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Ouden van dagen
in vroeger jaren 
tijdens defilé 
Paleis Soestdijk 

Kaatsatelier
Scheepvaart 
maakt jaarlijks  
ongeveer 2500 
kaatsballen

Ook Funda ligt
in ons bereik

De Vries Scheepsbouw Makkum 
Friese Onderneming van het jaar 2008

* Rechts op de foto Sijbrand de Vries, Algemeen Directeur en Carel Meijers, Technisch Directeur 

Makkum - De Vries Scheepsbouw Makkum is
dinsdag 22 april gekozen tot Friese Onderneming
van het Jaar 2008. De jury prees de enorme profes-
sionaliteit van de bouwer van luxueuze zeegaande
jachten. De werf in Makkum bouwt custom built
XL-jachten onder de naam Feadship, wereldwijd
marktleider binnen dit topsegment. 

De Vries Scheepsbouw Makkum heeft zijn reputatie
als ‘parel van de Friese economie’ opgebouwd
vanaf de opening van de werf eind 2005 - een
reputatie die dinsdag uitmondde in de verkiezing
tot Friese onderneming van het jaar.  Juryvoorzitter
Sjoerd Galema: ‘Het bouwen van een high tech
schip is een zeer complex proces. Dit vergt het
uiterste van de organisatie en samenwerking.’
Daarnaast was Galema onder de indruk van de
brieven die medewerkers van De Vries de jury
tijdens een bedrijfsbezoek hadden overhandigd.
Hierin kwalificeerden zij het bedrijf als ‘het beste
bedrijf van de wereld’. Dat getuigt van een enorme
betrokkenheid van de medewerkers bij het
bedrijf, aldus de jury. Passie voor het vak, geloof
in eigen kunnen en de drive om de beste te willen
zijn, zijn belangrijke kernwaarden voor De Vries
Scheepsbouw. De exclusieve, custom built
Feadship-jachten van De Vries Scheepsbouw
kenmerken zich door een extreem hoog niveau
van afwerking en perfectie tot in het kleinste

detail. Niet voor niets is de ‘Rolls Royce’ onder
de zeer luxe jachten bestemd voor een uiterst
selecte, internationale klantenkring. 

Een belangrijk aspect bij de jurering vormde het
innovatieve karakter van het bedrijf. Directeur
Sijbrand de Vries is vierde generatie ‘botenbouwer’
van het ruim honderdjarige familiebedrijf De Vries
Scheepsbouw, waarvan de hoofdvestiging in
Aalsmeer eerder al het predikaat koninklijk kreeg
toebedeeld. Afgelopen jaar werd Technisch
Directeur Carel Meijers aan het directieteam toe-
gevoegd. Carel Meijers was voorheen directielid
bij De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer.

Sijbrand de Vries: ‘Elke Feadship is uniek en
wordt volledig conform de hoge eisen van de
opdrachtgever ontworpen en  gebouwd. Vanuit die
specifieke wensen ontwikkelen wij een engineering
op maat, waarbij we gebruik maken van de
modernste technologieën en toepassingen. Toen
we de destijds noodlijdende werf in 2005 over-
namen, hebben we opnieuw het licht aangedaan
en ons volledig gericht op het Feadship-credo:
kwaliteit boven alles. Dat heeft geloond: we zijn
een bloeiend bedrijf met een goed gevulde
opdrachtenportefeuille.’

Vervolg op pagina 4.
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 2 mei                   
Makkum - Verzorgingscentrum Avondrust 
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

zondag 4 mei
Makkum - Keatslân ”De Seize” Oeds van Dijk
ledenpartij 11.00 uur heren A en B en Dames,
12.00 uur Schooljeugd, pupillen en welpen

Kornwerderzand - Dodenherdenking 18.00 uur 
bij Kazemattenmuseum

Makkum - Dodenherdenking ‘Herdenking van
de gevallenen tweede wereld oorlog’ de stoet
voor de stille tocht stelt zich om 19.00 uur op ter
hoogte van de St. Martinusschool op de Ds.L.
Touwenlaan, om 20.00 uur volgt een korte her-
denkingsdienst in de Van Doniakerk, voorganger
da. Carla Borgers

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

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

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool, openings-
tijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Rustig is van ons heengegaan 
mijn lieve man, onze heit en pake

Cornelis Hemstra
(Kees)

* 19 juni 1922 23 april 2008
Burgwerd Makkum

9 mei 1951

Ged. Putten 19
8754  EG Makkum

G. Hemstra-Vollema  

Makkum: Tjeerd

Makkum: Janke Wijtske en Jan Adema
Egbert Jan

De teraardebestelling heeft maandag 28 april
j.l Plaatsgevonden op de begraafplaats te
Makkum.

Verdrietig, maar vervuld van goede 
herinneringen hebben wij afscheid 
genomen van

Ome Kees
Sieb en Baukje de Witte
Kinderen en kleinkinderen.

Do bist sa lyts en leaf,
Wy fine dy een wunder.

No asto sa ticht by us bist,
Wurdt alles hiel bysunder.

Hiel lokkich en tige blied binne 
Wij mei de berte fan us jonkje

STIAN

Berne  op 21-04-2008
3400 gram, 54 cm.

Soan fan 
Robert en Wiesje Rinia

Julianastraat 20
8822 VX  ARUM

Kerkdiensten   
Hemelvaartsdag - 1 mei
Kerkelijk Centrum ”Het Anker” 
9.30 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk 9.30 uur viering te Witmarsum

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

zondag 4 mei   
K.C. ”Het Anker”
9.30 uur mw. S. Aardema, Menaldum / tevens jeugdkerk

R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. de Vries, Koudum + H.A.      

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. F. Visser-van Enkhuizen                       

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
30 april Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
1 mei en 3-4 mei B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-1770

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
30 april S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049
1-2-3-4 mei A. de Boer, Hammole 13, Workum. 
tel. 0515-541345         

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

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag om 11.15 uur

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

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

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

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

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

Aanbiedingen geldig van do. 2/5 t.e.m. wo. 7/5

literpak Efteling Vla...........................................................1.39

Grillworst, 125 gram..............................nu 5 zegels extra

Komkommers................................................per stuk 69 cent

Hero Cassis, 1.25 liter...................................................nu 1.29

Koopmans Pannenkoekmix, 400 gram..................nu 89 cent

zak Mars of Milky Way, 375 gram...............................nu 1.99

Honig Champignonsoep........................................nu 79 cent

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 1 MEI GESLOTEN

VRIJDAG 2 MEI
T/M ZATERDAG 3 MEI

ORANJESCHNITZEL
4 HALEN / 3 BETALEN

KONINGINNEBURGERS
4 HALEN / 3 BETALEN

VRIJDAG 2 MEI
T/M WOENSDAG 7 MEI

VARKENSROLL
100 gram €€ 1.20

SNIJWORST
100 gram €€ 1.-

ZATERDAG vanaf 12.00 uur
WARME KIP VAN HET SPIT

op bestelling
Voorkom teleurstelling; bestel op tijd!

Exposities
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

Exmorra De Spintol:
Unieke poppenhuizen tentoonstelling en verkoop
handgemaakte artikelen. Geopend t/m september
ma. 13.00 - 17.00 uur, di. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur

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

Piaam ‘t Fûgelhûs:
Schilderijen van Gretha van der Velde. 
Openingstijden di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur

* als u de Makkumer drumband op 
Koninginnedag in een carnavaleske outfit  wilt 
zien, u hiervoor erg vroeg uit de veren moet?

* zij vanaf 7.00 uur de ”Koninklijke route” zullen
betreden om de wachtende menigte aangenaam
te verpozen?

* verwacht wordt dat dan reeds een grote schare 
ORANJE-fans langs de route zal staan?

* dit optreden duurt tot 7.45 uur, waarna voor de 
drumbandleden een gezamenlijk ontbijt volgt 
in de Stopera?

* op www.koninginnedagradar.nl het weerbericht
voor vandaag en woensdag 30 april staat! 

* op www.lctv.nl  hier leuke filmpjes, elke dag 
opnieuw  van de voorbereidingen in Makkum 
en Franeker kunt vinden

Wist u dat...

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 3 mei wordt weer het oud
papier opgehaald door leden van de muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ‘s morgens 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in een doos aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcon-
tainers staan vrijdag al in de Klipperstraat ter
hoogte van het tenniscomplex en kaatsland.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe Lo Kai / Mini Loempia’s
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

De Vries Scheepsbouw Friese Onderneming van het jaar 2008

Makkum - De verkiezing tot Friese Onderneming
van het Jaar vond plaats in een hangar op
Vliegveld Leeuwarden. De overige genomineerden
waren A.P. van den Berg Ingenieursbureau uit
Heerenveen en Baarsma Wine Group Nederland
uit Gorredijk. Bij de beoordeling gaf uiteindelijk
de stem van het publiek de doorslag. De prijs,
een zilveren sculptuur, werd uitgereikt door Ed
Nijpels, de vertrekken-de commissaris van de
koningin van Friesland. Zowel personeel van
De Vries Makkum als onderaannemers gingen
de volgende dag met een grote bos bloemen naar
huis, aan een ieder  persoonlijk door de directie
overhandigd. Sijbrand de Vries: ‘Onze hoge
standaard kunnen we alleen handhaven dankzij
onze absolute vakmensen en onze subcontractanten.
Het behalen van een prijs is reden om elkaar van
harte mee te feliciteren.’

Jury en sponsoren  De jury voor de beoordeling
van de Friese Onderneming van het Jaar 2008
bestond uit Sjoerd Galema, gedeputeerde
Economische Zaken van de provincie Fryslân
(juryvoorzitter), André Olijslager, voormalig
Directievoorzitter Royal Friesland Foods, Anton
den Drijver, Commandant Vliegbasis Leeuwarden

en Robert Jan Hageman, directeur Dokkumer
Vlaggen Centrale en winnaar van de Verkiezing
Friese Onderneming van De Verkiezing werd
mogelijk gemaakt door de sponsoren ABN AMRO
Bank, Batavus, Deloitte, Friesland Lease, De
Friesland Zorgverzekeraar, Kamer van Koophandel
Noord Nederland, Nauta Evenementen
Communicatie, Randstad en de Provincie Fryslân.
De Vries Scheepsbouw, met werven in Aalsmeer
en Makkum, bouwt zeegaande custom built
motorjachten onder de naam Feadship (First
Export Association of Dutch Shipbuilders). De
Vries vormt hiertoe een samenwerkings-
verband met scheepswerf Royal Van Lent in
De Kaag en het architectenbureau De Voogt in
Haarlem. Samen beschikken zij over de
modernste werven en een hightech ontwerp- en
engineeringbureau. 

De Vries Scheepsbouw heeft een aantal dochter-
ondernemingen, waaronder Scheepswerf Slob in
Papendrecht en Akerboom Yacht Equipment in
Leiden. In 2005 opende De Vries een werf in
Makkum, waar jachten gebouwd worden met
een lengte vanaf 75 meter. De Vries Scheeps-
bouw ontstond in 1906 met de kleine scheeps-werf
van C.J.W. de Vries in het dorp van Aalsmeer. In
1923 startten zijn zonen Henk en Johan de Vries
een werf bestaande uit één helling en een kleine
loods. Inmiddels beschikt De Vries in Aalsmeer
over 2 droogdokken (van 70 meter en 90 meter)
en een helling van 110 meter. Het totale
bebouwde oppervlakte bedraagt thans circa
14.000 m2. Het grote droogdok in Makkum telt
ruim 120 meter en is continue gevuld voor de
afbouw van XL-Feadships met een lengte vanaf
75 meter. Daarnaast worden hier bestaande
Feadships verbouwd en gemoderniseerd.

Makkum - De verbouw en de nieuwbouw van
het Kerkelijk Centrum ”Het Anker” is een feit.
Afgelopen vrijdagavond tijdens een feestelijke
gebeurtenis vond de officiële overdracht plaats

door de Bouwcommissie aan het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Makkum. Een volgende keer meer hierover.

Kerkelijk Centrum ”Het Anker” officieel geopend



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 29 april 2008

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

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

Mooie Hollandse tomaten    
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

Mooie Hollandse komkommers
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3  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

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

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Groenteman Bosma voor het laatst op Makkumer markt

Makkum - Afgelopen woensdag stond de kar
van groenteman Henk Bosma voor het laatst op
de woensdagmorgen markt. Vanaf de start van
de markt was de Bolswarder groentekraam altijd
aanwezig. Op de zomeravond markten heeft hij
ook vaak gestaan. Veel Makkumers bezochten
iedere woensdagmorgen de groentekar. Helaas

is door ziekte Henk Bosma genoodzaakt om zijn
bedrijf te beëindigen. Ook op de andere markten
zal de kar niet meer verschijnen. Johanna en Josefine
hebben voor de laatste keer de sinaasappels in de
zak gedaan en de appels etc afgewogen. Jammer
maar het is niet anders. We hopen dat de operatie,
die Bosma moet ondergaan, gunstig verloopt.

MFC Kimswerd valt 30% duurder uit
Witmarsum - Toen de Kimswerders begonnen
met de plannen voor een multi functioneel centrum
waren de kosten van de bouw lager dan nu. Toen
ook nog bleek bij de bouw van het centrum dat
er een tekort was van € 200.000,- kregen enkele
mensen toch wel benauwde momenten. Er werd
op alle mogelijke manieren geprobeerd geld te
krijgen en de vrijwilligers toonden hun sterke
kant en gingen met zijn allen heel hard aan het
werk om de kosten te drukken. Dit was niet
genoeg, er bleef een groot tekort. 

De bouw van het MFC zat in een cluster van
projecten, die mede gefinancierd worden uit Leader
gelden. Hieraan zitten strenge voorwaarden. Het
geheel moet voor een bepaalde tijd klaar zijn en
de kosten moeten betaald zijn. Gelukkig kwam er
vanuit Witmarsum hulp. Men bood een renteloze
lening van € 100.000,- aan. Er werden goede

afspraken met de woningbouwstichting Welkom
gemaakt en er werden gesprekken gevoerd met
de Hervormde Kerk van Kimswerd. De raad van
Wûnseradiel moest nog wel zijn goedkeuring
aan het verstrekken van de lening geven en dat
ging niet zonder slag of stoot. De cijfers die bij
het voorstel gevoegd waren bleken voor veel
raadsleden onvoldoende. De VVD was zelfs van
mening dat deze er eerst moesten komen, voor-
dat de lening verstrekt kon worden. Na enige
uitleg van Wethouder Wigle Sinnema gingen
uiteindelijk alle raadsleden, uitgezonderd die
van de VVD, akkoord met het verstrekken van
de renteloze lening. De twee aanwezige heren
uit Kimswerd konden opgelucht adem halen. Als
de lening niet verstrekt was kwam er een groot
probleem, 1 mei moet alles rond zijn en anders zou
de subsidie vervallen en dan was de financiële
strop wel heel erg groot.

* De gemeente is al enige weken drukdoende met het aanbrengen van versieringen in Makkum.
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Logo Koninginnedag onthult
Nieuws van de Koninginnevereniging Makkum

Mythisch zeedier
Narf in Makkum

Pingjum/Makkum - Zoals u ongetwijfeld weet
wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van
het mythische zeedier Narf. Maandag 28 april
j.l. is dit drie meter hoge gevaarte door de firma
Cats vervoerd van Rommedastate te Pingjum naar
de havenkant in Makkum. Hier zal deze verder
worden voltooid en zijn opwachting maken voor
het koninklijk bezoek op 30 april a.s. 

Een knap werkstuk van kunstenaars en middelbare
scholieren uit Pingjum wordt dan in volle luister
gepresenteerd aan de bevolking van Makkum en
bezoekers die uit alle delen van het land hier
naar toe zullen komen. Daarna zal Narf terugkeren
naar Rommedastate om luister bij te zetten bij
de opening van de kunstroute in Wûnseradiel en
zal hier een maand verblijven alvorens de reis
hem verder door Friesland gaat voeren.

Foto’s Koninginnedag 2008

Makkum - De fotoredactie van de Makkumer
Belboei wil graag na Koninginnedag de beschik-
king 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.

Honderd meter oranje tapijt voor Wûnseradiel

Makkum - Als er feest is komen er altijd uit
onverwachte hoeken geschenken. Niet alle
geschenken worden geaccepteerd. Het geschenk
wat Burgemeester Arco Hofland van de gemeente
Zwartewaterland aanbood werd in dank aange-
nomen. Samen met enkele ambtenaren en een
grote vrachtauto kwam hij vanuit de gemeente,
waaronder Genemuiden valt, 100 meter oranje
tapijt aanbieden. Dit kan op de straat komen te
liggen. In 1988 vierde de Koningin haar feest in
Genemuiden en alles was toen met oranje tapijt
belegd. Eigenlijk wel logisch een gemeente waar
zoveel tapijt vandaan komt. Nederland schijnt
op de 3e plaats in de wereld te staan waar tapijt
gemaakt wordt. Kortgeleden kwam in Zwarte-
waterland het idee om op Koninginnedag, die

gemeente waar het feest gevierd wordt, tapijt te
schenken. Wûnseradiel is de eerste gemeente waar
dit gebeurt. Het wordt geleverd door de gezamen-
lijke tapijtfabrikanten. De ontvangende gemeente
kan na de grote feestdag er mee doen wat men wil.
Nu heeft de gemeente Wûnseradiel ervaring met
tapijt uit Genemuiden. In 1985 bij de Elfsteden-
tocht was het tapijt bijzonder belangrijk voor het
klunen. Zonder tapijt geen, of een andere Elfsteden-
tocht. Ook toen bood Genemuiden spontaan tapijt
aan. Het is gebruikt voor de Elfstedentocht maar ook
bij de doop van het mijnen bestrijdingsvaartuig
de Makkum en daarna nog eens voor de tocht van
1986. Het tapijt zal dus na Koninginnedag vast een
nuttige bestemming krijgen en anders kan het altijd
nog gebruikt worden voor secundaire brandstof.

Makkum - Burgemeester Theunis Piersma van
de gemeente Wûnseradiel en Klaas Groeneveld,
voorzitter van de Koninginnevereniging hadden
een geheim verbond en deze had de naam KGB
gekregen. Dit alles ter voorbereiding van de
eventuele viering van Koninginnedag in Makkum.
De viering is er gekomen en om als laatste hande-
ling van deze club nog eens samen op te treden
mochten ze op de haven het logo van de
Koninginnedag Makkum onthullen. Het logo wat
overal al te zien is in kranten etc. is ontworpen
door Ernst Bernson Van Lokaal werk uit Pingjum.
Het ontwerp van het straatwerk is gemaakt door
Jan de Jong straatwerkinperspectief uit Wierden

en de straters van Haarsma uit Tjerkwerd hebben
er voor gezorgd dat er een prachtig logo in het
straatwerk voor de visafslag gemaakt is. In het
kader van het project Friese Meren moet er veel
verbeteren op en rondom de haven en ook het
straatwerk hoorde hierbij. In verband met het
feest van de koningin is dit werk naar voren
gehaald en zullen alle andere werkzaamheden in
september plaats vinden. Als de koningin al lang
weg is kunnen de mensen, die een rondje over
de haven maken, nog steeds zien dat de
Koningin en haar gezelschap op 30 april 2008
een bezoek aan Makkum hebben gebracht en
hier haar verjaardag gevierd heeft.
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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

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

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

Ouden van dagen in vroeger jaren tijdens defilé
Paleis Soestdijk 

Makkum - Zoals de meeste oudere Makkumers
nog wel zullen weten gingen de bejaarden uit
het dorp vroeger een dag op reis. Ze gingen dan
met een of twee bussen en enkele auto’s op pad.
Mij moeder ging altijd mee als begeleidster, net
als mevrouw Jansma en mevrouw IJpma. In
???? was het doel van de tocht wel heel speciaal,
nl. paleis Soestdijk. Mijn moeder had van tevoren
haar zwager Johan van Dijk, die hoofd was een
lagere school in Baarn waar ook de prinsessen
op zaten, even ingelicht. Ze was dan ook teleur-

gesteld dat oom Johan niet bij de poort van het
paleis stond. Toen ze in Fries costuum met de
vlaggen voor de koningin langs liepen schrok
moeder dan ook behoorlijk toen ze zag dat oom
Johan achter koningin Juliana stond. Die had
gezegd toen oom Johan haar het verhaal kwam
vertellen: ”Dan kunt u mooi bij me staan en de
Makkumers aan me voorstellen”. En daar is dus
deze foto van gemaakt.

Makkum, Koos van Dijk

Dodenherdenking te Kornwerderzand
Kornwerderzand - Dit jaar zal op zondag 4 mei
de jaarlijkse Dodenherdenking te Kornwerderzand
weer plaatsvinden. Bij de drie monumenten t.w.
het monument voor commandant kapitein C.F.J.
Boers en eerste luitenant Q.J. Ham, het monument
voor de gevallenen in de Wonsstelling en het
monument voor de omgekomen opvarenden van
de kanonneerboot Hr. Ms Johan Maurits van Nassau
zullen kransen worden gelegd. Na de krans-
legging is er gelegenheid om bloemen te leggen.
De herdenkingsplechtigheid begint om 18.00 uur
en wordt gehouden in samenwerking met het
Contact Oud Mariniers.

Een detachement van het 44e Painfbat Reg. Johan
Willem Friso zal een erewacht vormen, terwijl
tamboer en pijpers van het korps Mariniers de
herdenking muzikaal zullen begeleiden. De over-

denking zal worden uitgesproken door Pastor S.
Draisma te Bolsward.

Vrijheid maak je met elkaar, is het thema voor
de komende jaren rond herdenken en vieren op
4 en 5 mei. Dit jaar ligt de nadruk op, Solidariteit:
de ruggengraat van de vrijheid. Solidariteit is
niet vrijblijvend, maar schept verplichtingen. In
de Tweede Wereldoorlog bewezen talloze mensen,
groepen en landen dat solidariteit en daadkracht
hand in hand gaan. Hun solidariteit richtte zich
op behoud en herovering van vrijheid.

Namens de Stichting Kornwerderzand nodig ik
u van harte uit de Dodenherdenking te
Kornwerder-zand bij te wonen. Voor en na de
herdenking is er gelegenheid om een kop koffie
te nuttigen.

Makkum - Wie kent niet het oude politiebureau
op de dijk bij Makkum. Gedurende heel lange tijd
is dit bureau  gebruikt als uitvalbasis voor het politie-
werk in Makkum en omgeving. Daar hoorde ook
bij dat de twee cellen regelmatig werden gebruikt
voor het opsluiten van verdachten.... Enige jaren
geleden zagen wij kans dit bureau te kopen.
Inmiddels ‘wonen’ we hier met veel plezier. Één
cel hebben we gelaten zoals hij was. Het lijkt
ons prachtig om die cel te gebruiken om acties
voor Amnesty International te houden onder het
motto: ”Voor de mensenrechten de cel in!”
De allereerste actie willen we houden op

Koninginnedag. U bent allemaal van harte
welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur op het
Achterdijkje 24 te Makkum. Daar kunt u: mee-
doen aan een schrijfactie, een petitie ondertekenen,
informatie krijgen over Amnesty International,
de originele oude politiecel bekijken. Bij Amnesty
International zijn politiemensen aangesloten die
via het politieactienetwerk van Amnesty Inter-
national op hun eigen wijze actie voeren voor
mensenrechten. Een lid van dit actienetwerk, Oeble
Bouma, zal deze middag aanwezig zijn bij de actie. 

Johann en Nanny Schmid

In Makkum ga je de cel in voor het schrijven voor mensenrechten!!!
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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

Koninklijke Tichelaar Makkum

Zoekt
Een parttime directieassistent(e)

Waarom
Koninklijke Tichelaar Makkum heeft de afgelopen
jaren een nieuwe koers uitgezet. Het bedrijf
groeit (inter-)nationaal en hiermee ook de 
werkzaamheden van het secretariaat. Bovendien zijn
de werkdagen van de huidige assistente 
teruggebracht van vijf naar drie.

Wie
Wij zoeken iemand met een open en enthousiaste
werkhouding en een goed ontwikkeld 
verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die overzicht
houdt en vooruit kan kijken. Iemand bij wie een
"dienende" rol goed past. Opleidingsniveau is VWO
of meer. 

Wat
De functie heeft betrekking op een 
directieassistente. De werkzaamheden bestaan uit
het in algemene zin ondersteunen van de directie
en in mindere mate het management. Deze 
ondersteuning houdt in een grote diversiteit aan
activiteiten, waaronder: agendabeheer, 
vooruitlopen op planning van diverse activiteiten,
verzorgen van correspondentie. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor alle voorkomende 
secretariële werkzaamheden.

Hoe
Als je geïnteresseerd bent kun je een brief met je
achtergrond of CV voor 15 mei 2008 sturen naar:
Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Marlies van Wigcheren
Postbus 11 
8754 ZN Makkum
marlies.vanwigcheren@tichelaar.nl
Voor vragen kun je ook telefonisch contact met
haar opnemen van maandag t/m woensdag: 0515-231341 

Rommelmarkt 
Witmarsum - Buurtvereniging ‘t Klompke orga-
niseert op woensdag 30 april een rommelmarkt.
U kun t hier terecht van 13.00 toto 15.30 uur bij
de speeltuin ‘t Griene plak in de nabijheid van
het zwembad.

Feestmiddag Zonnebloem
Makkum - De Zonnebloem organiseert een feest-
middag op 14 mei a.s. in Verzorgingscentrum
Avondrust. Als u daarnaar toe wilt kunt u bellen
tel. 0515-232080 en 0515-233143. De lotenver-
koop begint per 10 mei en dat dit een zeer goed
doel is waarvan ook diverse Makkumers kunnen
genieten.

Prijzen fancy-fair o.b.s.
Makkum - Op de fancy-fair van obs It Iepen Stee
is nog een prijs gevallen op de nummers 62, 65,
92, 117, 134, 198 en 259. De prijs is op school
af te halen tegen inlevering van het lotnummer.

Unieke expositie in 
”kasteeltje van Makkum” 

Makkum - Vrijdagavond is de expositie in de
Doopsgezinde kerk voor gasten en belangstellen-
den officieel geopend door de heer L. Bogtstra
uit Sneek, Anneke Langenberg uit Leeuwarden
en de alom bekende Dames  Keidel & VanNuyen
uit Makkum, zijn in het kader van de feestelijk-
heden aan het hoeden maken geslagen. Yhet zijn
werkelijk juweeltjes geworden. Volgende keer
meer hierover.

TV Fryslân Hûs te Keap 
Ze wonen al 12 jaar in een voormalige meubelzaak,
maar missen het water. Otto de Jong en Sylvia
Halbertsma en hun kinderen wonen in Kollum,
maar omdat daar niet veel water in de buurt is,
hebben ze een huis gekocht in Dokkum. De hele
familie is gek op water en watersporten, dus dat
moet zeker doorgaan. Het huis in Kollum staat
dus te koop. Achter dit huis heeft de familie een
grote schuur die door Otto gebruikt wordt om te
klussen voor het nieuwe huis en op de zolder is
het bovendien zo nu en dan feest…!
Hûs te keap donderdag 1 mei 2008 om 18.45,
20.45, 22.45 uur. Nogmaals te zien de hele nacht
eenmaal om de twee uren.
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TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

Personeel gevraagd
bij de Scheepstechnische Dienst Gebr van Enkhuizen

Gebr. Van Enkhuizen, bouwer van de Noordkaper en custombuild zeil- en
motorjachten is op zoek naar personeel.

ERVAREN DIESEL MONTEUR: 
Gebr. Van Enkhuizen zijn dealer van Yanmar scheepsdiesel motoren en  Mastervolt
generatoren. We vervullen hiervoor een regionale functie qua verkoop, onderhoud,
reparatie en garantie werkzaamheden. Naast bovenstaande merken repareren
en onderhouden wij alle soorten diesel motoren.
Wij zoeken iemand die kan helpen om bovenstaande werkzaamheden uit te
voeren in een team van meerdere monteurs.

TUIGER: 
Gebr. Van Enkhuizen zijn bouwer van de Noordkaper zeiljachten, naast de
nieuwbouw doen we ook aan onderhoud van de bestaande schepen. Wij zoeken
iemand die de onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren en coördineren,
tevens helpt hij met het tuigen van nieuwe en bestaande jachten.
Werkzaamheden zijn o.a. bestaande schepen af- en optuigen voor de winter-
stalling, zorg dragen voor het uitvoeren van de winter onderhoudswerkzaamheden,
helpen bij het tuigen van nieuwe schepen, licht schilderwerk, antifoulingen en
repareren van kleine schades. Helpen bij de nieuwbouw en bestaande en nieuwe
schepen afleverings klaar maken.

In ons bedrijf zijn 15 medewerkers werkzaam. Gebr. Van Enkhuizen staat voor
werk van een goede kwaliteit en zorg. We hanteren een werkweek van 37.5 uur
en vallen onder de CAO van de HISWA

Sollicitaties richten aan: 
R.C. van Enkhuizen  
Holle Poarte 2b
8754 HC Makkum
Tel: 0515 232665 
Email: ronald@noordkaper.com

Films ”Oranje in Friesland”
Makkum - De bibliotheek draait op 29 en 30 april
bijzondere oude films over ”Oranje in Friesland”.
Zij komen uit het Fries Film Archief.
Het volgende is te zien:
Oranje in Fryslân ca. 9 minuten
Compilatie (zonder muziek!) maar wel met toe-
lichtende teksten over Koninklijke bezoeken door
de jaren heen, van Koningin Wilhelmina, naar
Juliana en Beatrix. Koningin Wilhelmina bezoekt
een landbouwtentoonstelling in 1947, Prinses
Juliana een modelboerderij, Koningin Juliana
komt in 1962 aanvliegen met prins Bernhard en
de prinsessen voor een bezoek waar heel
Leeuwarden voor uitloopt en een pas gekroonde
Koningin Beatrix ontfermt zich over oud
Hollands speelgoed anno 1980.

Koninklijk bezoek, 1950 ca. 16 minuten
Koninklijk bezoek aan Friesland, 1950, zwart-wit,
geen geluid. Verslag van een bezoek van koningin
Juliana en prins Bernhard  aan Friesland op 25
en 26 september 1950. Op de eerste dag: de aan-
komst per schip in Staveren; een bezoek aan
Koudum, de zuivelfabriek in Workum en de
ontvangst op het stadhuis van Bolsward, waarna
de reis verder gaat langs Witmarsum, Franeker,
Marsum en Leeuwarden, waar wordt overnacht.
De tweede dag brengt het koninklijk paar een
bezoek aan de modelboerderij van de familie
Wassenaar en aan Dokkum, Driesum, Bergum,
Beetsterzwaag (Harinxmastate), Gorredijk, Jubbega,
Heerenveen, Joure, Sneek en Lemmer, waar het
vertrek per boot plaatsvindt.

Oranje in het zilver, ca. 20 minuten
Bezoek van Koningin Juliana, prins Bernhard en
de prinsessen Beatrix, Margriet, Irene en Christina
aan Leeuwarden, te ere van het 25-jarig huwelijk
(zilveren huwelijk) van het koninklijk paar.
Verschillende plaatsen, gemeenten en verenigingen
presenteren zich op het Wilhelminaplein tijdens
een praalwagenoptocht. Kleur en geluid.

Einde jeugdsoos?
Makkum - Sinds  de jeugdsoos dit seizoen open
is gegaan, is het bestuur met de vele vrijwilligers
een aantal malen om de tafel gaan zitten om de
boel goed draaiende te houden. Met name de
voorzitter Timen Nieuwhuis heeft hier veel tijd
en energie ingestopt. Nu moeten wij helaas melden
dat de vrijwilligers de bardienst niet serieus nemen
en dat op de afgesproken schoonmaak dagen
(maandags) soms helemaal niemand komt op
dagen. De emmer loopt bij het bestuur regelmatig
over, helemaal omdat er gemiddeld elk weekend
€ 60,- uit de kas mist. Dit loopt dus over een
heel jaar in de honderden euro’s. En dat is jammer
want ook de soos moet zijn huur betalen. Er zijn
natuurlijk ook goede vrijwilligers die wel willen,
en voor hun zou het sneu zijn dat de boel dicht
gaat. Daarom heeft het bestuur besloten dat we
na dit weekend alleen op vrijdagavond open gaan,
en soms als er wat wordt georganiseerd, op de
zaterdagavond. Het bestuur is best teleurgesteld
in de jeugd, dus als een ander bestuur de uitdaging
wil aan gaan. Succes!

Het bestuur.
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

zaterdag 3 mei
vanaf 21.30 uur

presenteert

Buddy
Vincent

Noordwaardsloep ”Underweis” gedoopt

Makkum - De Noordwaardsloep geheel gebouwd
door leerlingen van de opleiding maritieme tech-
niek in samenwerking met Gebr van Enkhuizen
te Makkum, is donderdag 24 april gedoopt bijna
1 jaar na aanvang de bouw.

De Noordwaardsloep is een nieuw model, wat
door de Gebr van Enkhuizen in de markt gezet
is naast de al bestaande jachten de Noordkaper
en de Noorderkotter. Een tweede sloep is momen-
teel ook al in aanbouw welke een luxere uitvoering
van de eerste is compleet met een klein toilet en
een 160 pk motor. De sloepen zullen volgende

week gedurende Koninginnedag afgemeerd zijn
aan de steigers nabij de visafslag samen met enkele
Noordkapers en de Noorderkotter. Maar ook jachten
van ander Makkumer jachtbouwers en impor-
teurs zullen tijdens deze dag daar gemeerd zijn.

Momenteel heeft bij de  Gebr van Enkhuizen
een nieuwe lichting studenten de hand gelegd
aan de bouw van de Noordwaardsleper het eerst
jacht in een in de planning staande lijn van
motorschepen met een specifieke uitstraling
welke toto een lengte van 15 meter gebouwd zal
gaan worden

Concert jeugdorkest en leerlingen muziekvereniging

Makkum - Donderdag 17 april hebben het jeugd-
orkest en leerlingen van muziekvereniging
Hallelujah een concert gegeven in de Stopera.
Het concert werd geopend door vier jonge hobo-
ïsten die vanuit de hoeken de Eurovisie Tune
speelden. Vervolgens speelde een ensemble op
hobo, altdwarsfluit en basklarinet de Sonate in A
mineur van G.P. Telemann. De vier hoboïsten
speelden daarna verschillende solostukjes en
brachten samen vol overtuiging de Can Can uit
Orpheus in de Onderwereld, waarbij ze het
publiek enthousiast aan het meeklappen kregen.
Onder de bezielende leiding van Nynke Jaarsma
speelde het jeugdorkest Norwegian Songs en
American Dream. Daarna waren de solisten
weer aan de beurt en werd er verdienstelijk
gespeeld op hoorn, dwarsfluiten, klarinetten,
slagwerk, euphonia en trompet. Sommigen had-
den nog maar voor het eerste jaar les, anderen
waren net geslaagd voor hun B- of C-diploma.

Het rijkelijk aanwezige publiek luisterde vol
aandacht. Niek Lutgendorff, de slagwerker, had
zelfs een complete act bedacht, wat bij een ieder
zeer in de smaak viel. Tot slot spetterde het
jeugdorkest met The Little Musician, Rock
About, Is She Really? Als toegift werden de
Funny Tunes gespeeld. Daarna was er koffie /
thee / limonade met cake en spekjes.

De opzet van dit concert is zeer geslaagd. De
leerlingen raken zo al in een vroeg stadium
betrokken bij het Hallelujah-gebeuren en leren
alvast de muzikanten kennen, waarmee ze straks
samen gaan spelen. Ook is het goed om alvast
wat podiumervaring op te doen en familie en
belangstellenden te laten horen waar men mee
bezig is. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar.

Marianne Zijlstra-Hoek
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Kaatsatelier Scheepvaart maakt jaarlijks  
ongeveer 2500 kaatsballen

Makkum - Al sinds 1994 is Jan Scheepvaart samen
met zijn vrouw Margreet de juiste persoon om
kaatsballen en kaatshandschoenen te laten maken.
Jan kwam uit het aardewerk en dankzij zijn
broer begon het maken van kaatsballen als een
hobby. Nu zoveel jaren later is hij de expert op het
gebied en heeft bij de kaatsbond een contract om
de juiste ballen en handschoenen aan de kaatsers
te leveren. 

Overal in het atelier zie je ballen en wanten in
vele maten. De bal die hier gebruikt wordt moet
precies 24 gram wegen. Door de jaren heen is
het een routine geworden om het juiste gewicht
te maken. Toch staat onder handbereik een heel
precies afgestelde weegschaal. Het begint met
het snijden van het omhulsel. Vroeger was dat
leer, maar dat is tegenwoordig slecht te krijgen
en heeft geen constante kwaliteit. Je moet geen
leer hebben met dunne of dikke plekken erin.
Tegenwoordig wordt veel kunststof gebruikt.
Dit wordt uitgesneden en aan de binnen kant
wordt een soort linnen geplakt. Hierdoor wordt
de kwaliteit meer gewaarborgd. De bal wordt in
elkaar gestikt en er blijft een kleine opening voor
het vullen. Hiervoor werd vroeger paardenhaar
gebruikt nu is het meestal haar van jongvee. De
werkpaarden werden vroeger een keer geschoren
leverden veel haar. De paarden die nu gebruikt
worden voor de sport krijgen geen kans om lang
haar te krijgen. Als de bal bijna gevuld is wordt

het laatste gaatje gevuld met schapenwol. Dit is
zachte en vormt beter. De bal wordt dichtgenaai
en kom in een mal onder druk te liggen, zodat de
juiste ronde vorm als eindproduct tevoorschijn
komt. 

Jaarlijks maken Margreet en Jan zo’n 25.00 ballen.
Daarnaast leveren ze ook nog de officieel goed-
gekeurde kaatswant. Als niet kaatser begrijp je
dan niet dat zo’n keiharde want plezierig is om
te dragen. Toch is heel duidelijk dat de hoofd-
klasse kaatsers een geheel eigen manier hebben
voor het dragen van de want. Hij moet strak zitten
en één geheel met de hand zijn. Er zijn wanten
voor rechts en linkshandigen en het maken van
de want is een arbeidsintensief werkje. Het leer
is dik en laat zich niet makkelijk verwerken. Aan
de muur hangt een grote voorraad wanten in de
maten van heel klein voor kinderen tot heel grote
voor de volwassenen. Het kaatsseizoen komt er
weer aan dus de voorraad moet op peil zijn.
Gedurende het jaar ontvangt Kaatsatelier
Scheepvaart regelmatig mensen die willen zien
hoe de verwerking van alle materiaal is. Uit
binnen- en buitenland komen bezoekers om de
kunst af te kijken, maar zo eenvoudig is dit niet
en ervaring en inzicht spelen hierbij een grote
rol. Wist u trouwens dat een vorm van kaatsen
eigenlijk over de hele wereld gespeeld wordt.
Zelfs de Indianen hadden een spel wat verwant
is aan het kaatsen.

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 3 mei  

senioren
Oeverzwaluwen 3 - Makkum 3 14.30 uur
Makkum 4     - Tzum 3 14.30 uur

junioren
SDS B1         - Makkum B1   10.15 uur
Makkum C1   - LSC 1890 C2  11.00 uur
Makkum MC1  - Olyphia MC2  12.00 uur

pupillen
Makkum D1  - Zeerobben D3   9.30 uur
Akkrum D2  - Makkum D2 10.00 uur
Frisia E6      - Makkum E1    9.00 uur
Jacob St. E3    - Makkum E2 10.15 uur
Makkum E3   - Joure SC E10 10.00 uur
Makkum E4    - NOK E2     11.00 uur
Zeerobben F3 - Makkum F1   9.00 uur
Makkum F2   - Sneek F6 11.00 uur
Makkum F3   - JVB F5 10.00 uur
Sneek F7   - Makkum F4  12.00 uur

Thuishotel organiseert een
cursus ”Eerste hulp bij
kinderongelukken”  
Bolsward - De cursus start op maandag 2 juni
as. van 19.30-22.30 uur. ”Eerste hulp bij kinder-
ongelukken” is een praktijkgerichte cursus voor
ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 7 jaar,
waarin uitgebreid wordt ingegaan op spoedeisende
eerste hulp bij ongevallen. De cursus bestaat uit
2 bijeenkomsten van 3 uur en 1 bijeenkomst van
2 uur. De eerste twee bijeenkomsten worden
gegeven door een ervaren ambulanceverpleeg-
kundige en de laatste avond door een consulent
van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Voor aanmelding en/of inlichtingen kunt u t/m
16 mei as. bellen met Thuishotel, telefoon
(0515) 461 234 of surf naar www.thuishotel.nl

Een kind neemt een slok van een reinigingsmiddel,
dreigt te stikken in een snoepje of valt in het
water, voorbeelden van ongelukken in en om
huis. Kinderen onderzoeken de wereld om hen
heen, maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn
kinderen van 1-5 jaar de grootste risicogroep en
volledig afhankelijk van de reactie van de ouder
of verzorger. Hoe reageert de ouder of verzorger
bijvoorbeeld als een kind hete thee over zich
heen krijgt? Wordt de huisarts gebeld, de kleding
uitgetrokken, het kind onder de koude douche
gehouden of gaat men direct met het kind naar
het ziekenhuis? Onderzoek heeft uitgewezen,
dat juiste hulp direct na het ongeluk van levens-
belang is voor het kind. In de cursus komen o.a.
aan de orde: hartstilstand, valpartijen, beknelling,
verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking,
onderkoeling, bloedingen, bijtwonden en elektrici-
teitsongevallen. Daarnaast wordt ook veel aan-
dacht besteed aan praktische oefeningen met
gebruik van speciale poppen en dia’s.

Een Boeing 747 weegt vol rond de 300 ton. Maar
om te kunnen vliegen moet hij lichter dan lucht
zijn. Om dat te bewerkstellingen moet deze een
snelheid van ongeveer 290 km/h op de startbaan
maken. Verder zijn de vleugels enigszins bol, meer
bol aan de bovenkant (dit noemt men koorde)
dan aan de onderkant. Op een gegeven moment
vliegt de Boeing 16 km.h horizontaal (niet ver-
warren met de stijgsnelheid (die overigens wél

steeds hoger wordt en onder angle of atack rond
de 950 km/h. Neem een A4 velletje papier tussen
je beide duimen en beide wijsvingers en laat de rest
over je resterende vingers vallen. Blaas er tegen aan,
dan gaat het A4tje omhoog en dat noemt men lift.
Dit is de eerste les cq proef die een vlieginstructeur
aan zijn pupil, de piloot in opleiding, geeft.

Willem Draisma, Makkum.

Wat lezers schrijven Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Lichter dan lucht



* Fleur Sofie Bootsma hoogste score census-
opleidingsplan

Cornwerd - In de manege H.C.Boeyenkamp
werden de eindproeven van het censusopleidings-
plan verreden. Dit jaar lag de nadruk op de zit en
de verzorging. Met de zit praat je het meest met
de pony en goed zitten dat valt nog niet mee. Je
moet zo zitten dat een denkbeeldige rechte lijn is
te trekken van het oor, schouder, heup en hak en

dan moet je ook nog goed mee bewegen met je
pony. Een goede zit is de basis van het rijden.
Swaen Brink heeft veel ervaring met zitlessen
en die heeft de kinderen onderwezen in het goed
zitten en Geertje van der Veen heeft laten zien
hoe je de pony moet toiletteren voor een wedstrijd. 
De eerste indruk voor een jury is heel belangrijk.
De kinderen hebben leren vlechten, knotjes maken,
met touw knotjes maken en geleerd welke haren
je weg moet knippen of scheren en welke niet. 
Zondagmiddag 20 april j.l. konden de deelnemers
laten zien hoe mooi hun pony kan zijn en hoe
goed ze kunnen zitten. De jury was streng maar
na elke proef vertelde ze aan de kinderen wat
goed was en wat nog beter kon. De spanning
was van de gezichten af te lezen.Aan het eind
van de dag werd er parade gereden en maakte de
jury bekend welke kinderen de hoogste punten
hadden behaald. Paulien Wielsma werd derde,
Daphne de Vries was de tweede en de census
deken was voor de winnaar Fleur Sofie Bootsma.
Het censusopleidingsplan is er voor kinderen van
de Waardruiters tot 18 jaar om de  rijvaardigheid
te verbeteren om ze zo voor te bereiden of te
begeleiden in de wedstrijdsport. Dankzij de spon-
sor Census was dit weer een succesvol traject.

Wietske Visser
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Moederdagkado? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Fleur Sofie Bootsma best zittende Waardruiter in
het Census opleidingsplan 2008

(eigen foto)

Kaatsvereniging Makkum organiseert de Oeds van Dijk partij
Zondag 4 mei a.s. zal deze kaatspartij plaatsvinden.
Hiermee wordt het kaatsseizoen gestart. De partij
is voor Heren en Dames, bij voldoende deelname
wordt er bij de Heren in een A- en een B-klasse
gekaatst.Ook de jeugdleden kunnen weer mee-
kaatsen, dus welpen, pupillen en schooljeugd:
Doe mee ! 

De prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen
en de kransen worden aangeboden door:  Bosma

Hoveniersbedrijf. Aanvang: 11.00 uur voor de
Heren en Dames. Let op de aanvangstijd voor de
jeugd is 12.00 uur. Er wordt geloot in de kantine:
Loting jeugd: zaterdag 3 mei om 19.00 uur.
Loting Heren / Dames: zaterdag om 20.00 uur.
Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 19.00 uur
in de kantine of bij het secretariaat: 0515-231377.
Meer weten ?  kijk op  www.kv-makkum.nl

Het Bestuur

Meer dan 100 jongeren in de zuidwesthoek hebben
het afgelopen schooljaar hun Maatschappelijke
Stage uitgevoerd bij sportverenigingen en andere
sportorganisaties! Wat opvalt, is dat jongeren kiezen
voor een stage bij de eigen (sport)vereniging en
daar dan meestal klussen doen als assisteren bij
het geven van trainingen. De Maatschappelijke
Stage is een nieuw initiatief vanuit de overheid
wat bedoeld is om jongeren bekend te maken
met vrijwilligerswerk. Ze kunnen voor de sport-
vereniging veel betekenen, zoals: het geven van
trainingen aan jeugd, het maken van het clubblad,
het meehelpen van de organisatie van toernooien
en verschillende nevenactiviteiten. Met behulp van
het project “Maatschappelijke Stage in de sport”,
wat gefinancierd wordt door het NISB (Nederlands
Instituut Sport en Bewegen), is de stage in de
sport in de zuidwesthoek het afgelopen jaar extra
gestimuleerd. Zeven scholen, de Vrijwilligers-
centrale Sneek en stageaanbieders werken
samen bij het vinden van stageplaatsen voor de
leerlingen. Ook bij voetbalvereniging JV Bolsward

hebben jongeren een Maatschappelijke Stage
uitgevoerd. Otte van der Goot van JV Bolsward:
“de jongeren gaven aan de Maatschappelijke
Stage te willen lopen bij onze vereniging, omdat
ze ook lid zijn van onze vereniging. Dankzij de
maatschappelijke stage hebben de E- en F-
pupillen dit seizoen kunnen genieten van een
goede begeleiding tijdens de training het hele
seizoen door. Zonder deze hulp hadden deze
kinderen veel minder bereikt op voetbalgebied.
Wij zijn dan ook erg blij met de inzet van deze
stagiaires en zien Maatschappelijke Stage als
winstpunt binnen onze vereniging. Immers het
is altijd weer moeilijk om vrijwilligers te vinden.”

Sportverenigingen die meer informatie willen of
graag een klus willen aanbieden, kunnen vrij-
blijvend contact opnemen met de Vrijwilligers-
centrale Sneek, onderdeel van Timpaan Welzijn.
(contactpersonen Lammert Harkema of Symen
Sjoerd de Vries, telefoonnummer 0515-421313, of
stuur een mail naar s.devries@timpaanwelzijn.nl)

Veel jongeren kiezen voor een Maatschappelijke Stage in de sport!
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Chateau toering 350 g.o.h. caravan, ‘s winters
altijd binnen gestaan, bw.jr. 1977, gewicht 580 kg,
registratie bewijs aanwezig, indeling 4 zits en 2
zits, 3 pits gasstel en gasfles, nieuwe luifels 1 x
3 weken gebruikt met zijwand, van afneembaar
materiaal, alles aanwezig, koelkastje, pannen,
serviesgoed, oventje, kacheltje, koffiezetapparaat
etc., tel. 0515-232377

Zonnebank Palm Beach € 75.-, tel. 0515-232818

Stacaravan in Makkum ook te huur, 
tel. 06-53779197

Speciaal voor (kleinere) PVC-, rubber-, roei- of
zeilbootjes: De Splinternieuwe Rhino ‘Cobold
V18’ Elektro - Buitenboord - Fluistermotor, (tot
500 kg). Nergens zo goedkoop ! In de fabrieks-
verpakking: met garantie: nooit gebruikt € 140.-
Ik heb ook nog een paar andere (grotere) type’s.
Belangstelling? Gewoon even bellen, 
tel. 0515-231475

4 Autovelgen, geschikt voor diverse merken en
2 nw. banden 195 x 15”, tel. 06-43023470

Rijwielelfstedentocht startkaart groep 18, 7.16 uur
€ 12.-, tel. 06-21978426, Makkum

Box met lade, tel. 0515-233380

TE KOOP

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

TE KKOOP

Turfmarkt 49
MAKKUM

In het centrum 
karakteristiek pand aan
doorgaand vaarwater.

Vraagprijs:
€€ 210.000,00 k.k.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

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

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

Het adres voor een deskundig advies!!
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Man voor  schilderwerk, timmeren, tuinieren,
behangen, schoonmaken, tel. 06-44676228

2 Elfstedentochtkaarten groep 5, 
tel. 0515 - 23 21 88

Een goed tehuis voor een lief baardkonijn, hij
is zindelijk en loopt los rond in uw huis, 
tel. 0515-233800

Wie heeft zaterdagavond/nacht (19 april)
mijn fiets mee genomen bij Beaufort. Het gaat
om een ”Gazelle Primeur” herenfiets, het is
mijn goeie fiets en ik heb hem nodig, dus laat
iets van je horen. Durf je je niet te melden,
laat dan mijn fiets achter bij de tennisbaan of
bij het voetbalveld zodat ik hem weer terug
kan vinden, tel. 0515-232359

Sinds zaterdag 19 april grote lapjespoes naam
Minoes, is net gesteriliseerd, het litteken is
nog zichtbaar. Wij willen hem graag terug
tegen een beloning. Graag terugbrengen of
wij halen hem op. tel. 0515-233080

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje
AAMGEBODEN

VERMIST

GEZOCHT

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL


