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Nieuwe outfit voor kaatsers k.v. Makkum

Makkum - Kaatsers van Kaatsvereniging Makkum
zijn na jaren in een nieuw jasje gestoken. Op de
foto junioren en senioren in hun nieuwe outfit.

Dit werd mogelijk gemaakt door Gros Financiële
Partners en Gros Makelaardij uit Makkum.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Oranje boppeslach
Nei in lytse 4 moanne tarieding moast it op 30 april
heve. Hare Majesteit en de Keninklike Famylje
soene op dy dei Keninginnedei yn Makkum mei
ús meifiere. In lang koestere winsk fan de
Keninginneferiening Makkum en fan de gemeente
Wûnseradiel gong hjirmei yn ferfolling. Alles
wie yn ‘t foar goed taret. In kombinaasje fan
gemeentlike minsken en frijwilligers út Makkum
hat de organisaasje op him naam. Benammen de
Keninginneferiening Makkum mei as oanfierder
har foarsitter Klaas Groeneveld en de lieder fan
it feestprogram Piet van Asperen hawwe hjirby
in tige wichtige rol spile. It resultaat mocht der
wêze. It waar like earst net al te bêst te wurden
mar it wie aldergelokkichst droech. Ferfelende
ynsidinten hawwe har net foardien, potinsjele
oarderfersteurders wiene yn ‘t foar al oppakt.

It kado dat wy de Keninginne en har Keninklike
Famylje oanbiede woene wie in skitterjende
Keninginnedei yn Makkum. As wy der no efterôf
op werom sjogge dan moat de konklúzje wêze
dat wy dêr mei-inoar tige goed yn slagge binne.
It wie in prachtich feest. It wie noflik, ûntspannen
en smûk op de haven en yn de oare strjitten fan de
kuierrûte troch Makkum. De Keninklike Famylje

hie it by ús tige nei’t sin, namen oeral flink de tiid
foar en diene oan alderhanne aktiviteiten mei.
Harren entûsjasme en profesjonaliteit hawwe
der mei foar soarge dat Keninginnedei 2008 foar
Makkum, foar de gemeente Wûnseradiel en
tegearre mei de Keninginnedei yn de stêd Frjentsjer
ek foar de provinsje Fryslân in geweldige
opstekker west hat. It wie Fryslân promoasje op
syn bêst.

Ik wol al dyjingen dy’t troch hokker bydrage ek
meiwurke hawwe oan in slagge Keninginnedei
2008 yn Makkum dêrfoar tige tank sizze. Der sil
ek sûnder mis minsken west hawwe dy’t tydlik
beheinings of sels oerlêst fan dit feest ûnderfûn
hawwe. Ik hoopje dat jimme dêr begryp foar
opbrocht hawwe, wittend dat om sa’n Keninginne-
deibarren in protte feiligensspulregels hinne sitte.
Mei-inoar hawwe wy der in prachtige Kening-
innedei fan makke en mei-inoar hawwe wy der
ek tige fan genietsje kinnen. It is, sa as ik yn ‘t
foar as winsk útsprutsen hie, sûnder mis in
ORANJE BOPPESLACH yn Makkum wurden.

drs. Theunis R. Piersma
Boargemaster fan Wûnseradiel
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 16 mei                   
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur soos in het restaurant

zaterdag 17 mei
Makkum - Holle Poarte 20.00 uur Bingo

Exmorra - Feesttent op sportveld 22.00 uur tradi-
tioneel Tuinfeest m.m.v. Topformatie Synergy en
Friese zangeres Nienke

Cornwerd - Kaatsen 11.00 uur Federatie Heren
vrije formatie A + B

zondag 18 mei
Makkum - Kaatsen 10.00 uur ”Albert Rinia partij”
Off. K.N.K.B. schooljongens, del. A. del B + ver-
liezersronde

Expositiekerk museumdorp: 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 ten-
toonstelling 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

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

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

Makkum - Kunstroute Wûnseradiel: zondag 18 en
25 mei. Open atelier bij Maaike Poog, derde prijs-
winnaar Atelier 2007, Turfmarkt 75. Met o.a. rea-
listische olieverf- en acrylschilderijen te zien met
een impressionistisch tintje en zijn zeer gevarieerd
Tentoongesteld: landschappen, portretten, zee- en
dorpsgezichten in combinatie met tekeningen van
dieren, planten en stillevens. Tevens weet Maaike
op geraffineerde wijze abstracte met realistische
kunst te combineren. Op genoemde data bent u van
13.00-17.00 uur van harte welkom

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

Wons - Expo Atelier Pur -Sang,Weersterweg 15,
open weekenden za. en zo. 13.00-18.00 uur op 17/18,
31 mei,1, 14/15, 28/29 juni, 26/27 juli, 9/10, 23,24 aug.

De praktijk is gesloten
van 26 mei t/m 2 juni

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

19 mei 1983 - 19 mei 2008

25 jaar        getrouwd

Altijd staan jullie voor ons klaar! 
Nu is het tijd om jullie

in het zonnetje te zetten. 
Dat er nog vele gelukkige jaren 

bij mogen komen!
Wij houden van jullie!

Sjenette & David

Hendrik Jan & Annemieke

3 maaie 2008 binne wy 
pake en beppe wurden fan

JET MARIE ELZINGA

dochter fan Hendrik Elzinga 
en Marije van Seijst.

It adres fan Jet en har heit en mem is
Hereplein 19, 9711 GB Grins

Bouwe en Reino Elzinga
Makkum

Kerkdiensten
zondag 18 mei 
Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur pastor S. Draisma           

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T.Tholen-Haagsma, dienst te Bolsward  

Kerk en Recreatie Holle Poarte 
9.30 uur dhr. E. Scheffer, m.m.v. De Skumkoppen,
sopraan: Janke Bakker, mezzo sopraan: Margrietha Sikma

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum
tel. 0517-531281

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk H. van Asperen, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353         

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

”Het Anker”
* 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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

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

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

Exposities

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

Aanbiedingen geldig van do. 15/5 t.e.m. wo. 21/5

Friesche Vlag Kwarkyoghurt, 1 liter..................................1.59
Johma Huzarenschotel, 500 gram......................................1.49
Gebraden Kipfilet, pakje.............................5 zegels extra
Bastogne Koeken, pak 250 gram...............................1.69 1.19
Heksehijl Carameldrop, 300 gram.....................................1.49
Honig Ossestaartsoep.............................................nu 79 cent
D.E. Mildcafé, 250 gram...............................................nu 2.49
Cocoskransen, pak à 380 gram..........................................1.99

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 15 MEI
T/M ZATERDAG 17 MEI

SCHOUDERKARBONADE
4 HALEN / 3 BETALEN

ROEPIE-ROEPIE
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 15 MEI
T/M WOENSDAG 21 MEI

GEBRADEN FRICANDEAU
100 gram €€ 1.50

GEBRADEN GEHAKT
100 gram €€ 1.-

ELKE ZATERDAG OP BESTELLING

GEBRADEN KIP
per halve €€ 3.50

halen vanaf 12.00 uur

Bom in polderdijk 
bij Makkum
Makkum - In de polderdijk langs het Van
Panhuyskanaal vanaf Makkum in oostelijke
richting is een onontplofte vliegtuigbom ontdekt.
De 50-ponder zal binnenkort door de Explosieven
Opruimings Dienst (EOD) onschadelijk zal worden
gemaakt. Mogelijk wordt ook nog een tweede bom.
Die vrij diep in de bodem van het kanaal ligt weg-
gehaald. De aanwezigheid van de explosieven was
al langer bekend. Door baggerwerkzaamheden
moest de plaats van beide Engelse blindgangers
nu nauwkeurig worden vastgesteld.

Rommelmarkt 
”Actie Kerkenwerk” 
Makkum - Voor de rommelmarkt  welke gehouden
zal worden op 24 mei a.s. kunt u nog spullen
brengen op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag
23 mei van 19.00 tot 21.00 uur, rechtstreeks naar
kerkelijk centrum ”Het Anker” Buren 15. Bent u
niet in de gelegenheid om uw spullen te brengen,
dan een telefoontje naar Titia v/d Heide 232834. 

Alvast bedankt, 
namens de rommelmarkt commissie.  

Krantenbezorging
Makkum - Heel veel mensen gaan in de zomer-
maanden weg. Maar gelukkig niet allemaal tege-
lijk. Ik ben weg van 27 juni tot 25 juli. Ik zoek
daarom iemand die in die periode mijn wijk met
ongeveer 30 ochtendkranten wil overnemen. Er
staat uiteraard een royale vergoeding tegenover.
Bel mij: 0515-231544. mvg., Lubette.

Kleine poes vermist
Makkum - Gitzwarte kleine poes, gesteriliseerd,
geen halsbandje, ong. 3 jaar, vermist sinds 7 mei
j.l. Ze heeft witte pootjes, buikje, befje en kin en
het wit loopt een beetje schuin door naar haar
linkerbovenlip, groene ogen en witte snorharen.
Ze is vrij schuchter en éénkennig. Ze woont in het
Melkvaartplan 2. Er zijn hier een aantal katten-
haters, dus ik vrees het ergste. Wie o wie heeft iets
gezien of gehoord of heeft haar gevonden, dood
of levend?!? Haar vriendinnetje mist haar erg!
Tel.nr.: 06-30 75 80 42 bel of sms a.u.b.!!

TE HUUR

Appartement in centrum van Makkum
Uitzicht over de haven, kan per direkt.

Tel. 0515 - 231593
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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
Kip Hoi Sien
4 st. Pisang Goreng
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 kiker op...
Hotel-Café-Restaurant ”De Steenen Man” in de lift

Zurich - Jaren geleden raasde het verkeer nog
door het dorp Zurich, nu maakt dit gebruik van
de snelweg N31. Wie denkt dat Zurich een stil
dorp geworden is die heeft het mis. Het bruist
van de activiteiten. Bekend van ouds is hotel
Waterlander nadat dit verkocht werd, is het de
laatste jaren in verschillende handen geweest.
Toen Johan de Boer en Antsje Postma uit Schraard
in januari dit jaar als nieuwe eigenaren hun entree
maakten, moest er eerst heel wat werk verzet
worden om een goede start te kunnen maken. 

In het verleden heeft Johan de hele wereld over
gereisd, 12 jaar lang werkte hij bij Smit Inter-
national Zeesleepvaart. In 1984 was hij in Australië
en toen had ik alle werelddelen gehad zegt Johan.
Recentelijk werkte hij bij Burgraaff in Leeuwarden,
als uitzetter van nieuwbouw woningen. Partner
Antsje vervulde een administratieve functie op
een installatiekantoor te Sneek. Beiden hebben ook
al ruime ervaring in de horeca sector opgedaan.
Johan heeft gewerkt in de horeca op Vlieland,
Workum, Eernewoude en in café Bergsma in
Oosterend. Antsje heeft eveneens bij café
Bergsma in Oosterend gewerkt en in het  FEC te
Leeuwarden.

Er volgde een grondige opknapbeurt, o.a. werden
de toiletten vernieuwd. Nieuw sanitair,  tegels en

deuren hebben het tot een keurig geheel gemaakt
Was in het verleden de toegang naar de dames
en heren toiletten door één en dezelfde deur nu
is dat een aparte ingang. Ook de keuken is aan
de eisen van deze tijd aangepast. Het hotel telt
acht twee persoon kamers en één drie persoon
over de bezetting hiervan is men best tevreden.
Het dakterras zal nog worden aangepakt, zodat
de hotelgasten daar gezellig kunnen plaatsnemen.
Men wil de gelagkamer als bruin café zoveel
mogelijk in oude situatie laten, het ademt een
gezellige sfeer uit vinden Johan en Antsje. Het
nieuwe logo en de kledinglijn ogen professioneel.
De menukaart mag er ook zijn, dit leverde al
vele positieve reacties op. Behalve eten, drinken
en slapen is men van plan ook in  de toekomst
muzikale evenementen te organiseren. Vanwege
de toenemende drukte is men op zoek naar een
flinke hulp, elders in de krant een advertentie.
”De Steenen Man” is maandags gesloten maar de
overige dagen bent u vanaf ‘s morgens 9 uur
welkom. 

* Johan de Boer en Antsje Postma

Hotel - Café - Restaurant 
”De Steenen  Man” 
Caspar deRoblesdijk 26
8751 TJ Zurich
Tel. 0517 - 57 92 82
www.hotelsteenenman.nl

Een koningin die sjoelt, een reus die een contact-
advertentie plaatst, een Koning die naar de kermis
gaat en een kikvors met toverkracht - tijdens de
Annie M.G. Schmidt-week 2008 staan de sprookjes
van Annie M.G. Schmidt centraal. Het wordt een
betoverende feestweek! Kom tussen 14 en 25 mei
naar de bibliotheek om de Quiz met vragen over

de sprookjes van Annie M.G. Schmidt te maken.

Het sprookje over Prinsesje Annabel wordt voor-
gelezen en daarna gaan we de tovenaar pimpen.
Voor kinderen tot en met 7 jaar. Maandag 19 mei
om 16.30 uur in Bibliotheek Witmarsum. Woensdag
21 mei om 16.30 uur in Bibliotheek Makkum.

Annie M.G. Schmidt-week in de bibliotheek
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BBAASS  ZZIIJJPP
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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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Zes Makkumers wandelend langs de Elfsteden

Makkum - Vier jaar lang heeft Alie Laan één
dag de Elfstedentocht gewandeld, dit jaar voor
het eerst alle dagen. Het was Albert Koornstra
zijn eerste wandeltocht. Johannes Reitsma en
Willem Genee doen wel vaker ”kuiertochten” maar
dit jaar ook voor de eerste keer de volledige

Elfstendetocht-wandeltocht. Johannes Reitsma kent
de Friese 11-steden op zijn duimpje, zowel op de
fiets aks schaatsend. De dames die het lopen ook
niet vreemd is dat zijn IJtje van Bergen als
Makkumse en Cilia Anema uit Skuzum. Alie Laan:
We zeggen niet nooit weer!”. 

Elfsteden wandelaars en fanfare Nij Libben vieren feest
Witmarsum - De elfsteden wandelaars en fan-
fare Nij Libben ontmoeten elkaar al 10 jaar in
Witmarsum. Op de jaarvergadering van 1998
vonden een paar leden het maar vreemd dat er
wel muziek gemaakt wordt bij de elfstedentocht
op de schaats en niet bij de elfstedentocht te voet. 

Vanaf dat moment ontmoeten fanfare Nij Libben
en de wandelaars elkaar op de derde dag van hun
vijfdaagse tocht in het dorpscentrum. Het was
ook dit jaar weer een feestelijke ontmoeting.

Er werd gedanst, gezongen, verzoeknummers
gespeeld en, op verzoek, het Frysk folksliet.  Veel
deelnemers zien uit naar het muzikale optreden
van de muziekvereniging. Eén van de deelnemers
dirigeert al jarenlang het slavenkoor. Ook zijn er
deelnemers die spontaan mee gaan spelen op
een instrument van één van de leden. Veel dorps-
genoten komen speciaal naar het dorpscentrum
om dit feest mee te maken. Fanfare Nij Libben
hoopt nog jaren lang de wandelaars muzikaal te
ondersteunen op hun derde dag naar Franeker.

Speeltuin ‘it fjildsje’
Makkum - De speeltuin aan de Zalm in Makkum
bestaat nu al weer een aantal jaren. Dat het een
goede keuze was om daar een speeltuin te reali-
seren blijkt wel uit het aantal kinderen en ouders
die de speeltuin bezoeken. Helaas hebben ook
wij te maken met vandalisme. Met een aantal
vrijwilligers proberen wij de speeltuin te onder-
houden. Kort geleden hebben wij de schade weer
hersteld en opgeruimd, dit alles lukt met geld wat
binnenkomt van de Grote Clubactie. Wij zouden
heel graag extra financiële middelen willen hebben.
Dit omdat er in de toekomst wel eens een toestel
aan vervanging toe is, extra onderhoud nodig heeft
en er nog een toestel bij zou kunnen. Bij navraag
bij de gemeente voor eventueel subsidie kregen
we een duidelijk NEE. Voor een kort bezoek van

de koningin blijkt er veel mogelijk, maar wanneer
er om een bijdrage wordt gevraagd, voor een
speeltuin in het dorp, is er geen geld. Hierdoor
kan het zijn dat wij ons genoodzaakt zien de
speeltuin op termijn te moeten sluiten. Dit zou
jammer zijn voor al die kinderen die er nu met
plezier gebruik van maken. Op dit moment is ons
verzoek aan de gebruikers: Gebruik de toestellen
waar ze voor zijn bedoeld en gooi afval in de
aanwezige prullenbak! Zo hopen we dat de jeugd
nog enige tijd van de speeltuin kan genieten.
* Eventuele giften zijn van harte welkom op
rekeningnummer 34.06.27.697

Tom Mollinga, Marcel Bergsma, Ans Pieters
Buurtvereniging ‘Terra Nova’
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DDee ssaammeennsstteelllliinngg vvaann ddee ddiirreeccttiiee vvaann MMaaaattsscchhaapp
FFyyssiiootthheerraappeeuutteenn HHaarrlliinnggeenn iiss ggeewwiijjzziiggdd..

Vanaf 15 januari 2008 heeft Bert DDijkstra zijn functie als maatschapslid 
neergelegd. Hij blijft wel als fysiotherapeut werkzaam binnen de praktijk.

Suzanne BBarends, al enkele jaren werkzaam bij de maatschap, is per boven-
genoemde datum toegetreden tot de Maatschap Fysiotherapeuten Harlingen. 

Tevens zijn wij vanaf januari jl. ook online
Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op:

www.fysioharlingen.nl
www.fit-harlingen.nl

www.allesvanharlingen.nl

Koos Gaastra     Nine Oldersma     Jolanda Walta     Suzanne Barends

SPORT EN EVENEMENTEN STICHTING MAKKUM

Organiseert op vrijdag 30 mei 2008 vanaf 19.00 uur

een Volleybaltoernooi
Terrein: Voetbalvelden “De Braak” Makkum
(bij slecht weer sporthal Maggenheim Makkum)

Kosten € 7,50 per team
Minimaal 2 dames / Leeftijd vanaf 14 jaar

Maximaal 2 officiële volleybalspelers per team

Opgave per team bij:
R. Koornstra, Leerlooierstraat 42, Tel. 231667

K. Tjeerdema, De Kamp 17, Tel. 233123

Aanmelden vóór zaterdag 24 mei 2008
Dus wees er snel bij!

Deelname op eigen risico!

De prijsuitreiking is in de feesttent op terrein voetbalveld ‘De Braak’ Makkum.
Na de prijsuitreikingr Live muziek m.m.v.

SYNERGIE
-ENTREE GRATIS--ENTREE GRATIS-

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

Jubileum Tuinfeest 
te Exmorra
Exmorra - Zaterdag 17 mei a.s. organiseert Stich-
ting Club’77 voor de 30ste maal het tuinfeest te
Exmorra. In 1979 nam Club’77 de organisatie
over van de toenmalige beheerder Harm Salverda
van dorpshuis ‘t Honk. De eerste jaren werd het
tuinfeest gehouden in de tuin achter het dorpshuis,
waar bij slecht weer ook nog een feesttent kon
worden neergezet. Na een verbouwing van het
dorpshuis was dit niet meer mogelijk en ver-
huisde de feesttent naar het sportveld, waar dit
jaarlijkse gebeuren nu ook plaatsvindt. Al vele
groepen en artiesten hebben de revue gepasseerd
van Normaal tot Willem Duyn en Vanessa. Ook
regionale bands kwamen op het Exmorster tuin-
feest in actie van Flash Back tot Pig Meat en de
Blauhúster Dakkapel.
Dit jaar komt voor jullie optreden de Noord-
Hollandse coverband ”Synergy”, een energieke en
frisse allround top 40/top 100 band bestaande
uit 6 getalenteerde en gedreven muzikanten met
zangeres. Deze energieke formatie brengt een
gevarieerd repertoire van de laatste top 40 hits
tot aan de grootste popklassiekers, van Dance
tot R&B, van Rock tot Pop, van feest tot ”beest”,
waarbij de vonken van het podium afspatten.
Daarnaast is er een optreden van de uit Franeker
afkomstige Friese zangeres Nienke, die om ca.
00.15 uur acte de presence zal geven. Het ”tuin-
feest” begint om 22.00 uur.

Simmerjûnkuierke
groot succes
Kimswerd - Op 7 mei was het dan zover; de eerste
zomeravondwandeling van 2008 en dat buiten
Kimswerd. Willem was wel heel erg benieuwd
of de belangstelling vanuit een ander dorp wel
goed zou zijn, maar dat vielalleszins mee. De deel-
nemers waren van heinde en verre naar Arum
gekomen en veel van hen deden voor de eerste
keer mee. De route liep van Arum in oostelijke
richting en via Grouwe Kat werd richting Hemert
gewandeld. Willem vertelde onderweg het een en
ander en bij de deelnemers waren enkele ouderen
die hun jeugd hadden doorgebracht in deze omge-
ving en ook zij wisten de ene anekdote na de
andere op te dissen. Het weer was schitterend en
de omgeving in het eerste lentegroen weergaloos
mooi. Iedereen genoot dan ook met volle teugen en
was vast van plan om op 2 juni vanuit Pingjum
weer mee te doen.
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KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT

DE ALBERT RINIA PARTIJ

Zondag 18 mei a.s. 
wordt deze Off. K.N.K.B.

Schooljongens partij del.A, del.B
+  verliezersronde, gehouden.

De prijzen worden aangeboden
door Schilderwerken B. Rinia

Aanvang: 10.00 uur op ”
Keatslân De Seize ”

Kaatsvereniging Makkum. 
Zie ook www.kv-makkum.nl

Defibrillator in Mounewetter te Witmarsum

(eigen foto)

Witmarsum - Zwembad Mounewetter is nu ook
in bezit van een defibrillator. Het personeel heeft
hiervoor de benodigde papieren gehaald. Op de
foto ontvangt het personeel uit handen van Hans
Palsma van Profinit Healthcare de defibrillator.
Op 28 april j.l is het zwembad weer feestelijk
geopend. Er staan voor dit seizoen weer vele

activiteiten gepland zoals gratis zwemmen voor
moeders op moederdag en voor vaders op vaderdag.
Ook is er weer nachtzwemmen op 27 juni a.s. 

Zie ook www zwembadmounewetter.com of tel
0517-531704. Dus kom zwemmen in Witmarsum.
Veilig en vertrouwd.

Makkum - Op uitnodiging van de koffiebar van
Avondrust heeft het ‘shantykoor’ van de water-
sportvereniging Makkum, onlangs een gezellige
zangavond verzorgd voor de bewoners van ons
zorgcentrum. Tijdens de avond werd er weer
genoten van de hapjes en drankjes uit de keuken
en werden er zowel Nederlandse- en friese-, als
ook engelse meezingers ten gehore gebracht. Als

dank kregen alle koorleden een setje ‘zwaai-
vlaggetjes’ om tijdens de feestdagen naar elkaar
te kunnen wuiven. Tijdens de toegift, werd daar
al flink in geoefend. Namens de bewoners van
Avondrust en de vrijwilligers van de ‘koffiebar’
hartelijk dank en graag tot een volgende keer.

Marcel Knijff, voorzitter koffiebar AR

Watersportkoor in Avondrust
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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

Hele mooie occasions met Bovaggarantie
benzine
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15750,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005 € 15750,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 14750,-
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm 2004 € 13750,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm  2005 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8850,-  
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7950,-
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-
Vw Bora 1.6i comf line,blauwmetallic,cpv,el.rmn,apk  2000  verkocht
Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn    1998 € 2450,-
Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk      1992 € 1250,-   

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm   2006 € 17995,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003 € 13450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003 € 11750,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11500,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm 2005 € 10950,-
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd 2003 € 9750,-
Peugeot 307 XR 2.0Hdi,5drs,grijsmet,airco,trekh,nw.st 2001 € 6950,-

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999  € 12500,ex

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

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

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

Groep Forte ontvangt 
2e prijs publieksjury
Makkum - Op 19 april j.l. was het jaarlijkse
zangfestival van de Federatie van muziek- en
zangverenigingen in Wûnseradiel. Koren nemen
hieraan deel, om op zang door een deskundige
jury beoordeeld te worden. Dit was de heer
Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
uit Groningen. Koren ontvangen in hun verslag
opbouwende kritiek, tips of een compliment.
Tevens is er een publieksjury die de deelnemende
koren beoordeelt op opkomst, presentatie, pro-
gramma, afsluiting en algemene indruk. Hiermee
waren 3 prijzen te winnen. Groep Forte, o.l.v.
Margriet Lemmens won dit jaar, net als vorig
jaar de 2e prijs (Scheppingsgave uit Wirmarsum
1e en de Lofstem uit Schettens de 3e). Met een
mooie beker, gebak voor de leden en bloemen
voor de dirigente en ladyspeaker kan groep
Forte werken aan de punten uit het juryrapport.
Het volgende optreden van Groep Forte in
Makkum zal op zondag 29 juni tijdens de kerk-
dienst in de piramide zijn.

Opening 36e seizoen 
waterpark ”Mounewetter”
te Witmarsum

Witmarsum - Op maandag 28 april is het
zwembad Mounewetter te Witmarsum feestelijk
geopend. Ondanks het feit dat de zon niet aanwezig
was kon voorzitter Kuipers ca. 310, voornamelijk
jeugdige, badgasten verwelkomen. Het bad zag
er mede door de geweldige inzet van de vele
vrijwilligers prachtig uit en de voorzitter hoopte
dan ook dat de zwemliefhebbers uit Witmarsum en
omstreken vaak van het bad gebruik zullen maken. 
Voor de jeugd was in het bad extra speelmateriaal
aanwezig en om half 3 was het traditionele 
”stuivertje duiken”. Er werden munten in het water
gegooid en die konden door de jeugd opgedoken
worden. De munten konden ingeleverd worden
en hiervoor in de plaats kreeg men een kadootje
Verder meldde Kuipers nog dat er een nieuwe
tafeltennistafel aangeschaft is en dat het personeel
is uitgebreid met een nieuwe badjuf t.w. Erica
Boele, wonende in Witmarsum.Vanaf heden is
het bad weer voor iedereen open.

(eigen foto)

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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Hjirby wurde alle leden fan Doarpskrite Makkum 
útnoege ta it bijwenjen fan de Algemiene Ledegearkomste 

op tiisdei 20 maaie 2008 om 20.00 oere
yn ‘e lytse seal fan ‘De Zwaan’ te Makkum

Wurklist:
* Iepening
* Oantekeningen lêste jiergearkomste
* It jierferslach 2007-2008
* Ynkommen stikken
* Meidielings
* Finansjeel jierferslach
* Ferslach kaskommisje
* Beneaming nije rekkenopnimmer
* Bestjoersferkiezing: 

ôfgeande bestjoersleden: 
-Piet Teerenstra (net ferkiesber);
noch gjin nije bestjoersleden foardroegen
kandidaten kinne oant in dei yn ‘t foar meldt wurde bij Toos van As

* Tarieding seizoen 2008/2009
* Omfreegjen
* Ôfsluting

Oeds van Dijk ledenpartij
(jeugd)
Makkum - De eerste ledenpartij voor de jeugd
barste zondag 4 mei los om 12.00 uur met prachtig
kaatsweer. Bij de welpen stonden 7 partuur op de lijst
er was geen verliezersronde dus moesten ze alle-
maal volop aan de bak.In de 1ste omloop kaatsten
Klaas en Anna tegen Silke en Lisanne de meiden
konden dit niet winnen en verloren met 5-0 6/6.
Tom en Elma kaatsten tegen Iwan en Baukje dit werd
door Iwan cs gewonnen met 4-5 4/6. De laatste
partij in de 1 ste omloop was tussen Mark en
Gerbrig tegen Lars en Ilse laatsten wonnen met 3-5
2/6. De 2e omloop kaatsten Loes en Ype tegen
Klaas cs ook deze partij werd gewonnen door
Klaas cs. Iwan cs tegen Lars cs werd gewonnen
door Iwan cs. Om de 3de prijs Kaatsten Lars cs tegen
Loes cs Lars en Ilse waren te sterk en wonnen met
5-2 6/6. De finale ging tussen Klaas cs en Iwan cs
er werd leuk gekaatst en Klaas en Anna wonnen
met 5-2 6/2.

Uitslag 
1. Klaas Bosma en Anna Bosma
2.  Iwan Tjeerdema en Baukje Bosma
3.  Lars Wijma en Ilse Koornstra

Bij de pupillen stonden 5 jongelui op papier die
allemaal 4 keer moesten kaatsen met iedere keer
een andere maat. Sybe jan won 3 partijen en verloor
1 partij. Christiaan won 2 partijen en verloor ook 2
partijen. Thomas won ook 2 en verllor 2 partijen.
Age verloor 4 partijen. En de enige dame in dit
geheel Elisa won 3 en verloor 1 partij.

Uitslag
1. Sybe Jan Koopmans        24 pnt.
2. Elisa Koornstra                23 pnt.
3. Christiaan van der Logt   20 pnt

Na afloop werden de prijzen uitgereikt, de kransen
waren aangeboden door Bosma Hoveniersbedrijf.

Kaatsseizoen van start met Oeds van Dijk ledenpartij
Makkum - Een dag van bijloten en buitenslagen,
maar met prachtig kaatsweer! Het was soms moeilijk
het stuur goed recht te houden. Voor velen geld dan
ook dat de perken in het begin van het seizoen wel
wat breder mogen zijn, dan aan het einde van het
seizoen. De meeste spelers kunnen slechts teren op
1 competitie wedstrijd. Bij de heren resulteerde dit
toch in 9 partuur welke vandaag van de partij zijn,
en proberen de bloemetjes te bemachtigen. Er zaten
echter nog wat gaten in de lijst wat dus bijloten
betekende.
In de 1e omloop speelden Jan Hiemstra, Hidde
Koornstra en Warren vd Veen tegen Daniel Kleiterp,
Feike Melchers en Durk Dijkstra. Partuur Hiemstra
won dit met 5-4/6-0. In de tweede omloop speelde
partuur Hiemstra tegen Jan Ruurd Amels, Harry vd
Weerdt en Rommert Tjeerdema. Dit werd een
spannende wedstrijd welke eindigde in 5-4/6-2
voor partuur Amels. Vervolgens bleven zij staan,
en stoomden zo door naar de finale. De finale werd
gespeeld tegen Steven v Gorssel, Germ vd Meer en
Pieter Spoor. Partuur v Gorssel was de tweede omloop
blijven staan, maar speelde in de derde omloop nog
een hele spannende partij tegen Gerard v Malsen
(bijgeloot), Feike Melchers (bijgeloot), en Leo Nauta.
Partuur v Gorssel kon partuur v Malsen nog net op
tijd van zich af schudden met 5-4/6-2.
In de finale dus partuur Amels tegen partuur v Gorssel.
Dit werd een eenzijdige finale welke resulteerde in
5-1/6-6 voor partuur Amels. Tevens werd Jan Ruurd
Amels tot koning uitgeroepen.

Partuur Kleiterp vond een nieuwe maat in Uilke
Tuinier, en speelde de 2de omloop tegen Hendrik
Jan vd Velde (bijgeloot), Pier Hibma en Koert Jansen.
Partuur Kleiterp won dit met 5-3/6-2. Het kon echter
niet stuk voor Hendrik Jan vd Velde en Pier Hibma
want zij werden bijgeloot bij Menno vd Eems, en
speelden nu een partij tegen Hayo Attema, Ruurd
Tilstra en Tonny Verweij. Partuur vd Velde won dit
met 5-4/6-6, en speelden vervolgens de finale
tegen partuur Kleiterp. Dit werd een spannende
finale waarbij partuur Kleiterp net aan het langste
eind trok met 5-5/6-0.

De KVM bedankt de fam. Oeds van Dijk, en Bosma
hoveniersbedrijf (kransen sponsor) voor hun spon-
soring en het mogelijk maken van deze partij.

Uitslag
Winnaarsronde:
1. Jan Ruurd Amels (k), Harry vd Weerdt, 

Rommert Tjeerdema
2. Steven van Gorssel, Germ vd Meer, 

Pieter Spoor
3. Gerard v Malsen, Feike Melchers, 

Leo Nauta

Verliezersronde:
1. Daniel Kleiterp, Uilke Tuinier, 

Durk Dijkstra
2. Hendrik Jan van der Velde, Pier Hibma, 

Menno vd Eems

Oeds van Dijk ledenpartij (dames)
Makkum - Er was niet veel deelname wat jammer
was, voor de eerste kaatswedstrijd. Er waren 7
partuur en 1 A-maat tekort. De nummer 1 en 2
gingen los en de nummers 5 en 6. De nr. 1 en 2
was 4/5 4/6. Bij nr. 5 en 6 was het alles aan de
telegraaf. Wietske, Maike en Ingrid B wonnen
het van Sjoukje, Titia en Geartsje. Sjoukje werd
bijgeloot bij nr. 1 samen met Willy en Helena.
Titia en Geartsje moesten heel lang wachten,
maar door het geloot kwam Sjoukje weer bij hun
terecht in de verliezersronde. Door een staand
nr. kwamen ze in de finale terecht tegen Mirjam,

Hyke en Janet. Die werd gewonnen door
Mirjam cs met 5/3 6/0.

In de winnaarsronde had Denise (die bijgeloot
was) een staand nummer. Ze moesten tegen
Geeske, Hilde en Susanna. Dat werd door
Geeske enzo gewonnen met 5/3 6/2. Voilie,
Geertina en Marijke moesten tegen Wietske,
Maike en Ingrid. Dat werd gewonnen door
Wietske cs met 5/5 6/4. De finale was erg span-
nend. Geeske, Hilde en Susanna wonnen met
5/1 6/2.

Gebr. De Boer-partij 
te Exmorra
Exmorra -Vanwege het koninklijk bezoek aan
Makkum werd de traditionele ledenpartij van k.v.
Exmorra verplaatst van 30 april naar 3 mei. Er
werd onder ideale  weersomstandigheden  (veel zon
en geen wind)  gekaatst. Voor sommigen is het
weer even wennen, voor anderen is het net alsof er
geen  winterstop is geweest. De prijzen , bestaande
uit waardebonnen beschikbaar gesteld door SRV Gebr.
De Boer te Makkum, werden als volgt verdeeld:

Uitslag
1. Theo v.d. Veen, Grietje Steigenga, 

Petra Hannema;
2. Gerard Brunia, Gerda Strikwerda, 

Wilma Ypma
3. Jan de Boer, Alwin Steigenga, 

Sylvia Oppedijk
3. Hendry Steigenga, Pieter Gietema, 

Douwina Zuidema

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl
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Tradition eel Tuinfeest te Ex m orra  
op zaterdag 17 mei a.s.    

met de Noordhollandse Topformatie Synergy
en als speciale attractie de Friese zangeres  Nienke

aanvang 22.00 uur  <>  Feesttent op het Sportveld  

Legitimatie verplicht!

Organisatie: Stichting Club’77

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!!

Hotel-Café-Restaurant 
”De Steenen Man” in Zurich
zoekt vanwege toenemende drukte z.s.m. een flinke hulp
die van aanpakken weet voor de volgende werkzaamheden:
* schoonmaken, met name de hotelkamers
* hulp in de keuken
* bar en bediening

Schrijf of mail een brief met c.v. naar onderstaande adres:

Hotel-Café-Restaurant ”De Steenen Man”
Johan de Bioer en Antsje Postma
Casper de Roblesdijk 26
8751  TJ  Zurich
info@hotelsteenenman.nl
www.hotelsteenenman.nl
tel. 0517 - 579282

Dames Makkum 5 kampioen
en promotie naar 3e klas
Makkum - Met overtuiging wonnen enkele weken
geleden de dames volleybal de wedstrijd van Oever-
zwaluwen 5 en sleepten de nodige 3 punten binnen
om kampioen te worden. De eerste set ging van een
leien dakje, de dames lieten degelijk spel zien en
maakten weinig fouten. De twee goede spelverdeel-
sters gaven goede set ups, zodat de aanvallers het
goed af konden maken. Deze set werd dan ook
gewonnen met 25-11. De tweede set begon een
beetje rommelig met het resultaat van enige achter-
stand, zij konden niet in hun degelijk spel van de
eerste set komen, zodat de tegenstander hier gebruik
van maakte en even enthousiast en sterk terug kwam.
Maar niet lang, na de time out van coach Tjitske op
de stand van 15-18, waar even goed op de dames
ingepraat werd en hun een nieuwe impuls gaf. Dit
heeft geholpen, zij pakten hun goede spel van de
eerste set weer op en wonnen de set met 25-20. De
derde set werd weer vol vertrouwen maar toch met
de nodige spanning begonnen, want nu kwam het
er op aan. Er moest immers met 3-0 gewonnen worden
om kampioen te worden. Een voorsprong van 14-7
werd makkelijk opgebouwd. Na de time out van Oever-
zwaluwen op deze stand kwamen deze dames toch
weer terug tot 18-18. O jee, de Makkumer dames
werden nu toch wel echt nerveus en dit uitte zich in
misverstanden en rommelig spel. Coach Tjitske zag
dit alles met lede ogen aan en laste een time out in
om de dames weer moed en vertrouwen in te spreken.
Maar met in de koppies van de dames, zij moeten
deze set ook winnen werd de druk toch wel erg groot,
wat opnieuw resulteerde in de nodige fouten en mis-
verstanden. Zij kwamen toen dus op achterstand, er
werd een time out aangevraagd, de dames pepten
elkaar op en je kon zien dat ze er voor gingen er was
teamgeest en strijd. Ook werd er nog even tactisch
gewisseld op de stand van 19-21. Toen moest Oever-
zwaluwen toch de strijd verliezen en in Makkum de
betere ploeg erkennen. Er werd gewonnen met 25-23.

Het kampioenschap was binnen. Er zaten veel enthou-
siaste supporters op de tribune zowel van Makkum
als van Oeverzwaluwen met toeters en bellen zo dacht
iedereen. Achteraf bleek dat zij van VLO waren, als
Makkum had verloren, waren zij kampioen geweest.
Dames Makkum 5 is een team dat niet traint, het is
een mengelmoes van recreatie, oud- en herintredende
spelers. Daar komt nog bij dat zij met blessures te
kampen hebben gehad en steeds andere mensen
moesten vragen, wat niet altijd eenvoudig was. De
reserve spelers waren hierdoor vaste spelers. Daar-
door is het een dubbele prestatie dat ze toch kampioen
geworden zijn en rechtstreeks promoveren. Marijke
Roorda bood hen een bloemetje aan namens het
bestuur en feliciteerde hen met  het kampioenschap
en de promotie naar de derde klas.

Meisjes B-rayon kampioen
Makkum - De B-rayon meisjes van volleybalver-
eniging Makkum hebben dit seizoen een mooi seizoen
gespeeld. Ze begonnen heel erg sterk, dit zakte later
iets af maar toch bleven ze goed in het klassement.
Door een aantal teams met dispensatiespeelsters
waren het toch de meisjes van Makkum die de
beker hebben gewonnen. Volgend jaar zullen zij in een
andere klasse weer gaan proberen om zo’n goed
resultaat te kunnen behalen! Meiden, van harte met
dit kampioenschap!



Makkum - Op vrijdag 2 mei vond in Harlingen de
start plaats van de klassieker van het sloep-roeien.
Ruim 33 km moesten de 134 deelnemende roei-
sloepen aflegen eer zijn op het voor roeiers ‘heilige’
Terschelling zouden aankomen. De Twirre van de
roeivereniging Makkum startte in de laatste start-
groep nadat er al 130 sloepen in groepen van 10
waren vertrokken. Nadat de heren ‘ontspannen’met
28 slagen per minuut vertrokken noopte het kabbe-
lende water langs de Pollendam hen tot een hoger
slagtempo. Al ras werden zo’n 33 klappen gemaakt
‘d Isela uit Hattum was versterkt met reserveroeier
Henno v.d. Werf uit Wons en deze sloep fungeerde
als perfecte haas voor de Twirre. Nog voor het einde
van de Pollendam nam de Twirre het voortouw en
begon aan haar inhaalrace. Het weer speelde de
roeiers in de kaart. Ondanks de zeer vroege start,
de wekkertjes gingen om 5 uur al, was er al sprake
van een aangename temperatuur en een verfrissende
briesje. Perfect roeiweer! Eenmaal in de Blauwe Slenk
werden steeds meer eerder gestarte deelnemers
gepasseerd en de sloep vloog over het wad. De
stuurman zat te genieten aan het roer toen de mannen
de boot tegen de 15 km/u de Vliestroom in trokken. 

De roeiers maakten zich inmiddels op voor het
zwaarste deel van de race: het Schuitegat en de Slenk.
Daar staat al jaren zeer weinig water en ook nog eens
een uitgaande stroom. Onder het eiland maakten
vele teams de fout door een extra boei te ronden.
De Twirre had alle bij de inschrijving uitgereikte
papieren wel goed bestudeerd en stak net als veel
Terschellinger teams rechtdoor. Ze roeiden daardoor
geen meter teveel hetgeen cruciaal bleek. Lokale
favorieten als de Brijbek uit Workum en de Orkaan
uit Harlingen werden juist daar afgeschud. Binnen
de 3 uur bereikten de Makkumers het eiland en de
2’59”08 bleek achteraf zelfs goed voor een tweede
tijd, inmiddels waren er al wel 120 sloepen ingehaald.
Onder andere omstandigheden was er wel eens
sneller geroeid, maar nog nooit tikte het team als
tweede aan achter de Azorean High uit Katwijk
(2’55”24). De tijd was veelbelovend maar er moest
tot zaterdagavond worden gewacht voordat de reken-

meesters klaar waren. Het traject is opgedeeld in
meerdere rakken waarbij per sloep de stroom wordt
verdisconteerd. In combinatie met de handicap wordt
uiteindelijk de uitslag op vermogen (in Watts) vast-
gesteld. De prijsuitreiking was ongemeen spannend,
bij de heren werden vanaf nummer 15 de teams
opgenoemd en dan hoop je maar dat je naam zo
lang mogelijk maar niet genoemd wordt. Dat pakte
goed uit want evenals in 2006 mocht het team de
grootste beker naar Makkum meenemen. Bij de
dames ging de overwinning naar het TomTom team
van de Benwyvis van Terschelling.

Uiteraard werd dit uitbundig gevierd, de HT is ver-
gelijkbaar met de PC bij het kaatsen! Op de zondag
werd de terugtocht met de Zeesleper Wilskracht van
Jan Poog aangevangen. ‘s Avonds stonden familie en
vrienden op de sluis om het team een warm welkom
te geven waarna de sloep in de Vallaat een promi-
nente plaats kreeg. De mannen hadden weer een
geweldig weekend beleefd hetgeen niet mogelijk
was zonder de perfecte organisatie van de HT-
stichting en de sponsors! 

De Twirre werd gestuurd door Rein Feenstra, op slag
zaten Jacob de Jong en Harry Stoelinga. De tweede
doft werd bemand door Jacob Haan (Harns) en
Haye Boermans (Bolsward). Op het derde bankje
zaten Peter Dijkstra en Merijn de Haas (Workum)
en de boeg werd geroeid door Eddie Kuipers
(Harns) en Remco Leenstra.  

Uitslag HT 2008: 
1e Twirre, Makkum; 
2e Arad, Terschelling; 
3e Albatros, Terschelling; 
4e Blue Whale, Terschelling; 
5e Tréwes 1, Aldeboarn; 
Dames: 
1e Benwyvis, Terschelling; 
2e West-Arvada, Terschelling; 
3e Bartix, Harlingen; 
4e Garuda, Hylpen, 
5e GIA, Rutten.
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Twirre uit Makkum wint opnieuw HT-race

Makkum - Dankzij een overwinning van LSC op
de Wâlde, werden zaterdag 12 april de jongens van
Makkum C1 kampioen. De nummer 2 in de com-
petitie verloor van de nummer 3 en met 10 punten
los van de nummer 2 is Makkum met 3 wedstrijden
te gaan niet meer in te halen. Makkum kreeg  zonder
te spelen het kampioenschap in de schoot geworpen. 
Deze groep jongens zijn vrijwel vanaf de F pupillen
bij elkaar en ze zijn in iedere leeftijdscategorie een
keer kampioen geweest en promoveerden zij naar
een hogere klasse. In de D pupillen, 2 jaar geleden,

werd deze groep zelfs beker kampioen. Dit jaar als
1e jaar C junioren in een competitie met oa; de Wâlde,
JVB, Franeker, Oosterlittens, GAVC, ONS, Sneek/
wit-zwart en LSC was er een spannende competitie.
Teams waren aan elkaar gewaagd, maar Makkum
stond telkens aan de goede kant van het scorebord.
Met dit kampioenschap promoveert Makkum C1
naar de 1e klasse!
Zaterdag 19 april heeft Makkum tegen de Wâlde in
een zwaarbevochten duel met 3-2 verloren, de eerste
nederlaag van dit seizoen. De meeste tegenstanders
zijn fysiek groot en sterk, Makkum moet het hebben
van combinatievoetbal en tegen de Wâlde waren de
Makkumers deze keer niet opgewassen. 
Desalniettemin; Makkum is kampioen!  

Bij terugkomst werden de jongens van Makkum C1
gehuldigd en kregen zij een rondrit op de boerenkar
van S. Attema door Makkum (nog niet met de nieuwe
tractor). Bij de shirt-sponsor van Makkum C1
”COOP supermarkt van der Wal” werd even een
stop gehouden en een foto gemaakt. De spelers,
trainers en leiders kregen van de trotse C1-ouders
een handdoek met opdruk. 

Coop Supermarkt van der Wal sponsort voetballers
C1 kampioenen

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 17 mei       

senioren
Bolswardia 2 - Makkum 2 12.15 uur
Makkum 3 - Joure SC 3 14.30 uur
Zeerobben 6 - Makkum 4 14.30 uur

junioren
Makkum B1 - Zeerobben B1 12.30 uur
Franeker SC C2 - Makkum C1 9.00 uur
Balk MC1 - Makkum MC1 9.00 uur

pupillen
RES D1 - Makkum D1 9.00 uur
Makkum D2 - JVB D4M 9.30 uur
Makkum E1 - LSC 1890 E4 10.00 uur
Makkum E2 - Beetgum E2 10.00 uur
Heeg E3 - Makkum E4 10.00 uur
Makkum F1 - Franeker SC F4 11.00 uur
S’goutum ‘70 F3 - Makkum F2 9.00 uur
Oosterlittens F3 - Makkum F3 9.00 uur
Makkum F4 - Top ‘63 F2 11.00 uur

Federatie kaatsen Gaast

* Sjoukje Stuiver en Tom Algera met de kransen

Gaast - Zaterdag voor een week gaf kaatsverenig-
ing Trije yn ien het startsein voor de federatie
wedstrijden van de jeugd. De 29 deelnemers
verdeeld over de categorieën Welpen, pupillen
en schooljongen, hadden uitstekend weer om te
kaatsen! Er stond weinig wind en de zon scheen
vol op! Voor de meeste kaatsers was het weer
even wennen, maar naar verloop van de partijen
werd er fanatiek en scherp gekaatst. De prijzen
werden beschikbaar gesteld door Swingcafé
September uit Workum en uitgereikt door wed-
strijdleider J. Weerstra.

Uitslagen:
Welpen:
1. Tom Algera en Sjoukje Stuiver
2. Klaas Bosma en Anneke Smid

Pupillen:
1. Auke Walstra en Maaike de Groot
2. Ivo Haitsma en Martin Fennema

Schooljeugd:
1. Geart Jan Karsten, Sybe Koopmans 

en Mandy de Boer.

Al met al een geslaagde kaatsmiddag met succes
voor de dames van Trije yn ien, Maaike en Mandy
mochten beide met een krans naar huis.

(eigen foto)
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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

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

voetbal - Makkum promoveert naar derde klas!
Door een 1-3 overwinning tegen OKVC is het eerste
elftal van de voetbalvereniging Makkum gepromo-
veerd naar de derde klasse KNVB. Nadat de heen-
wedstrijd al door de Makkumers was gewonnen
was het zaterdag behaalde resultaat ruimschoots
voldoende om na drie seizoenen vierde klas de
‘Heen en Weer’ weer eens te laten uitvaren.   

Moederziel alleen, verslagen en met tranen in de ogen
zat de kleine man met de grote trap, de 17-jarige
Jasper Ludema na de wedstrijd op het veld de feest-
ende spelers van Makkum te aanschouwen. Aan
hem had het niet gelegen. Zowel in Makkum als in
Oldehove was de speler van OKVC betrokken bij
het eerste doelpunt van de wedstrijd. In Makkum
was het nog een assist. In Oldehove scoorde Ludema
op prachtige wijze via een direct genomen vrije trap.
Het was in de twintigste minuut van de wedstrijd en
de voorsprong van de thuisclub was op dat moment
verdiend. OKVC bleek, met een aantal vaste krachten
weer terug in de basis, sterker dan een week eerder
terwijl Makkum te afwachtend aan de wedstrijd
begon en zich in de eerste fase nogal stoorde aan de
man in het zwart die in die fase inderdaad opvallend
vaak floot in het voordeel van de zwart-witten. Dat
resulteerde ondermeer in een aantal vrije trappen
voor de thuisclub waaruit het 1 maal scoorde.
Blijkbaar het sein voor Makkum om de bakens te
verzetten. Plots werd er vooruit gevoetbald wat al
binnen enkele minuten tot een aantal kansen leidde.
Uit twee hoekschoppen die volgden op een redding
van keeper Johan Jager na een inzet van Reimo
Tjeerdema volgden even zovele kansen. Eerst was
het Jelle Hiemstra die de bal plotseling voor de
voeten kreeg maar te lang treuzelde; uit de volgende
corner was laatste man Andries Smink koppend
dichtbij de gelijkmaker. Na een gelijkopgaande strijd
in het tweede deel van de eerste helft kwam
Makkum 5 minuten voor rust toch langszij. Een lange
bal werd op waarde geschat door Daniel Kleiterp
(en scheidsrechter Adema, die het vlagsignaal van
de grensrechter terecht negeerde) die het zichzelf nog
wel lastig maakte door de bal naar zijn linkervoet
te kappen maar de inzet met zijn ‘zwakke’ linker
bleek vol-doende om keeper Jager te verschalken.
Net op het moment dat de toeschouwers aanstalten
maakten om richting koffie, of, gezien de hoge
temperaturen, iets koel geels met witte schuim-
kraag te gaan, kreeg Makkum op slag van rust nog
een vrije trap op de rand van de zestienmeter. Jelle
Hiemstra zette zich achter de bal en waar hij een
mooie krul in de korte hoek in gedachten had ver-
dween de bal via de muur en uiterst traag in de

lange hoek van de goal en kon Makkum zelfs met
een 1-2 voorsprong gaan rusten.

Met een totaalstand van 4-2 over twee wedstrijden
leek er in de tweede helft weinig meer te kunnen
misgaan voor de gasten. Makkum zou kunnen
afwachten en via een allesbeslissende counter de
wedstrijd definitief in z’n voordeel beslissen. En zo
geschiedde. OKVC probeerde het nog wel maar
ging naar mate de wedstrijd vorderde meer tegen
zichzelf en scheidsrechter Adema voetballen dan
tegen Makkum. Eenmaal was de thuisclub nog
gevaarlijk via een directe vrije trap terwijl een
‘maradona-goal’ in tegenstelling tot 1986 nu wel
wegens hands werd afgekeurd. Aan de andere kant
liet Makkum haar supporters wel heel lang in span-
ning alvorens de bevrijdende 1-3 op het scorebord
te zetten. Nadat Gerard Roorda al een keer volledig
vrij kon doorgaan maar niet voor de eerste keer ten
onrechte werd teruggevlagd voor buitenspel was
het goudhaantje Kleiterp die de wedstrijd in de 80e
minuut in het slot gooide. Na een prachtige pass
van Jan Hiemstra was de afronding van Kleiterp
bekwaam. En zo werd dé speler van de eerste
seizoenshelft ook dé speler van de belangrijkste
wedstrijd van het seizoen. Vaak, met name na de
winterstop, verguisd maar op het moment suprême
niet alleen goed spelend maar met twee treffers
beslissend in de wedstrijd. Klasse, zo bleek maar
weer zaterdagmiddag, verloochent zich niet. Smetje
op de wedstrijd, maar niet op de feestvreugde van
Makkum, was dat de uit voorzorg al gewisselde
aanvoerder en trainer van de thuisclub zich niet
konden beheersen en hun frustraties in woord en
gebaar afreageerden op scheidsrechter Adema.
Hoewel al gewisseld, werd de het veld opstormende
speler daarvoor bestraft met rood. En waar Makkum
na het laatste fluitsignaal, na een al met al terechte
overwinning over twee wedstrijden, z’n feestje
vierde vocht de kleine Ludema tegen z’n tranen. 

Waar de spelers van Makkum zaterdagavond op de
kar door het dorp werden gereden likt de thuisploeg
haar wonden en zal het minimaal weer een seizoen
moeten knokken om promotie te bewerkstelligen.
Aan de doelstelling van Makkum voorafgaande aan
het seizoen, minimaal meedoen om een periodetitel,
is met promotie meer dan voldaan. Met mooie derby’s
in het vooruitzicht tegen onder andere Bolswardia,
Mulier en Zeerobben is de derde klasse, hoe het
nieuwe seizoen ook zal verlopen, sowieso een
competitie om naar uit te kijken. 
Tot volgend seizoen!

Gaast - Terwijl onze koningin koninginnedag vierde
in Makkum en Franeker, ging in Gaast om 12.00 uur
de eerste kaatspartij van het nieuwe seizoen van start,
gesponsord door de Rabobank. De vlaggen werden
gehesen, de kaatsballen kwamen weer te voorschijn
en de kaatswant werd weer onder uit een la gevist.
Ondanks dat er bij deze eerste partij nooit heel veel
aanmeldingen zijn, wisten we er toch nog een
mooie lijst van te maken. 
In de eerste omloop werd verrassend het partuur van
Melle de Boer en Auke Geert Ybema uitgeschakeld
door Sierd Henk Stellingwerf en Marten Hoekstra
met 5-3 6-2. Na de eerste omloop begon de wind
behoorlijk aan te halen, en draaide ook nog eens,
zodat er vele opslagen buiten gingen. Sierd Henk
en Marten wisten hier het beste mee om te gaan,
want zij wonnen ook de tweede omloop, van Theo
Stellingwerf en Brenda Drayer. Het partuur van Pieter
van der Valk (de koning van vorig jaar) en Meindert

Attema wisten in de tweede omloop te winnen van
Klaas Jan van Kalsbeek en Joukje Hoekstra met 5-3
6-6. Zo ging de finale van deze Koninginnepartij
tussen Sierd Henk Stellingwerf en Marten Hoekstra,
en Pieter van der Valk en Meindert Attema. De
wind werd weer iets rustiger, maar zorgde nog
altijd voor een valkuil. Hoewel de spieren al aardig
stijf werden, en Sierd Henk zelfs kramp in beide
benen had, gaven zij niet op. Sierd Henk en Marten
wonnen vrij eenvoudig met 5-2 6-2. In de verliezers-
ronde ging de finale tussen de gebroeders Jan en
Sytze Stellingwerf, en Abe Ringnalda en Answerd
Jorna. Deze finale werd wat spannender. Jan en
Sytze wonnen met 5-4 6-0. Koning van deze partij
werd Sierd Henk Stellingwerf.

Zo is de kop van het seizoen er weer af, en kunnen
we terug kijken op een geslaagde dag, met wel een
erg verraderlijke wind. 

Kaatsseizoen bij K.v. Trije yn Ien weer van start
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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

Twee goede tweede hands kaatswanten met
nap voor kind van 11 jaar en voor een kind
van 9 jaar, tel. 0515-573095

Erg mooi pikzwart katje 5 weken € 30.-, 
tel. 0515-233581

z.g.a.n. AEG Turnemat wascombinatie € 75.-
Atag gasfornuis € 100.-, tel. 06-14064482

Hele mooie Faber moeder CV-gashaard,
t.e.a.b. tel 0517-532136

2 Caravan universele buitenspiegels  voor op
de auto € 10.-, tel. 0517-532586

Campingbedje en box met verstelbare bodem,
samen € 25.-, tel. 0515-542595

Commode + ledikant, beuken samen € 100.-;
TV Kast koloniaal afm. 140x104x59 € 100.-,
tel. 0515-411610

Zinken vuilnisbak, tel. 0515-231939

2 Rechter kaatswanten voor 10 en 12 jarigen,
tel. 058-2519338

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

Kerkstraat 28
MAKKUM

Karakteristieke
woning met berging

en zonnige tuin.

Vraagprijs:
€ 182.000,00 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

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

GEVRAAGD
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Man voor schilderwerk, timmeren, tuinieren,
behangen, schoonmaken, tel. 06-44676228

Man voor al uw schilderwerk, tel. 06-16942433

Rondom koninginnedag een jongensfiets (10-
12 jaar). De fiets is rood/zilverkleurig, met
een dik frame, van onbekend duits merk.
Heeft u de fiets gevonden, bel dan graag met
Jorrit van Olffen, tel. 0515-231544

Zoekertje
AANGEBODEN

VERMIST

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

Wist u dat...
* U bij v.d. Weerd, Bleekstraat de DVD van het 

Koninklijk bezoek in Makkum kunt kopen, 
deze 1.45 uur duurt, maar € 5,= kost en een 
uniek bewaarexemplaar is?


