................4.75

Allingawier - Museumdorp, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Chocolade Vla, 1 liter........................................................1.29

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur
Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool, openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Ouwehand Rolmops, pot 200 gram...................................1.99
Hak, pot à 370 ml................................nu 3 potten voor 1.99
Rodekool+appel, sperciebonen, bladspinazie,

Piaam - Natuurhistorisch Museum, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

bruine bonen of appelmoes extra

Kiteschool
Funsport-Makkum

Chocomel Light, 1 literpak...................................nu 99

Makkum - In onze editie van vorige week stond
op de voorpagina het artikel ”Kiteschool
Funsport-Makkum”. In het omlijnde kadertje
staat aan het slot van de tekst De Holle Poarte 2
Makkum - tel. 0515 -231302. Dit is echter onjuist
adres en telefoonnummer behoren hier niet bij.

cent
Mona Pudding Duo, 2x125 gram..........................nu 99 cent
Aanbiedingen geldig van do. 17/4 t.e.m. wo. 23/4
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Makkum.nl dé bedrijvensite van Makkum en omgeving
Maar er is ook een agenda en in de rubriek
WON27 vind u het Gemeentenieuws. U snapt
dat deze breedheid Makkum.nl tot een waardevolle informatiebron maakt.

Makkum - Het is een gegeven dat steeds meer
mensen het internet raadplegen als het gaat om
zoeken naar bedrijven, verenigingen, scholen en
anderzijds nuttige informatie. Het belang van goed
gevonden worden op internet is dus van grote
waarde. Al sinds eind jaren 90 is Makkum.nl
actief op het internet als dé informatiebron voor
Makkum en omgeving. De site wordt dagelijks
door zo'n 300 a 400 bezoekers bekeken. Het
aangekondigde bezoek van de Koningin eerder
dit jaar heeft dat aantal nog eens verdubbeld.
Hieruit blijkt maar weer dat men de site goed
weet te vinden. Dit maakt Makkum.nl dan ook
tot dé site als het gaat om zinvolle presentatie op het
internet. Naast persoonlijke presentaties en linken
naar eigen website's van de diverse bedrijven is
het ook nog eens hét adres als het gaat om zoeken
naar overige diensten en informatie zoals het vinden
van een huisarts, fysiotherapeut, muziekvereniging
of ondernemersvereniging. Op Makkum.nl vind
u bijvoorbeeld ook een link naar de buienradar
en kunt u geldende posttarieven raadplegen.

Om de bezoekers van deze goed bezochte site
nog beter van dienst te kunnen zijn wordt er
momenteel gewerkt aan uitbreiding. Zo worden
nieuwe bedrijven benaderd om ze de mogelijkheid
te geven zich te presenteren en wordt de site nog
beter voorzien van de diverse algemene informatie
met betrekking tot Makkum en omgeving. En voor
het bieden van een nog betere service aan zowel
bezoeker als deelnemer wordt er gewerkt aan de
ontwikkeling van extra diensten. Dit met betrekking tot de mogelijkheid van rechtstreeks kunnen
reserveren van kamers of een persoonlijke webshop voor deelnemende bedrijven. Na uitvoerig
te zijn getest ligt het in de verwachting dat deze
diensten eind 2008 werkbaar zullen zijn. De
website wordt tegenwoordig weer volledig
beheerd door Focus KantoorAutomatisering.
Als gevestigd automatiseringsbedrijf zijn de lijnen
kort betreffende het beheer en uitvoer van dit
soort zaken wat een groot voordeel is voor de
deelnemende bedrijven.
Voor meer informatie kunt u bellen met Focus
KantoorAutomatisering 0515-233090 of mailen
naar focus@makkum.nl. Agenda punten kunt u
aanleveren bij agenda@makkum.nl.
Een (uwnaam@makkum.nl) e-mail adres is aan
te vragen bij mail@makkum.nl.

”Himmeldei” schooljeugd ruimt zakken vol met zwerfvuil op

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

Makkum - Afgelopen jaren is het min of meer
een traditie geworden dat op de eerste woensdag
van april de Himmeldei in Makkum gehouden
wordt; zo ook dit jaar. Om half elf verzamelden
grote groepen kinderen van de basisscholen OBS
It Iepen Stee, CBS de Ark en de RK Daltonschool
Sint Martinus zich op het schoolplein van de laatstgenoemde basisschool. Na een korte toespraak
van Jan Leijstra voorlichter bij de gemeente
Wûnseradiel gingen de kinderen voorzien van
vuilniszakken, grijpers en uiteraard de benodigde
handschoenen op pad. Makkum werd opgedeeld
in drie clusters, elke basisschool nam een cluster
voor haar rekening. Op deze manier werd het
risico vermeden dat er straten/wijken overgeslagen
werden. Het meeste zwerfvuil werd gevonden in
de struiken nabij de tennisbanen en bij het

Achterdijkje. Om twaalf uur was het tijd geworden
om naar de scholen terug te keren. Het resultaat
mocht er zijn want er waren tientallen vuilniszakken gevuld met zwerfvuil. Helaas hadden de
kinderen lang niet genoeg tijd om Makkum
binnen anderhalf uur weer helemaal schoon te
maken. Daarom doet Plaatselijk Belang Makkum
een beroep op de inwoners van Makkum om
zoveel mogelijk rondslingerend vuil rondom uw
woning op te ruimen. Zeker met het oog op de
naderende Koninginnedag is het een must dat
Makkum er schoon en piekfijn uitziet!
Plaatselijk Belang Makkum wil namens deze weg
de gemeente Wûnseradiel bedanken voor het
beschikbaar stellen van o.a. de grijpers en vuilniszakken. Ook de kinderen en begeleiders van de
drie basisscholen verdienen een dikke pluim!

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

AFHAALMENU
voor APRIL
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Koe Lo Kai / 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

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Plan de Melkvaart nu ook binnen de bebouwde kom
gelaten die reden soms wel 80 km per uur. Gelukkig
kwam er een drempel om die snelheid (80km/uur)
er uit te halen en dat werkte. Maar na enig klagen
bij de gemeente is deze drempel verlaagt want
met 50-60 km/uur beschadig je de auto en dat is
toch niet de bedoeling van zo`n drempel.

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Ze zijn er weer
mooie Gieser Wildemannen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Heerlijke sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
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

Makkum - Als eerste bewoner van plan de
Melkvaart ben ik erg blij dat ook hier de borden
zijn geplaatst, waarin duidelijk wordt gemaakt dat
u Makkum binnen rijdt. Waarom deze blijheid
zult u zich misschien afvragen? Voor mij is er een
duidelijke reden. Als men van de Haitsmaleane
de Menziessingel op rijdt dan dacht men hier kan
ik ook de snelheid aanhouden welke geldt op de
Haitsmaleane. Logisch want er stonden in het begin
geen borden om de snelheid aan te geven. Dus
bijna iedereen hield zich op die Menziessingel
keurig aan de snelheid van 60 km per uur welke
ook op de Haitsmaleane geldt. Uitzonderingen daar

Nu heb ik een wens, en die is iedereen die deze
wijk bezoekt of er woont, wil ik vragen om ook nu
weer aan de aangegeven snelheid te houden net
als voorheen. Alleen nu is de toegestane snelheid
30 km per uur. Ik vraag dat niet alleen voor mijzelf
maar om de vele kinderen welke hier in deze buurt
wonen en spelen. Het grote voordeel is dat u een
veel beter zicht heeft op het verkeer wat van rechts
komt want jaaa echt waar ook in deze wijk heeft
rechts voorrang zelfs de fietsers welke van rechts
komen. Ik denk als iedereen zich aan de snelheid
houd welke is toegestaan hoeft de drempel niet
hoger en kan elk kind veilig buiten spelen. En
dat is toch het fijne van een dorp en een buurt
dat moet toch mogelijk zijn. I have a dream zei
Martin Luther King helaas moest hij het met de
dood bekopen laat dat niet in Makkum gebeuren.
Houdt u zich alstublieft aan de snelheid alvast
bedankt dat u mijn wens wilt laten uitkomen.
Tjalling Ruivenkamp.

”Oorlogsmonument” gebroeders van den Berg
Makkum - Wat waren we geschrokken toen om
18.00 uur het nieuws van ”Omrop Fryslân” ervoor
kwam. ”Het Oorlogsmonument” is waarschijnlijk
in het water gegooid. Onbegrijpelijk dat er jongens
of meiden zijn, die zo iets doen en er niet over
nadenken, wat het voor de oud Makkumers
betekend. Graag zouden ‘wij’ in gesprek willen
met deze jongeren en willen vragen wat het doel
van deze actie was en of zij wel beseffen wat dit

betekend. Verder zouden ‘wij’ alle mensen van
de stichting 40-45 en al de andere mensen die
hierbij betrokken zijn geweest en het tot een
goed einde hebben gebracht hartelijk bedanken,
voor de werkzaamheden die verricht zijn en nog
worden uitgevoerd, zodat het ”Oorlogsmonument”
weer op zijn plaats komt te staan bij de Verzetsbrug.
Familie van den Berg.

Bloemen voor Koningin Emma
Makkum - Jeugdherinneringen uit 1932. De
Afsluitdijk was klaar en Koningin Moeder Emma
kwam over de Afsluitdijk op doortocht even langs
Makkum. Op school vertelde meester Pruiksma
van dit bezoek. Thuis uit school, Mem vertellen
Koningin Emma komt langs Makkum. Ik kreeg
direct de opdracht om de witte jurk aan te trekken
(onder protest, ik wilde niet opvallen).
‘s Middags op school kregen we van meester te
horen dat de Christelijke school was aangewezen
om Hare Majesteit bloemen aan te bieden en haar
te verwelkomen. De vraag aan de hoogste klas was:
”Wie moet dat doen?” Spontaan was de reactie
Annie Lutgendorff, want die heeft een witte jurk
aan. Ik kreeg een kaart waarop stond wat ik
moest zeggen mee naar huis om het uit mijn
hoofd te leren. Die kaart heb ik nog, opgesteld

door meester Pruiksma. Het begon met:
”Majesteit namens de Makkumer schooljeugd
bieden wij u deze bloemen aan als teken van
onze liefde en trouw aan ons Oranjehuis”. Hoe
het verder ging weet ik zo niet meer, die kaart
heb ik nog. Toen het gezelschap arriveerde heb
ik mijn les, verteld en een hand gegeven, zo ook
de meegekomen leerlingen van de Openbare en
R.K. school en de plechtigheid was voorbij. Het
was allemaal heel kort. Koningin Emma was de
overgrootmoeder van Koningin Beatrix.
Annie Lutgendorrf.
* Wij zijn benieuwd of er nog meer mensen zijn
die dit meegemaakt hebben, dan graag uw reactie
t.a.v. redactie Makkumer Belboei.
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Openbare orde en veiligheid tijdens Koninginnedag
Voor Koninginnedag in Makkum moet de gemeente
verschillende maatregelen nemen die te maken hebben
met de openbare orde en de veiligheid. We willen
tenslotte een veilige Koninginnedag organiseren.
Deze dag moet hét visitekaartje voor Makkum en de
gemeente worden. Vanwege de grote aantallen bezoekers
moeten we daarnaast goed voorbereid zijn op mogelijke
noodscenario’s. Bovendien moeten we als gemeente
bij de organisatie van een dergelijk groot evenement
voldoen aan wettelijke voorschriften en richtlijnen.
Hierbij zijn verschillende organisaties betrokken als
de Koninginne-vereniging en de gemeente. Maar ook de
hulpverleningorganisaties als politie, brandweer, GHOR
en beveiliging. We hebben hier de belangrijkste zaken
op een rij gezet. U vindt de teksten en de kaarten op
onze speciale website koninginnedag.wunseradiel.nl
(zonder www!).
Bezoekers
We kunnen voldoende mensen langs de route kwijt, maar
ze moeten wel goed verspreid worden langs de route.
Daarom zijn er speciale publieksvakken ingericht en
bij die vakken staan tellers en beveiligers. De bezoekers
worden naar deze publieksvakken begeleid. De bezoekers
worden opgevangen op parkeerplaatsen bij de A7 en de
N359 en worden met de bus naar Makkum gebracht.
Tot 17.00 uur ‘s middags rijden er bussen die hen weer
terugbrengt. Bezoekers kunnen dus ook het middagprogramma in Makkum meemaken.
Hulpverlening
De politie is aanwezig langs de route. Ook de brandweer
is paraat om ingezet te kunnen worden bij calamiteiten.
Bovendien zorgt de brandweer ervoor dat mensen veilig
de route kunnen verlaten wanneer dat nodig is. Verder zijn
er langs de route verschillende EHBO-posten ingericht.
Bovendien is er een motorambulance aanwezig. En tenslotte zijn er voldoende toiletten voor de bezoekers.
Verordening Koninginnedag
Voor Koninginnedag is een speciale verordening
opgesteld. Belangrijke punten:
- geen hinderlijke voorwerpen
- geen hinderlijk gedrag
- verbod aanwezig te zijn binnen de afgezette route
- exploitatieverbod terras horeca tot 12.00 uur
- verbod commerciële activiteiten (gratis producten)
- uitdelen folders (flyers) niet toegestaan
De politie zal bij overtredingen optreden.
Verkeersbesluiten
Het centrum van Makkum moet vanaf dinsdag 29 april
12.00 uur tot woensdag 30 april 18.00 uur autovrij
zijn. Graag zien we ook op de dinsdagochtend zo min
mogelijk autoverkeer omdat we dan al met het opbouwen
gaan beginnen. Voor de inwoners van het centrum is
aan de rand van het centrum parkeerruimte. Hebt u een
eigen oprit, dan kan de auto daar natuurlijk blijven staan.
U kunt dan alleen niet weg met de auto. Voertuigen
die toch op straat staan worden weggesleept. Tegen
vergoeding van de gemaakt onkosten kan men daarna
de auto weer terugkrijgen.
Hoe kom ik Makkum uit?
Tijdens de ochtend van Koninginnedag is het mogelijk
Makkum met de auto te verlaten. Behalve natuurlijk
wanneer u in het afgesloten gedeelte van het centrum
woont. U kunt echter alleen via de routes langs de zeedijk Makkum verlaten. De Weersterweg (naar de A7)
en de route Hemmenseweg - Carl Fellingerweg Angterperlaan zijn afgesloten voor auto’s. Deze wegen
houden we open voor de bussen.
De verschillende ringen met bijhorende maatregelen
Om het bezoek van de Koningin en de bijbehorende
bezoekersstromen goed te kunnen begeleiden, nemen
we de volgende maatregelen:
1. In ring 1 (de route voor de Koningin) mag van 29 april
12.00 tot 30 april 18.00 uur niet met motorvoertuigen

worden gereden. Ook mogen in deze periode in deze
ring geen motorvoertuigen geparkeerd staan op de
openbare weg. Op uw eigen terrein mogen deze wel
geparkeerd staan.
2. In ring 2 (de route plus Bleekstraat, Tuinstraat,
Schoolbuurt, Middenstraat, Slotmakerstraat, Achterdijkje,
Pruikmakershoek, Vallaat, Schans, Blokmakersstraat,
Brouwerssteeg en Alde Syl) mag van 29 april 12.00 uur
tot 30 april 18.00 uur niet met motorvoertuigen worden gereden. Ook mogen in deze periode in deze ring
geen motorvoertuigen geparkeerd staan op de openbare weg. Op uw eigen terrein mogen deze wel geparkeerd staan.
3. Ring 3 (het gebied begrensd door de Suderseewei,
ds. L. Touwenlaan en Slotmakersstraat) is voetgangersgebied en daarom verboden voor motorvoertuigen en
fietsen. Auto’s kunnen dit gebied op 30 april niet in en
uit tussen 6.00 uur en 12.00 uur.
4. Ring 4 (de Weersterweg en de route Hemmenseweg
- Carl Fellingerweg - Angterperlaan) is op 30 april van
6.00 uur tot 12.00 uur verboden voor motorvoertuigen.
Deze routes worden vrijgehouden voor de bussen.
5. Ring 5 (het gebied wat begrensd wordt door de A7,
de N359 en het IJsselmeer) is op 30 april van 6.00 uur
tot 12.00 uur verboden voor motorvoertuigen om te
voorkomen dat er hier grote opstoppingen komen.
Tijdelijk parkeren
In de aangegeven perioden dienen de voertuigen dus
buiten de aangegeven ringen geparkeerd te worden. U
kunt elders in Makkum een plekje zoeken, maar niet op
de Touwenlaan en de rondweg. Een andere mogelijkheid
is gebruik maken van het (overloop)parkeerterrein
tegenover villapark Holle Poarte.
Standplaatsen
Het is niet zomaar toegestaan om met een kraam met
bijvoorbeeld etenswaar langs de route te gaan staan. U
moet eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente.
Gevolgen voor bedrijven en horeca
Voor bedrijven in het centrum geldt dat er tot uiterlijk
29 april 12.00 uur bevoorraad kan worden. Voor de
bedrijven op de Holle Poarte komen aparte maatregelen.
Voor de horeca gelden de volgende afspraken:
- verwijderen terrasschotten:
29 april voor 08.00 uur
- weghalen terrassen:
29 april voor 19.00 uur
- sluitingstijd:
29 april 00.00 uur, deze avond geen live-muziek etc.
- verkoop alcohol:
op 30 april tot 12.00 uur alleen in horecapand
- gebruik plastic glazen op het terras
Gehandicaptenparkeerplaatsen.
In Makkum is in het centrum een aantal parkeerplaatsen
gereserveerd voor gehandicapten. Zij hebben daarvoor
een vergunning. Wanneer deze parkeerplaatsen in het
gebied liggen dat autovrij moet worden gemaakt
betekent dit dat die parkeer-plaatsen op 30 april niet
beschikbaar zijn. Dit geldt ook degenen die in het
bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook die
kaart kan op 30 april niet worden gebruikt voor het
centrum. Mochten deze maatregelen problemen geven
dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Aprilweekenden
in de Nynke Pleats:
Zaterdags en zondags geopend
vanaf 11.00 uur, voor koffie, lunch,
pannenkoeken en a la carte-diner.

Frysk menu à € 22,50 p.p.:
Gebonden spinaziesoep
met gerookte zalm en kaascroutons
***
Ribeye op z’n fries
met boerenkruidenboter
***
Griesmeelpudding
met rode bessensaus
Voor de kinderen is er op zaterdag en
zondag van 17.00 tot 20.00 uur knutselen
onder begeleiding, zodat u rustig kunt
dineren. Daarnaast is er een leuke speelhoek, een speciaal kindermenu en een
cadeautje voor ieder kind.
De Nynke Pleats Buren 25 Piaam
Tel.:0515-231707 www.nynkepleats.nl

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 16 april 2008

Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum
Wordt ook lid van de Koninginnevereniging!
Makkum - Veel gezinnen in Makkum zijn lid
van de Koninginnevereniging. Onze vereniging
heeft als doel om de verjaardag van de Koningin
te vieren en andere Koninklijke hoogtijdagen
aandacht te geven. Als leden (in commissies) en
bestuur organiseren we ieder jaar weer een mooi
feestprogramma rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Het feest is toegankelijk voor geheel
Makkum en inwoners van andere dorpen; kortom
voor iedereen. In het 110- jarig bestaan van onze
vereniging is het voor het eerst - dus een kroontje
op haar bestaan - dat de Koningin en haar
Koninklijke familie dit jaar besloten heeft om
Koninginnedag mee te vieren in Makkum.
Natuurlijk is dat voor het bestuur, de leden en in
de geschiedenis van de Koninginnevereniging
een hoogtepunt.

Velen zijn lid van de Koninginnevereniging
Makkum, maar nog niet allemaal. ”Hoe kunnen
we lid worden”, vraagt men ons. We geven de
gelegenheid aan nieuwe inwoners van Makkum,
jongelui die op zichzelf gingen wonen, etc. om zich
op te geven als lid van de Koninginnevereniging
Makkum. Voor € 5,= per jaar ondersteunt u het
prachtige feestprogramma van 2008 en van de
komende jaren.
Maakt u binnenkort € 5.-euro over op Rabo-bankrekening 3495.06.418 ”Koninginnevereniging
Makkum” te Makkum. Vermeldt u dan als mededeling: uw adres en huisnummer. Welkom als
nieuw lid!
Namens het bestuur:
Klaas Groeneveld, voorzitter

Jaarmarkt de jaarlijkse trekpleister
Makkum - Voorafgaand aan het Koninklijk bezoek
op 30 april 2008 is er op zaterdag 26 april de
traditionele jaarmarkt. Waarschijnlijk vanwege
het Koninklijk bezoek is er dit jaar meer belangstelling van standhouders dan andere jaren. Het
lijkt dus een goed begin te worden van de start
van de festiviteiten rondom de Koninklijke familie.
‘s Ochtends vroeg beginnen de marktbouwers al
om de kraampjes klaar te zetten op aanwijzing
van de marktmeester. Elke plek is genummerd
en afgebakend; voor een eventuele eigen kraam
moet aan deze ruimte worden vastgehouden. Diverse

kooplui met uiteenlopende artikelen proberen
dan op hun eigen manier de goederen aan de man/
vrouw te brengen. Ook zijn verenigingen en andere
instellingen vertegenwoordigd om hun doelstelling
aan het publiek te presenteren. De jaarmarkt is
niet alleen een ontmoetingsplaats voor onze dorpsgenoten maar ook voor de toeristen. We hopen dan
ook op veel belangstelling waarin een zonnetje ook
altijd welkom is. De jaarmarkt vindt plaats in het
centrum van het dorp en duurt van ‘s ochtends
ca. 10.00 tot ‘s middags 16.00 uur. Kom langs,
want een jaarmarkt kan niet zonder bezoekers!

Koningin Beatrix komt naar Makkum
maar 30 April 2008 kom ik zeker naar Makkum.
28 mei 1982 was zo’n mooie dag, ik mocht
samen met mijn buurmeisje Johanna Koornstra
(woonachtig in Makkum) bloemen geven aan de
koningin. Op de foto ben ik de kleinste met de
hand van Beatrix op mijn schouder. En we
mochten samen met haar van de sluis, voor de
huizen langs naar het Rijkswaterstaat gebouw
lopen. Alles was mooi versiert en de koningin en
prins Claus vroegen ons over school en hoe we
het vonden om hier te wonen. Door de harde
wind waaide Beatrix haar rok omhoog en moest
ze haar hoed vast houden. Ook had ze flink de
pas erin, waarop prins Claus zei: ”Trix, je moet
niet zo hard lopen, de meisjes kunnen je niet bijhouden.” Dit zal ik voor altijd blijven herinneren
en ik heb altijd gehoopt om de koningin nog eens
van dichtbij te zien.
Helmond - Ten eerste van harte gefeliciteerd
met de komst van koningin Beatrix en haar familie
naar Makkum. Echt heel erg leuk en bijzonder,
jullie zullen zo blij zijn dat ze na al die jaren
naar Makkum komt.
Toen ik 5 jaar oud was, kwam koningin Beatrix
en prins Claus een bezoek brengen aan Kornwerderzand. De Afsluitdijk bestond 50 jaar en nu, 25 jaar
later komt ze weer. Mijn naam is Elke van der
Weerd en heb tot 2000 in Wûnseradiel gewoond
op Kornwerderzand. Nu woon ik in Helmond,

Ik heb een wens, zowel Johanna en ik hebben nu
kinderen. Het zou zo mooi zijn als wij, na 25 jaar,
nog een keer bloemen of iets anders aan de koningin
mochten overhandigen. Ik weet niet of jullie wensen
in vervulling kunnen laten gaan, maar het zou zo
mooi zijn.
Met een vriendelijke groet,
Elke van der Weerd
Rijnlaan 167 5704 HH Helmond
tel. 0492 - 840844
evanderweerd@hotmail.com

Grandioos
muziek-programma in
Makkum op Koninginnedag
Makkum - Zoals iedereen weet komt Koninigin
Beatrix op 30 april naar Makkum. Wat niet iedereen
weet, is dat er vanaf 14.00 uur (na de playbackshow) een grandioos muziekprogramma wordt
gepresenteerd. Dit op het grote podium op het Plein
in het centrum van Makkum. Vanaf 14.00 uur
wordt er opgetreden door o.m. The Buffoons,
Stef Ekkel, Djumbo, Zware Jongens, Thomas
Berge, DJ Michel, Stream. Volgende week meer
informatie over het programma en de artiesten.

Koninklijk presentje?
Dit jaar kun je als deelnemer van de Playbackshow op een echt muziekpodium in het centrum
van Makkum optreden. Je kunt alleen optreden
of als groep. Er is heel veel publiek die dag en
voor alle deelnemers is er een speciaal ‘Koninklijk’
presentje. Dus kinderen van Makkum e.o.: Snel
oefenen en snel opgeven!
* Mattie Terpstra, Bleekstraat 20, 0515-232025
* Opgave is alleen mondeling
of telefonisch mogelijk tot 27 april 2008
* Leeftijd: vanaf 4 jaar t/m 13 jaar
* Aanvang: vanaf 11.45 uur
* Eigen CD meenemen
* Vol = vol; dus geef je snel op!

Kinderrommelmarkt

Makkum - Voor alle kinderen die een zakcentje
willen verdienen is er kinderrommelmarkt zaterdag
26 april van 10.00 - 12.00 uur op het Plein in het
centrum van het dorp. Hier kun je weer je koopwaar aan de man/vrouw of jongen/meisje brengen.
Voor ouders of familieleden een mooie kans om
eens de zolder of de schuur op te ruimen. Want
wat voor u gewoon is, is misschien voor de koper
een uniek hebbedingetje. De kinderrommelmarkt
is bedoeld voor de kinderen van Makkum en
omstreken. Ouders mogen wel helpen bij het
gereed maken van de ”verkoopvloer”, maar daarna
is het de bedoeling dat de kinderen het overnemen.
Deelname aan de kinderrommelmarkt is gratis
en opgeven vooraf is niet nodig. De kinderen
mogen niet ouder zijn dan 12 jaar en in Makkum
of omstreken wonen.
Voor informatie: info@koninginnevereniging.nl
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Beste marathonliefhebbers

.

.
Bekendmaking

Cornwerd - Op 30 april wordt het groot feest in
Makkum en Cornwerd. Voor de vijftiende keer
organiseert menclub Yn ‘e Beage een samengestelde wedstrijd. Ondanks eerdere berichten/
geruchten wordt de wedstrijd gewoon verreden
op Woensdag 30 april. In een nieuwe route rondom
hippisch centrum Boeyenkamp zijn de vaardigheid
en 6 mooie hindernissen opgenomen. Deze hindernissen zijn door een erkend hindernisbouwer
ontworpen en zijn voor elk niveau toegankelijk.
Natuurlijk blijft de dressuurproef zoals u die van
ons gewend bent, deze is te downloaden op
www.knhs.nl klasse 1A voor enkel en tweespan
of klasse 1A tandem en vier span.

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend, dat zij voornemens zijn om
vrijstelling ex artikel 19, lid 3 van Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen voor het bouwen
van 20 recreatiewoningen aan het Borndiep op de Holle Poarte te Makkum.
Het bouwplan ligt vanaf 17 april 2008 gedurende 6 weken op het gemeentehuis tijdens
openingstijden bij de Afdeling VROM ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn een
zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 8748 ZL
Witmarsum. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij mevrouw S. Eringa, na
een telefonische afspraak.

.

Witmarsum, 18 april 2008

.

Deze marathon telt mee voor de zomercompetitie
(NB. het betreft hier geen officiële wedstrijd)
Aansluitend vindt in de feesttent de prijsuitreiking
plaats en kan er met op de achtergrond een stukje
muziek, genoten worden van een hapje en een
drankje. Door het bezoek van Koningin Beatrix
aan Makkum zijn wij genoodzaakt het programma/
aanvoerroute/tijden/etc. enigszins aan te passen,
meer informatie ontvangt u ter zijner tijd.
Voor opgave en/of vragen kunt u bellen naar:
Jannie Faassen tel. 0518-482055 of 06-25293753
en Tette Hijlkema tel. 06-51586609

De Bibliotheek in Koninklijke Sferen
Kom tussen 14 april en 5 mei 2008 naar de bibliotheek.
We hebben een aantrekkelijk programma voor jong en oud.
Ons Koninklijk Huis
* Foto tentoonstelling van vervlogen beelden
van de Oranjes.
* Herinneringsalbums uitgebracht ter gelegenheid
van het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina,
het huwelijksfeest van Prinses juliana en Prins Bernhard
en de doop van prinses Beatrix en meer.
* Jubileumbekers.
’Hoe Oranje bent u?’
* Test uw kennis van Oranje en het koningshuis.
Filmprogramma
* Koninginnefeest Makkum 1980 en 1985
Dinsdag 22 april Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 25 april Aanvang 19.30 uur
* Beatrix : 25 kroonjaren, een roeping als beroep.
* Maxima en Willem Alexander , het complete
Verlovings- en Huwelijksfeest.
Dinsdag 29 april Aanvang 19.30 uur

Kroontjes in Kinderboeken
* Speuren naar prinsen, prinsessen, koningen en
koninginnen. De Koning en de Koningin zijn hun
kroontjes kwijt! Help zoeken. Kun je alle kroontjes
vinden. Dan krijg je een prijs!
Brieven aan Willem Alexander en Maxima
* Wilt u graag weten wat uw kinderen hebben
geschreven aan de leden van de Koninklijke familie?
Of de tekeningen bekijken die voor hen zijn gemaakt?
Kom naar de bibliotheek en zie wat leerlingen van
de basisscholen hebben geschreven en getekend.
Koninginnedag Open vanaf 12.00 uur
Kom vooral langs; de oranjebitter staat klaar!
Bibliotheek Makkum
Kerkstraat 14, 8754 CS
Tel 0515-231385
www.bibliotheekmakkum.nl
bibliotheekmakkum@bswf.nl
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Koninklijke Tichelaar Makkum presenteert Kerkelijk Centrum
”Het Anker”
”Pyramids of Makkum”
van Willem III. Het complexe en rijk gedecoreerde
stuk illustreert bij uitstek de wil om te pronken,
waarvan in die tijd in welgestelde kringen
duidelijk sprake was. De ontwerpen werden
destijds beschouwd als eigentijds en waren een
voorbeeld van een mix van Oosterse en Westerse
invloeden. De piramide werd gebruikt om een
zo groot mogelijke diversiteit aan bloemen in te
kunnen tonen.
Met de restauratie voor het Rijksmuseum in
Amsterdam ontwikkelde het bedrijf exact dezelfde
kleuren, uitstraling en penseelvoering als de stukken
uit de periode, waarmee de expertise werd opgebouwd om een getrouwe replica te maken. Deze
replica is het uitgangspunt voor een bijzondere
opdracht aan Nederlandse ontwerpers met wie
een grote verwantschap bestaat: Hella Jongerius,
Studio Job, Jugen Bey en Alexander van Slobbe.
Zij reageren als representant van de wereld van
nu op de traditionele bloempiramide. De opdracht
van Koninklijke Tichelaar Makkum aan de
betrokken vormgevers is ontstaan vanuit de wil
de opgebouwde expertise niet te beperken tot
restauraties, maar deze breder in te zetten en te
laten zien.

Makkum - Naar aanleiding van een complexe
restauratie van door het Rijksmuseum aangekochte
bloempiramides heeft Koninklijke Tichelaar
Makkum een bijzonder prestigieus project uitgevoerd. Startpunt van het project vormde de
vervaardiging van een exacte replica van deze
bloempiramide door de vakmensen van het bedrijf.
Deze reproductie diende als uitgangspunt voor
een nieuwe interpretatie van het pronkstuk door
Hella Jongerius, Jurgen Bey, Studio Job en
Alexander van Slobbe. De resultaten worden voor
het eerst getoond tijdens de Salone del Mobile in
Milaan van 16 tot en met 20 april aanstaande.
Vanwege de eeuwenoude expertise is Koninklijke
Tichelaar Makkum als enige bedrijf ter wereld
in staat restauraties uit te voeren van bijzondere
stukken Delfts aardewerk uit de 17de en 18de eeuw.
Bloempiramides worden algemeen als de meest
bijzondere topstukken uit die periode gezien.
Deze gestapelde vazen, waarvan er nu nog maar
enkele bestaan, zijn circa 1.60 m hoog en indertijd
onder andere gemaakt voor Mary Stuart, echtgenote

Het resultaat is een zeer indrukwekkende presentatie
van vijf topstukken: de traditionele replica en de
vier antwoorden daarop, allen uitgevoerd in de
oorspronkelijke Faience-techniek. De serie van
vijf bloempiramides is gemaakt in een gelimiteerde
oplage van zeven stuks. Na de tentoonstelling in
Milaan worden de stukken tijdens de ICFF getoond
in de galerie van Murray Moss in New York. De
eerste serie is reeds aangekocht door het
Zuiderzee Museum in Enkhuizen, waarmee het
museum een belangrijke bijdrage heeft geleverd
in de totstandkoming van het project.
Koninklijke Tichelaar Makkum is het oudste
bedrijf in Nederland. Het neemt zijn lange
geschiedenis serieus, zonder zich door het verleden
te laten belemmeren. In de loop der eeuwen is
een onschatbare bron van keramische kennis en
kunde opgebouwd en van generatie op generatie
doorgegeven. Dat proces gaat voort. Tichelaar
legt er meer dan ooit de nadruk op, dat productvernieuwing en kennisontwikkeling gelijke tred
moeten houden. In een bedrijf dat ruimte geeft
aan experiment en onderzoek. Dat maatwerk wil
leveren voor professionele architecten en ontwerpers en zo culturele meerwaarde creëert voor
makers en consumenten. Klassiek vakmanschap,
hedendaags design en toekomstgericht onderzoek
hebben in Makkum een duurzaam verbond gesloten.

ACTIE - TEN CATE - ACTIE
Ten Cate damescamisoles
2 stuks van € 32,00 nu € 24,00

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602

Makkum - De meeste inwoners van Makkum is het
zeker opgevallen: de voormalige Gereformeerde
Kerk aan de Buren is gerenoveerd en met nieuwbouw uitgebreid. Bij de fusie van de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Gemeente kreeg het
gebouw een nieuwe naam: Kerkelijk Centrum
”Het Anker”. De Protestantse Gemeente te
Makkum en omstreken beschikt vanaf nu niet
alleen over een gebouw met een nieuwe naam maar
ook over een ”nieuw” gebouw. Door de verkoop
van ”Ons Gebouw” zijn alle voorzieningen bijeengebracht in dit gebouw. In de eerste plaats is deze
nieuwe ruimte bestemd voor allerlei kerkelijke
activiteiten, maar daarnaast zullen ook derden
(particulieren en verenigingen) uit Makkum en
omstreken het gebouw kunnen gebruiken.
Op vrijdag 25 april a.s. zal het gebouw door de
Bouwcommissie officieel worden overgedragen
aan het College van Kerkrentmeesters. Op zondag
27 april daarop volgend zal in samenwerking
met de Koninginnevereniging en het Oecumeneoverleg een oecumenische dienst worden gehouden.
De bevolking van Makkum wordt hierbij vriendelijk
uitgenodigd. Uiteraard zal er na de dienst gelegenheid zijn om het vernieuwde en uitgebreide gebouw
te bezichtigen.

Opening Kunstroute
Wûnseradiel (verstoord) ritme
Wûnseradiel - Met een bijzondere openingsmanifestatie begint op 4 mei de twaalfde Kunstroute
Wûnseradiel. Elke zondagmiddag in mei openen
zo’n 20 kunstenaars, verspreid over 10 dorpen, hun
deuren. De kunstenaars zijn aanwezig in hun atelier
of expositieruimte om over hun werk te vertellen
en geven graag antwoord op alle vragen.
Iedereen is van harte welkom om kennis te
komen maken met een grote verscheidenheid
aan kunstuitingen zoals schilderijen, sieraden,
grafisch design, fotografie, beelden, keramiek,
glaskunst en andere objecten. Op verschillende
plaatsen is muziek en, op de laatste zondag, poëzie
te beluisteren. De voorstelling `Binnen in de wachtkamers fluistert zij die nooit praat´ van Annelies
Alewijnse opent de Kunstroute. In deze multimediale voorstelling gaan verschillende disciplines
met elkaar in gesprek: video, 3-dimensionale
objecten, live muziek, zang en bewegingstheater.
Het gaat uit van het idee je lichaam als een huis
te kunnen zien, waarin je in verschillende kamers
kunt vertoeven. Het voert ons door een ‘innerlijke’
wereld die tegelijkertijd ontroerend, herkenbaar
en verontrustend is. Een wereld waarin een groot
verlangen rondspookt. De opening is op 4 mei
om 11.00 uur in de Rommerdastate, Riegeweg 5
in Pingjum. Hier is ook de groepsexpositie te zien
met als thema ‘(verstoord) ritme´. De openingstijden van de Kunstroute en de groepsexpositie
zijn van 13.00 tot 17.00 uur op 4, 11, 18 en 25 mei.
Op 25 mei is er een dichtersmiddag ‘Dichter op
de Deel’ in Exmorra, Bolswarderweg 13. De route
wordt met bordjes aangegeven. Bezoekers kunnen
meedoen aan de verloting van een kunstwerk.
De opening, alle exposities en activiteiten zijn vrij
toegankelijk. Meer informatie en het programma
staat op: www.kunstwunseradiel.nl.
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Tjakko´s visbakkerij
tijdelijk andere locatie
Makkum - Sinds maandag j.l. is de bekende
Tjakko’s Visbakkerij vanaf de kade van de visserijhaven tijdelijk verplaatst tot vlakbij de rotonde
Workumerdijk/Suderseewei. Dit heeft te maken
met het koninklijk bezoek op Koninginnedag in
Makkum. Kort daarop keert de visbakkerij weer
op de oude locatie terug.

Wie schrijft die blijft!
Makkum - Vanaf 18 april gaat de schooljeugd
van de o.b.s. ”it iepen stee”op pad om pennen te
verkopen ten bate van de fancyfair.

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

Rommelmarkt in Wons
Wons - Op 19 april a.s. houdt CMV Hosanna uit
Wons een rommelmarkt. Het wordt een gezellige
boel in dorpshuis ‘it Bynt’. Met veel mooie én
nieuwe spulletjes die u voor een habbekrats mee
kunt nemen. Wie weet zit er wel iets voor u bij,
waar u al jaren naar op zoek bent. Het begint om
10.00 uur, waarna er diverse activiteiten volgen,
om 15.00 uur sluit CMV Hosanna de rommelmarkt af.

‘Let’s go Praisy’in Workum
Workum - Zondagavond 20 april komt ‘Let’s go
Praisy’ naar Workum! ‘Let’s go Praisy’ is een
christelijk muziekevenement, waar veel samen
wordt gezongen. Er is een eigentijdse overdenking
of sketch en er is ruimte voor humor en aanbidding.
Het thema is, ‘Wie je bent (n)iemand kijkt’.
Locatie: Jongerencentrum Utopia (in de Klameare),
Skil 6a te Workum. Aanvang 19.30 uur.
Activiteiten Commissie Bethel.

www
.
makkumerbelboei
.
nl

GARAGE HORJUS AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING
* Onderhoud en reparatie van uw auto
* airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing
van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,
nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en
wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl
Total-shop en Total-tankstation
geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur ; zat. 8.00 -20.00 uur
Garage Horjus zuiderzeeweg 7 8754 gk Makkum. 0515-231318
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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Makkum bereidt zich voor

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

Daar zijn we weer!
Een nieuwe lente, een nieuw begin.
En, daar zijn ze weer!

Garanium’s
van uitzonderlijke kwaliteit.
verder: Bloeiende vaste planten
Potgronden, Bestrijdingsmiddelen
Meststoffen

Wat wilt u nog meer?
Potterie?
Hebben we ook!

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

Makkum - Dat de voorbereidingen voor de ontvangst van Hare Majesteit en haar gevolg in volle
gang zijn, zal u niet ontgaan zijn. Makkum wordt
opgepimpt, het havenkwartier gesteriliseerd en
de bevolking is druk doende het programma
grondig voor te bereiden. Zo nu en dan is er voor
oplettende burgers wel eens een glimp op te vangen
van lieden die, vaak op afgelegen locaties, of op
een ongebruikelijk tijdstip, oefenen voor de grote
dag. Zo kon het gebeuren dat uw verslaggever
onlangs, op een al wat late avond, in de buurt van
het karakteristieke waaggebouw, de hier afgebeelde
heer ontwaarde. Bij maanlicht en begeleid door
vioolmuziek, afkomstig uit de openstaande deur
van ‘s mans woning, maakte hij sierlijke danspasjes. Lichtvoetig huppelde hij, getooid met
een feestelijk hoedje, over markt en kade. Toen hij
uw reporter ontwaarde, vertrouwde hij hem toe:
”wist wat it is soan, as ik doonsje dan fiel ik my
sa licht jong, dan ist krekt as hew ik flerkjes”.
Dat de behoefte, om even los te komen van de
wereld, in de familie van de heer Arend P (want
hij was de ballerinus!) niet geheel uit de lucht
komt vallen, zal voor de al wat oudere lezers
niet onbekend zijn. In de vijftiger jaren bouwde
de vader van de danser, de heer Hans P, prachtige
vliegers, waarmee zelfs prijzen werden gewonnen!

Door uw verslaggever: P. Petjens

Op enige afstand stond een buurman meewarig
het gebeuren gade te slaan. Ook hij was getooid
met een hoofddeksel en wel een zeer speciaal
geval. De, zo te zien uit keramisch materiaal
vervaardigde hoed, was zeer fraai beschilderd met
motieven ontleend aan de eeuwenoude plateelschilders traditie. Dit zal geen verbazing wekken,
als men weet dat het hier de oud-directeur- de heer
Pieter T- betrof, van de enige echte Makkumer
aardewerk fabriek. Uit welingelichte bron was uw
verslaggever reeds te weten gekomen, dat deze
persoon binnenkort de opening zou verrichten van
de speciale hoedententoonstelling in het kerkje
in de Bleekstraat (dit verklaarde natuurlijk de
imposante schepping op het hoofd van deze
wetenschapper). Toen dit gebeuren ter sprake
kwam, vertrouwde de heer P uw reporter toe, dat hij
daar helaas van moest afzien. Het al wekenlang
dragen van de speciale hoed, was er teveel op
aangekomen. Onder het enorme gewicht van het
stenen geval hadden zijn kniegewrichtjes het
begeven. ”Het spijt mij echt, ik had het graag
gedaan, maar ik kan niet zo lang staan en ondersteund door krukken wil ik niet optreden. Maar
er komt vast een goede vervanger!”

* Momenteel wordt het Makkumerdiep op diepte gebracht
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Unicef collecte Wûnseradiel brengt ruim 3800 euro op
Makkum - Door bijna 100 vrijwilligers is er in
maart meegewerkt aan de collecte voor Unicef
in de gemeente Wûnseradiel. En het was de
moeite waard, want de collecte heeft € 3.811,78
opgebracht. Namens alle kinderen die door
Unicef geholpen worden hartelijk dank voor uw
bedrage. Hieronder kunt u lezen wat de collecte
in uw dorp heeft opgebracht.
Arum
Burgwerd
Cornwerd
Exmorra/Allingawier

€
€
€
€

331,36
170,59
30,32
279,86

Ferwoude
Kimswerd
Lollum
Longerhouw
Makkum
Parrega/Hieslum/Dedgum
Piaam
Schettens
Schraard
Skuzum
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons

€ 102,38
€ 247,51
€ 110,53
€
47,96
€ 1.121,28
€ 259,61
€
44,08
€
85,95
€
94,52
€
45,30
€ 141,16
€ 506,73
€ 192,64

Laat het ons weten
Makkum - Weet u nog een leuke
herinnering/belevenis/anekdote over
het Koninklijk Huis te vertellen, aarzel
niet laat het ons weten, redactie MB,
Blazerweg 2 in Makkum, of e-mail:
a.quarre@hetnet.nl
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TAXI & TOURINGCAR VAN DER BLES
35 Persoons Touringcar
- cd/dvd speler aan boord
- minibar
- veel bagage ruimte
- met trekhaak
- ideaal voor dagtochten - ook voor individuele opstappers
- zie onze site voor actuele aanbiedingen
Onze nieuwe Chrysler's 300 C al gezien?
Taxicentrale van der Bles b.v. Makkum - Bolsward - Workum
Suderseewei 11 8754 GK Makkum 0515 - 232222
services@taxivanderbles.nl
www.taxivanderbles.nl

Simmerjûnkuierkes on tour
Kimswerd - Het is bijna weer mei en dat is,
naast alle gebruikelijke activiteiten, ook de maand
dat de simmerjûnkuierkes weer worden gewandeld.
Ook in 2008 zal dit weer het geval zijn en ook
dit jaar zullen er weer vijf wandelingetjes kunnen
worden gemaakt op de eerste woensdag-avond
van de maand; de start is ook nu weer om 19 uur
en deelname is vanzelfsprekend gratis. Toch is er
een verandering, want er zijn nu vijf verschillende
startplaatsen. We doen dit, omdat de animo vanuit
alleen Kimswerd toch wat afnam (alweer dat
zelfde rondje....) en omdat we meer mensen in
de gelegenheid willen stellen om eens met andere
mensen te wandelen en te kletsen. Alle avonden
zal Willem weer de begeleider zijn en zult u
kunnen genieten van de verhalen die hij uit zijn
rugzak weet te toveren.
Wil je genieten van het schitterende Marneslenkgebied en zie je niet op tegen een wandelingetje
van anderhalf tot twee uur, doe dan eens mee op
de volgende data:
* 7 mei vanuit Arum
(start op de brug in de doorgaande weg)
* 4 juni vanuit Pingjum
(start bij de ingang van het kaatsveld)
* 2 juli vanuit Kimswerd
(start op de brug in de doorgaande weg)
* 6 aug. vanuit Witmarsum
(start vanaf de ronde brug in het centrum)
* 3 sept. vanuit Zurich
(start t.o. hengelsportzaak van Pollema)
Op alle kuierkes wordt ontspannen gewandeld
en bepaalt de langzaamste deelnemer het tempo;
dit betekent, dat we gezamenlijk vertrekken en
ook weer gezamenlijk arriveren. Er wordt in
elke wandeling wel iets landschapinteressants
opgenomen en het is de bedoeling, dat met de
laatste wandeling de nieuwe voetgangersbrug
over de nieuwe weg Harlingen/Zurich zal worden
bedwongen. Willem zal daar dan vertellen hoe
deze brug tot stand is gekomen.

Huisartsenpraktijken Dierick en de Tjasker
Betreft het bloedprikken voor het Preventief Ouderenspreekuur
> Het bloedprikken voor het preventief ouderenspreekuur kan tot en
met 30 april. Het bloedprikken op iedere maandag in om 09.00 in de
praktijk van Dr. Dierick blijft onveranderd, tevens is er vanaf 15 mei
de mogelijkheid om van 08.45 tot 09.00 uur bloed te prikken in het
Ankerplak in de Bleekstraat.
> Voor praktijk de Tjasker blijft het bloedprikken op de gebruikelijke
zitting, iedere donderdag om 10.00 uur. Wij hopen u op deze manier
voldoende te hebben geïnformeerd, indien u vragen heeft kunt u
contact opnemen met de praktijk.

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf maandag 28 april
t/m donderdag 8 mei
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
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

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 16 april 2008

Dramatische verbeelding van het thema ‘pesten’
Gaast - Voor een enthousiast publiek van 150 vrienden,
familieleden en nieuwsgierigen ging zondagavond
30 maart j.l. in de Fûke te Gaast de film ‘Spijt’ in
première. Het is een compleet eigen productie van
de catechisatiegroep Gaast/Ferwoude en Exmorra/
Allingawier. Met de film hebben de jongeren het
actuele thema ‘pesten’ op indrukwekkende wijze
verbeeld; daar was het publiek het unaniem eens over.
”We wilden eens iets anders dan ‘gewoon’ een uurtje
over bijbelverhalen praten,” legt begeleider Marten
Hoekstra uit. ”Iets waar we samen mee bezig zouden
kunnen zijn, wat we samen konden maken.” Het werd
samen met twee andere begeleiders Rinske Koopmans

en Anita Hoekstra tot stand gebracht. De keuze
voor een film werd ontleend aan een idee van het
Nederlands Bijbelgenootschap. De jongeren kozen
zelf het thema; het werd ‘pesten’, dat ze allemaal
als een ernstig probleem zien. Het verhaal, dat door
Siebe, Petra, Janna, Rixt en Sytse Samuël tot script
werd uitgewerkt, is niet flauw. Een schooljongen
wordt door zijn klasgenoten zó zwaar gepest dat hij
uiteindelijk vlucht in zelfdoding. Zijn wanhoop
wordt mede ingegeven doordat zijn ouders niets
van zijn probleem begrijpen. Als het drama zich
heeft voltrokken krijgen de klasgenoten berouw
over hun gedrag. Ze brengen de moed op om bij de
ouders van de jongen hun spijt te betuigen.

De catechisanten speelden zelf alle (jonge) rollen,
Janna Sterkenburgh was de cameravrouw en Sytse
Samuël deed de montage. De semiprofessionele
camera is van Janna’s ouders. Hoofdrolspeler Willem
Jan Postma uit Exmorra vindt dat de film heel
indrukwekkend is geworden. ”In het begin zagen we
dat nog niet zo, maar toen hij meer en meer vorm
kreeg werden we steeds enthousiaster.” Dat enthousiasme deelde het publiek volledig. Ook de begeleiders
vinden het een buitengewoon geslaagd experiment.
”Het smaakt misschien wel naar meer,” zegt Marten
Hoekstra. Wie meer wil weten kan bij hem terecht;
0515 543325.
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Unieke expositie in ”kasteeltje van Makkum” nieuwe voorzitter
It Fryske Gea

foto: S.Y. Hoeksema

Makkum - Hare Majesteit de Koningin en haar
Koninklijke Familie brengen dit jaar een bezoek
aan Makkum om haar verjaardag te vieren. Een
uitgesproken kans om met onze hoeden en de op
hoeden geïnspireerde tekeningen en schilderijen
mede deel uit te maken van het programma van
deze dag. In het ”kasteeltje van Makkum”, de
Doopsgezinde kerk, met zijn warme sfeer en
zijn behaaglijkheid, vind de expositie plaats. Op
vrijdag 25 april wordt de Expositie op een wel
bijzondere manier voor genode gasten door de
heer L. Bogtstra geopend. Om vervolgens zaterdag
26 april ook de deuren te openen, voor de liefhebber. Natuurlijk is op 30 april ook een kijkje
mogelijk! Eveneens op Hemelvaartsdag.
Anneke Langenberg (www.jojotheater.com),
Thera Teixeira de Mattos en de Dames Keidel &
VanNuyen hebben zich laten inspireren op het
volgende thema: ”Het wapen van Makkum”
Op het wapen is de Makkumer zeemeermin in
goudgeel afgebeeld met de belangrijkste peilers
voor de welvaart voor Makkum in haar handen.
In de ene hand een schip, dat symbool staat voor
de visserij en de scheepvaart, wie kent niet de
bijzondere schepen die tot de dag van vandaag
in de enorme Koninklijke scheepshal worden
gebouwd. En in de andere hand draagt onze
Makkumer schone een kalkoven, deze als
symbool van een belangrijke kalk en klei industrie,
waar alleen Koninklijke Tichelaar Makkum is
overgebleven. Veel mensen waren werkzaam bij
deze twee belangrijke elementen van onze vlecke
Makkum. De overige kleuren van het wapen van
Makkum zijn blauw, groen, wit en zwart.

Kunstenaars Frâns Faber (www.fransfaber.nl),
Wietske Sietzema en Wijke Rezelman leveren
tekeningen en schilderijen en volgen het thema:
”De mens onder de hoed”.

Openingstijden:
Zaterdag 26 april 10.00 - 16.00 uur
Zondag 27 april
13.00 - 17.00 uur
Woensdag 30 april
11.00 - 17.00 uur
Donderdag 1 mei
11.00 - 17.00 uur
Vrijdag 2 mei
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag 3 mei
14.00 - 17.00 uur
Zondag 4 mei
14.00 - 17.00 uur
Maandag 5 mei
14.00 - 17.00 uur
Donderdag 8 mei
14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9 mei
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10 mei
14.00 - 17.00 uur
Voor meer info: keidelvannuyen@hotmail.com

Keidel &Van Nuyen op Televisie
Makkum - Makkum staat nu al op de kaart terwijl
de Koninginnedag nog moet komen. Van Nuyen
werd gebeld door radio 3fm (Coen&Sandershow).
Ze hadden allerlei vragen met betrekking tot het
bezoek van de Koningin en de kapsalon. VanNuyen
werd lekker onder vuur genomen en ging hier in
eerste instantie serieus op in. Later bleek dat ze er
in getrapt was en dat een grap was. Marc Stallinga
van Omrop Fryslân, hoorde dit en stuurde een

brief waarin hij vroeg of Van Nuyen aan het muziekprogramma musyk in bedriuw mee wilde doen.
Het gevolg is dat Omrop Fryslân deze week
opnamen voor het televisie programma Hea gaat
maken van het geheime ‘attuljee’van de dames. Het
zal waarschijnlijk na woensdag in een uitzending
van Hea uitgezonden worden. Dus kijken allemaal
en dan weten de nieuwsgierigen onder ons misschien
ook waar het geheime ‘attuljee’ gevestigd is.

In de vergadering van 31 maart 2008 heeft het
Bestuur van It Fryske Gea besloten om Mr. Arjen
van der Meer aan de Algemene Ledenvergadering
op 31 mei 2008 voor te dragen als de nieuwe
voorzitter van It Fryske Gea. Mr. Arjen van der
Meer is 55 jaar, woont in Surhuizum en is sectorvoorzitter van kanton rechtbank Assen. Vanaf
1982 heeft hij tal van rechtbankfuncties vervuld,
vanaf 1993 als kantonrechter in Leeuwarden en
sinds 2005 voorzitter kanton rechtbank Assen en
lid van het Gerechtsbestuur. Daarnaast was
Arjen van der Meer ook jarenlang politiek actief
o.a. in de gemeenteraad van Achtkarspelen en van
1995 tot 2007 als Statenlid van de VVD-fractie
van Fryslân. Verder was hij jarenlang bestuurlijk
actief in tal van verenigingen in Surhuisterveen
en omgeving. Al zijn hele leven is Arjen van der
Meer begaan en betrokken bij het wel en wee
van de natuur in zijn leefomgeving. Het trekt
hem bijzonder om de belangen van natuur en
landschap te behartigen en zich voor de natuuren landschapsbescherming in te zetten. Mr. Arjen
van der Meer wordt op 31 mei aan de Algemene
Ledenvergadering voorgesteld als opvolger van
de in november vorig jaar helaas overleden voorzitter Henk Hornstra. Het voorzitterschap wordt
sindsdien tijdelijk waargenomen door vice-voorzitter Krijn Kolhoff. Met de benoeming van
Arjen van der Meer wordt hij de vijfde voorzitter
in het 78-jarig bestaan van It Fryske Gea. Bestuur
en directie van It Fryske Gea zijn bijzonder
ingenomen met de bereidheid van Arjen van der
Meer het voorzitterschap van It Fryske Gea op
zich te willen nemen. Naast de nieuwe voorzitter
worden door het bestuur nog twee bestuurskandidaten aan de Algemene Ledenvergadering
van It Fryske Gea voorgedragen. Dit zijn mevrouw
Froukje Hernamdt, 43 jaar te Edens en Prof. Dr.
Henk Folmer, 62 jaar te Wijckel. Froukje Hernamdt
is vanaf april 2006 wethouder in de Gemeente
Littenseradiel. Daarvoor was zij voorzitter van
het DOL, een overleg van directeuren uit alle
openbare en culturele instellingen, in Leeuwarden.
Henk Folmer is in zijn dagelijks leven hoogleraar methodologisch onderzoek en ruimtelijke
economie aan de Rijks Universiteit Groningen.
Met deze drie bestuurskandidaten komt het
Bestuur van It Fryske Gea weer op het gewenste
aantal van zeven.

Foto’s Koninginnedag 2008
Makkum - De fotoredactie van de Makkumer
Belboei wil graag na Koninginnedag de beschikking hebben over veel foto`s die op 30 april a.s.
gemaakt worden. Daarom een verzoek aan allen
die een digitale camera hebben, de door hen
gemaakte foto`s naar de Makkumer Belboei,
waarvan het adres alléén voor dit evenement
fotobelboei@live.nl is, te sturen. Ze kunnen dan
eventueel in de Makkumer Belboei geplaatst
worden. De makers van de foto`s kunnen daar
overigens geen rechten aan ontlenen. Wel zullen
we proberen om de namen van de fotografen bij
plaatsing te vermelden. Graag de foto`s, die niet
kleiner gemaakt moeten worden dan 13 cm x 18 cm
bij 300 dpi als bijlage in het e-mail bericht, sturen
naar: fotobelboei@live.nl. U/jij kunt natuurlijk
meerdere foto`s insturen.

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 16 april 2008

Wilt u het Nationaal MS Fonds op een sportieve manier steunen?
Doe mee met de MS 150 in Friesland
Op 17 mei 2008 zal voor de derde keer de MS 150
verreden worden. Deze sponsor fietstocht bestaat
dit jaar uit 2 afstanden, 1 van 120 km en 1 van 30 km
(samen 150 km). De MS 150 is niet nieuw maar
wordt al sinds jaar en dag gereden in de USA.
Iedere staat in Amerika heeft hun eigen MS 150!
De opbrengst is bestemd voor het Nationaal MS
Fonds. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching, voorlichting en
financiering van wetenschappelijk onderzoek.
Hoe aanmelden?
Ben je enthousiast en wil je MS-patiënten in

Nederland helpen? Meld je dan aan voor de MS150,
kijk op www.ms150.nl. De deelnemer met het
hoogste sponsorbedrag ontvangt een geheel verzorgde reis voor 2 personen naar de Amerikaanse
MS 150 in Texas. Kunt of wilt u niet meefietsen
maar bent u bereid om voor zoveel mogelijk
fietsers te zorgen, dan maakt u ook kans op deze
reis. U wordt dan ambassadeur van het Nationaal
MS Fonds. Op de site www.ms150.nl vindt u
alle informatie! Kom in beweging om mensen
die aan Multiple Sclerose lijden in beweging te
houden. Namens alle mensen met Multiple
Sclerose: hartelijk bedankt!

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Kom ook eens Jeu de Boule spelen

Voetbalprogramma
VV Makkum zaterdag 19 april

Makkum - De eerste jeu de boule middag voor
55 plussers was zeer succesvol. Na een welkomstwoordje onder het genot van een hapje en een
drankje in het restaurant van Avondrust werd er
voor het eerst op de nieuwe banen in de tuin van
Avondrust gespeeld onder een stralende zon en

met veel enthousiasme en met veel gelach. Vanaf
heden is er iedere donderdag om 13.30 uur de
jeu de boule middag!
Ballen en magneetjes zijn bij ”Speelsgoed” te
koop. Alle leden van ANBO, KBO eb PCOB
zijn van harte welkom.

Korenfestival Wûnseradiel
Arum - Op zaterdag 19 april a.s. organiseert de
Federatie van muziek en zangverenigingen
Wûnseradiel het jaarlijkse festival voor de zangverenigingen. Dit hoogtepunt op cultureel gebied
vindt plaats in de Gereformeerde Kerk (van
Cammingaweg 15) te Arum en wij willen daarom
een ieder uitnodigen dit festival bij te wonen. De
gemeente Wûnseradiel telt 13 koren waarvan er
11 meedoen aan dit Festival. Het jaarlijks organiseren van dit festival beoogt het op niveau houden
van de zangverenigingen en de optredens worden
kritisch beoordeeld door de heer Geert-Jan van

Beijeren Bergen en Henegouwen uit Groningen.
Ook dit jaar is er de publieksjury aanwezig. Ieder
koor heeft een afgevaardigde die de overige koren
beoordeelt op alles wat met de presentatie en PR
van de koren te maken heeft. Het federatie bestuur
heeft hiervoor een drietal prijzen beschikbaar
gesteld. Wilt u weten welk effect dit heeft op de
optredens kom dan 19 april a.s. naar Arum. Het
festival begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.
Voor de liefhebber is dit een uitgelezen kans om
koormuziek op niveau te kunnen beluisteren, de
entree is gratis.

senioren
Makkum 1
VVI 2
Makkum 3
SDS 5

- Workum 1
- Makkum 2
- Bolswardia 3
- Makkum 4

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
16.30 uur

junioren
RES A1
Makkum B1
Walde De C1
Makkum MC1

- Makkum A1
- Dronrijp B1
- Makkum C1
- Lemmer MC1

10.30 uur
12.30 uur
9.00 uur
12.00 uur

pupillen
Makkum D1
Mulier D2
Makkum E1
Makkum E2
ONS Sneek E3
Overzwaluwen E3
Mulier F1
Makkum F2
RES F4
Makkum F4

- Mulier D1
- Makkum D2
- Arum E1
- Terschelling E2
- Makkum E3
- Makkum E4
- Makkum F1
- Akkrum F4
- Makkum F3
- ONS Sneek F3

9.30 uur
9.45 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
9.00 uur
11.00 uur

maandag 21 april
pupillen
Makkum E1

- SDS E3

18.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 18 april
20.15 uur D vc Bolsward 8 - s.v. De Walde 2
20.15 uur D Makkum 5 - Oeverzw.5
21.30 uur D vc Bolsward 5 - WSV
21.30 uur D Makkum 4 - vc Bolsward 6

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 12 april werd een kringwedstrijd voor paarden georganiseerd in Harich.
Carolien Nefkens startte met Melle in de klasse
B-dressuur. De eerste proef scoorde ze 183 punten
de tweede 196 punten waarmee ze de 2e prijs won.
Het leverde haar 3 winstpunten op. Sabien Mollema
startte met Newman in de klasse Z-1 dressuur.
Beide proeven waren goed voor een winstpunt.
De eerste proef scoorde ze 204 punten, waarmee
ze de 4e prijs won, de tweede proef scoorde ze
211 punten en daarmee won ze de 1e prijs.

Sikke Tilstra damkampioen
van OKK Makkum

* Op Koninginnedag is er klompjezeilen voor de jeugd. Dit uiteraard onder leiding van zwangere Annie

Makkum - Dinsdagavond 8 april was de jaarvergadering van OKK. Dit was tevens de slotavond
van het damseizoen. In de zomer wordt er in clubverband niet gedamd. Op deze avond werden
ook de prijzen uitgereikt. Sikke Tilstra was de
beste in de onderlinge competitie. Bokke Tilstra
haalde de meeste punten in de Bondswedstrijden
en Otte van Kalsbeek, stond bij het sneldammen
bovenaan. De tweede dinsdag in september begint
in hotel ”De Prins” het nieuwe damseizoen. Maar
misschien wordt er in de vakantie in de achtertuin
of in de caravan ook nog wel een potje gedamd.
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Roeisloep Twirre tiende in Grou
Grou - De wateren rondom Grou wemelden
afgelopen zaterdag van de sloepen tijdens de
opening van het watersportseizoen. Roeisloepen
wel te verstaan, 73 in getal. Vanuit Makkum
kwamen rond 13 uur de heren van de Twirre aan
de start. Zij hadden daarvoor een mixteam van
de Brûzer en de Trochbiter met veel Makkumer
inbreng van start zien gaan in een bijzonder
windering Grou. Windkracht 5 tot 6 Bft zorgde
voor chaotische starttaferelen, behoorlijk wat
afkoeling en toch ook voor heel veel weerstand
Dat brak de meeste teams in het tweede deel van
de race door de Princenhof en het PM kanaal
behoorlijk op. Tot aan de Veenhoop liep de Twirre
als een speer. Na een uur waren al 10,7 km afgelegd.
De man met de hamer stapte echter na de Hooidam-

sloot aan boord en deelde links en rechts harde
tikken uit. Door de lage temperatuur en het hoge
snelheid van het eerste uur hadden de heren
enorm veel energie verbruikt. Hongerklop in
combinatie met ietwat trainingsachterstand deed
het team de das om. Tijdens de prijsuitreiking in
de jeugdherberg bleek dat er voor het mooiste
eremetaal 5 minuten sneller geroeid had moeten
worden. Nu werd de 20,75 km afgelegd in
2’10”21, goed voor een tiende stek overall. De
Arad van Terschelling mocht zich dagwinnaar noemen, op de voet gevolgd door de Orkaan uit Harns.
Komende zaterdag wordt er 15 kilometer
geroeid in IJmuiden waarbij Trochbiter, Zeesteeg
en Twirre aan de start verschijnen.

Volle winst voor Makkum Dames 1
Makkum - De dames van Makkum hadden hun
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Covos.
Iedereen was gelukkig aanwezig. De vorige wedstrijd tegen Covos hadden de dames met 3-1
gewonnen. Omdat Makkum de punten nodig heeft
om hopelijk als 2e te eindigen, waren zij extra
gebrand om 5 punten binnen te halen.
In de basis begonnen Mirjam Adema, Susanne
Hellendoorn, Vollie Oostenveld, Martine Roorda,
Elske Yntema en Eva Lantinga. Op de bank
begon Hilde Lutgendorff. De eerste set verliep
aardig vlot, de dames moesten wel knokken, het
ging niet van een leien dakje. Maar gelukkig
wonnen de dames deze met 25-15.
In de tweede set begonnen we weer met de
beginopstelling. Er zaten mooie en lange rally’s
tussen en er werd goed geserveerd bij Makkum,
waardoor we een grote voorsprong maakten.
Toch gaf Makkum veel punten weg aan Covos,
waardoor zij dicht bij de dames van Makkum in
de buurt kwamen. Door een time-out van de coach
werden de dames opgepept en werd er weer
fanatiek geknokt. Makkum won deze set met 25-22.
In de derde set begonnen we wederom met
dezelfde opstelling. Net als de eerste set verliep

deze set weer vlot. Er zaten lange serve-series
van Makkum bij, de voorsprong klom. Tijdens
de helft van de set werd Hilde erin gewisseld
voor Martine. Er was een goed blok van Covos,
waardoor Makkum het wel even lastig had soms,
maar ondanks dat waren de dames van Makkum
hen te slim af door de prik- en tactische balletjes.
Deze set werd weer door Makkum gewonnen
met 25-14.
De wedstrijd hadden de dames dus al in de pocket,
maar wilden er graag een einduitslag van 4-0
maken. Dat werd ook wel weer eens tijd...Bij het
net werd veel gepriegeld en er ontstonden domme
fouten van Makkum. Weer liet Makkum Covos
dichtbij komen, wel heel dichtbij. Misschien
begon de vermoeidheid wat toe te slaan, maar....
de laatste set werd op het nippertje gewonnen
door de dames van Makkum. Met volle winst en
een voldaan gevoel heeft Makkum hun laatste
thuiswedstrijd gewonnen!
De laatste wedstrijd van dit seizoen is op 19 april
in Surhuisterveen om 19.00 uur tegen Swette
Switters. Dit zal hopelijk een spannende wedstrijd
worden, omdat het nog wel eens om het 2e plekje
zou kunnen gaan. Hopelijk tot dan!!!

Geraniumverkoop
Volleybalvereniging Makkum

Makkum - Volleybal Vereniging
Makkum houdt woensdag 23 april
haar jaarlijkse geraniumactie.
Net als vorig jaar komen de leden
bij de bewoners van Makkum en
aanliggende dorpen aan de deur om
de kwaliteitsplanten te verkopen ten
behoeve van de vereniging. De actie
start om half zeven. De geraniums
kosten per drie stuks vijf euro.

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

PARTYCAFÉ DE STEEG

Competitie + 1e ledenpartij KV Makkum begint
Met deze uitgave van de Belboei, valt ook ons
nieuwe kaatsprogrammaboekje bij u in de brievenbus. Hierin staan veel wetenswaardigheden. Het
volledige wedstrijdprogramma wordt uitgebreid
beschreven, evenals de Makkumer Merke. De
Merke kent dit jaar een geheel vernieuwde start op
de vrijdagavond in de feesttent. Informatie hierover
vindt u op de achterzijde van het boekje. Tevens
kunt u alles te weten komen over de contributies,
trainingen, het werk van onze ballenmaker en duikt
onze archivaris in het verleden. Kaatsvereniging
Makkum laat weten dat de competities voor zowel
de jeugd als de Dames en Heren weer van start gaan.
Programma:
- Woensdag 23 april, 19.00 uur.
Heren 14 jaar en ouder.
- Donderdag 24 april, 19.15 uur.
Dames 14 jaar en ouder.
- Maandag 28 april, 18.45 uur.
Beginners, welpen, pupillen en schooljeugd.

Opgeven voor de competities is uitsluitend
mogelijk middels een volledig ingevuld opgaveformulier, welke bij het programmaboekje is
gevoegd. Jeugd: inleveren vóór zaterdag 26 april
bij Kees Tjeerdema, de Kamp 17. Heren/Dames
vóór dinsdag 22 april bij resp. Sjirk Rolsma en
Gerda Bleeker.
De eerste Ledenpartij van dit kaatsseizoen vindt
plaats op zondag 4 mei. Deze Oeds van Dijk
Ledenpartij is voor Heren A/B en Dames, aanvang
11.00 uur. De Schooljeugd, pupillen en welpen
beginnen om 12.00 uur. Opgeven bij secr. Mieke
Tilburgs (0515-231377) of in de kantine uiterlijk
zat. 3 mei 20.00 uur. Jeugd tot 19.00 uur!
Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een
goed en sportief kaatsseizoen toe. Meer informatie
kan men vinden op onze geheel vernieuwde
website: www.kv-makkum.nl

ZATERDAG 19 APRIL
THE TROPICAL PARTY
MET PALMBOMEN BAMBOE
PARASOLS HAWAII KRANSEN
EN VELE CARIBISCHE PRIJZEN
EEN GRANDIOZE AVOND
MET TOP MUZIEK
VAN DJ WILLEM
AANVANG 21:00 UUR
ENTREE GRATIS
WWW.DESTEEGMAKKUM.NL
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Oisterwijk eiken 2 en 3 zits bank met bruin lederen
kussens € 100.-; Ronde eethoektafel met 4 stoelen
€ 125.-, tel. 0515-231370
3 Kunststof kozijnen compleet, waarvan 2 draaikiep
en een vast br. 1.10 h. 1.74 cm, tel. 0517-532095
Wolf Geräte type ”Senator” motor grasmaaimachine.
Viertakt benzine motor met aandrijving. Vr.pr. € 85,Betonmolen inhoud 140 ltr. 220V / 380V. vr.pr. € 60,tel. 0517-641220
3,5 m2 Zwarte lavastenen van 20x20 cm. € 15.-,
tel. 0515-232272
Prima jongensfiets 26 inch. € 40.-, tel. 06-53980019

TE KOOP

Konijnenhok met nachthok l. 1.20 x 55 cm € 20.-,
tel. 0515-579312
Nieuwe rolschaatsen beste merk RSI mt. 39 € 35.Dames wandelschoenen merk Elesse, beige nubuck
mt. 39 € 10.-; Nieuwe heren nubuck bruine halfhoge schoenen mt. 43 € 10.-, tel. 0515-232272
Tafelmodel Zanussi diepvries met 3 laden, half jaar
gebruikt € 180.-, tel 0517-532182

Van Aylvaweg 30
WITMARSUM

Jonge dwergkonijntjes zeer geschikt voor kinderen
vader en moeder aanwezig € 5.-, tel 0515-232800

Karakteristiek
herenhuis met garage,
ruime kamers, serre
en zonnige tuin.

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.

Vraagprijs:
€ 485.000,00 k.k.

Colofon
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

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

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

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
In zeer goede staat strakke zwart lederen bank 2
1/2 zits, met aluminium pootjes (design winkel
Eric Steenbergen L’warden). Ideaal voor starters of
student. vr.pr. € 200,-, tel. 0515-232172
AANGEBODEN
Gepensioneerd schilder heeft tijd voor schilderwerk,
tel. 06-11273623
Hallo ik ben Anna Oppedijk en ben 15 jaar. Ik zoek
nog een oppas adres. Ik heb ervaring, het liefst pas
ik op kinderen van 0 t/m 5 jaar, tel. 0515-232591
Man voor schilderwerk, timmeren, tuinieren,
behangen, schoonmaken, tel. 06-44676228
GRATIS AF TE HALEN
8 Grindtegels van 60x30 cm; 2 Grindplaten van
180x100 cm; 2 Grindplaten van 100x80 cm.,
tel. 0515-232272
TV kast voorzien van 2 deuren een uittrekbare plank
in licht eiken (op bolpootjes), tel. 0515-438308
GEVRAAGD
Een Canon starwriter 85, tel. 0515-579660
GEVONDEN
Oorbelletjes in de vorm van een strikje met glittersteentjes, tel. 0515-231116
VERLOREN
Op de route Finne ,Bottterstraat, De Geep in Makkum,
een geel ‘koesdoekje’ met blauwmutsje.
tel. 06-10579495

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

